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C E N N Í K 
 

Pre lov zveri poľovnými hosťami v poľovníckej sezóne 
 

2013/2014 
 
 
 

Platný od 1. marca 2013 do 28. februára 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Srnčia zver 
Porovnanie:    body   hmotnatosť  
    75   CIC    240 – 340 g 
    95   CIC  330 – 420 g 
  bronz od 105 CIC  370 – 450 g 
  striebro od 115 CIC  390 – 510 g 
  zlato od  130 CIC  430 – 570 g 
 
Doba lovu :  16.05. – 30.09. srnec 
  01.09. – 30.11. srna, srnča 
 
Ruja:   približne od 15.07. do 10.08. 
 

Odstrelový poplatok 
 

Druh Hmotnatosť    EUR   EUR/g   
Srna, srnča     38    
Ihličiak(vo veku 1 rok)     70    
Srnec do 249 g   195    
Srnec od 250 g   195   + 2,20   
 300 g   305   + 5,10   
 350 g   560 + 10,50   
 400 g 1 085 + 18,20   
 450 g 1 995 + 25,90   
 500 g 3 290 + 54,50   
 
Hmotnosť parožia  =  celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste so zrážkou 90 g. 
 
      EUR     
Postrelenie:  srnec    169    
  ihličiak, srna, srnča    32    
Koža:        17    
Storno poplatok:      90    
 
 
 
 



Jelenia zver 
Porovnanie:    body   hmotnatosť 
    150 CIC    3,4 – 4,7 kg 
    160 CIC  3,6 – 5,4 kg 
  bronz od 170 CIC  4,5 – 6,5 kg 
    180 CIC  5,4 – 7,0 kg 
  striebro od 190 CIC  6,1 – 8,5 kg 
  zlato od  210 CIC  7,9 – 10,0 kg 
 
Doba lovu :  01.09. – 31.12. 
   
Ruja:   približne od 10.09 do 05.10. 
 

Odstrelový poplatok 
 

Druh Hmotnatosť  EUR  EUR/10g   
Jelenica, jelenča     90    
Ihličiak(vo veku 1 roky)    125    
Jeleň do 2,49 kg   450    
 2,50–2,99 kg   580    
 3,00-3,49 kg   730    
 3,50-3,99 kg   880    
 4,00-4,49 kg 1 125    
 4,50-4,99 kg 1 340    
 od 5,00 kg 1 340 + 5,30   
 6,00 kg 1 870 + 8,60   
 7,00 kg 2 730 + 10,70   
 8,00 kg 3 800 + 12,80   
 9,00 kg 5 080 + 16,10   
 10,00 kg 6 690 + 21,70   
 
Hmotnosť parožia  =  celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky. 
       EUR     
Postrelenie: jeleň ( vo veku 3 – 5 rokov)   350    
  jeleň (vo veku 6 a viac rokov) 710    
  jelenica, jelenča, ihličiak    55    
Koža:       105    
Storno poplatok:     350    



Diviačia zver 
Porovnanie:    body   dĺžka 
    100 CIC  11 – 20 cm 
  bronz od 110 CIC  15 – 22 cm 
  striebro od 115 CIC  18 – 23 cm 
  zlato od  120 CIC  21 – 24 cm 
 
Doba lovu :  16.07. – 31.12.   

Odstrelový poplatok  
Denný (stanovištný) poplatok pre 1 poľovníka:   EUR   
    skupina  6 – 10 poľovníkov  220   
       11 a viac poľovníkov 160   

- pri dennom úlovku 0 – 2 kusy diviačej zveri, sa stanovištný poplatok každého 
poľovníka zníži na 100 EUR  

- súčasťou stanovištného poplatku pre 1 poľovníka je úlovok 1 diviačaťa 
- v prípade, že poľovník neuloví 1 diviača, stanovištný poplatok sa neznižuje a nie je 

možné započítať úlovok ostatných poľovníkov 
- prihlásiť sa môžu jednotlivci a aj skupiny. LPM si vyhradzuje právo doplnenia strelcov 

do skupiny 
Odstrelové poplatky za diviačiu zver ulovenú na spoločnej poľovačke: 

Druh dĺžka klov  EUR  
Diviača  65  
Lanštiak do 50 kg  150  
Diviačica  320  
Diviak do  11,99 cm 320  
 12,00 – 14,99 cm 420  
 15,00 – 