Lesné hospodárstvo Inovec s.r.o.
Poľovný revír " PALÚCH "

LHI s.r.o.
913 36 Selec č. 14
Tel.:032/6496621, 032/6496622
Poľovný hospodár

CENNÍK

+421917620387

poplatkového lovu zveri
pre poľovnícku sezónu 2022/23

e-mail: lhi@euroweb.sk
web: www.inovec.info

uvedené ceny sú vrátane DPH

Srnčia zver :
Čas lovu :
Srnčia ruja :

srnec
srna, srnča
cca

Jelenia zver :
16.05. - 30.09.
01.09. - 30.12
15.07. - 10.08.

Čas lovu :
Jelenia ruja :

Bronzová medaila 105,00 - 114,99 CIC
Strieborná medaila 115,00 - 129,99 CIC
Zlatá medaila 130,00 CIC a viac
Srnča
Srna
Srnec 1-ročný
Srnec 2-ročný a starší

Za každý ďalší začatý bod

Postrieľanie

Divina ( 1 kg )
Vyvarenie trofeje

do 60 b.
60,01 - 70 b.
70,01 - 80 b.
80,01 - 90 b.
90,01 - 100 b.
100,01 - 110 b.
nad 110,00 b.

Srna, Srnča
Srnec 1-ročný
Srnec 2-ročný, II. - III.vt

jeleň, jelenča
jelenica

1.08. - 15.01.
1.08. - 31.12.
cca 15.09. - 05.10.

Bronzová medaila 170,00 - 189,99 CIC
Strieborná medaila 190,00 - 209,99 CIC
Zlatá medaila 210,00 CIC a viac
40 €
40 €
50 €
100 €
170 €
240 €
310 €
440 €
600 €
35 €

Jelenča
Jelenica
Jeleň 1-ročný
Jeleň 2-ročný a starší

40 €
40 €
120 €

3,30 €
25 €

Za každý ďalší začatý bod
Postrieľanie
Vyvarenie trofeje
Divina ( 1 kg )

do 130 b.
130,01 - 140 b.
140,01 - 145 b.
145,01 - 150 b.
150,01 - 155 b.
155,01 - 160 b.
160,01 - 165 b.
165,01 - 170 b.
170,01 - 175 b.
175,01 - 180 b.
180,01 - 185 b.
185,01 - 190 b.
190,01 - 195 b.
195,01 - 200 b.
200,01 - 205 b.
nad 205,00 b.

Jelenica, Jelenča, Jeleň 1-ročný
Jeleň 2-ročný, II. - IV.vt

50 €
70 €
100 €
300 €
500 €
600 €
700 €
800 €
1 000 €
1 200 €
1 400 €
1 700 €
1 950 €
2 200 €
2 500 €
2 900 €
3 200 €
3 700 €
160 €
50 €
400 €
33 €
2,32 €

Diviačia zver
Čas lovu :

Muflónia zver

diviak,diviačica:
diviača, lanštiak:

Spoločné poľovačky :

po celý rok
po celý rok

Čas lovu :

muflón
1.08. - 15.01.
muflónka, muflónča
1.08. - 31.12.
Lov muflónej zveri môže byť iba ako doplnkový
v spojení s lovom inej zveri

cca 15.10. - 15.01.

Bronzová medaila 110,00 - 114,99 CIC
Strieborná medaila 115,00 - 119,99 CIC
Zlatá medaila 120,00 CIC a viac

Bronzová medaila 185,00 - 194,99 CIC
Strieborná medaila 195,00 - 204,99 CIC
Zlatá medaila 205,00 CIC a viac

Posliedka a postriežka:
Diviača
Lanštiak
Diviačica
Diviak

Za každý ďalší začatý bod

do 100 b.
100,01 - 105 b.
105,01 - 110 b.
110,01 - 115 b.
115,01 - 120 b.
nad 120,00 b.

50 €
70 €
350 €
350 €
400 €
500 €
660 €
860 €
50 €

Muflónča
Muflónica
Muflón I. - III.vt

Za každý ďalší začatý bod
Postrieľanie

Postrieľanie :

Diviača
Lanštiak a starší

Divina ( 1 kg )
Vyvarenie klov

30 €
60 €
1,50 €
20 €

Ďalšia zver
Líška
Jazvec lesný

10 €
135 €

Divina ( 1 kg )
Vyvarenie trofeje

Muflónica, Muflónča
Muflón

do 170 b.
170,01 - 180 b.
180,01 - 190 b.
190,01 - 200 b.
200,01 - 210 b.
nad 210,00 b.

40 €
40 €
350 €
470 €
700 €
1 300 €
2 200 €
150 €
30 €
270 €
1,00 €
30 €

Individuálny poplatkový lovu zveri s poľovníckymi hosťami:

Spoločné poľovačky:

1. Záujemci o poplatkový odstrel zveri si podajú žiadosť na lesnej správe LHI s.r.o.
Správca LHI potvrdí, zamietne, alebo dohodne zmenu objednávky. Výška a spôsob úhrady
zálohy bude dohodnutá pred, najneskôr pri príchode hosťa.
Objednanie poplatkového lovu je možné minimálne 10 dní pred príchodom do revíru.
2. V dohodnutom termíne sa hosť dostaví na LS, kde predloží poľovný lístok a zbrojný preukaz.
Správca LHI alebo ním poverená osoba vypíše povolenku k lovu a určí poľovného
sprievodcu.
3. Individuálne možno poplatkový lov vykonávať na základe účelového povolenia na lov,
pri ktorom je organizačný poplatok za jednu vychádzku, ktorej účelom je ulovenie
požadovaného druhu zveri 20 €. V prípade jej ulovenia hosť platí za druh ulovenej zveri a
jej bodovú hodnotu podľa cenníka platného pre aktuálnu poľovnícku sezónu.
4. Individuálne možno poplatkový lov vykonávať aj zakúpením mesačného povolenia na lov
alebo paušálneho poplatkového lovu podľa cenníka pre aktuálnu sezónu.
5. Ceny za odstrel trofejovej zveri sú stanovené podľa bodovej hodnoty nameranej
metódou CIC v čerstvom stave po vyvarení. Trofej ohodnotí poľovnícky hospodár alebo
ním poverená osoba za prítomnosti hosťa. Výška čiastky je uvedená v tomto cenníku pre
príslušný druh zveri. Trofej musí byť poskytnutá na chovaťeľskú prehliadku!!!
6. Ak poľovnícky hosť uloví zver, na ktorú nedostal povolenie, bude mu účtovaný 100%
príplatok k cene podľa druhu a bodovej hodnoty.
7. Ak hosť zver postrieľa, dohľadávka môže pokračovať aj po jeho odchode. V prípade
dohľadania zveri bude hosťovi trofej odovzdaná až po uhradení rozdielu medzi cenou
za postrieľanie a cenou za odstrel.
8. Ubytovanie je možné:
- v zrubových chatách (bez vody a elektriny).
- v rekreačnom objekte Chalúpka (voda, elektrina, sprcha, WC, 6 lôžok +)
Bližšie informácie o ubytovaní ochotne poskytneme na požiadanie.
9. Stravovanie je individuálne, vlastným zabezpečením.
10. Reklamácie všetkého druhu musia byť doriešené pred odchodom hosťa.
Dodatočne nebudú akceptované !!!
11. Cena diviny uvedená v cenníku je len orientačná.
12. Zmeny cien sú vyhradené

Denný stanovištný poplatok jedného poľovníka

160 €

1. V rámci poplatku sa loví diviača, lanštiak, dospelá diviačica a dospelý diviak - kanec
do 110 b a do splnenia plánu lovu. Pri ulovení silnejšieho diviaka, doplatí strelec rozdiel
podľa aktuálneho cenníka.
2. Pri zájume o odstrel vysokej "holej" zveri sa stanovištný poplatok zvyšuje o 10 €.
3. Občerstvenie počas a po spoločnej poľovačke je v cene.
4. Ak sa na spoločnej poľovačke neuloví ani jeden kus diviačej alebo vysokej zveri, poplatok
sa zníži na 80 € na stanovište. Táto suma je zároveň aj zálohou za stanovištný poplatok.
5. Prihlásiť sa môžu jednotlivci aj skupiny.
6. Minimálny počet strelcov na jednej spoločnej poľovačke je 20 strelcov. Ak je v skupine
menší počet strelcov ako 15, zaplatí objednávateľ poplatok za 15 strelcov. Ak je v skupine
menej ako 20 strelcov, LHI s.r.o. si vyhradzuje právo doplniť ich počet.
7. Skupina poľovníkov s 15 a viac strelcami má možnosť stanoviť v dostatočnom predstihu
do 1. septembra (minimálne však 30 dní vopred) dátum spoločnej poľovačky v období
spoločných poľovačiek.
8. Pri spoločnej poľovačke sa postrieľanie neúčtuje.
9. Stornopoplatok je vo výške stanovištného poplatku.

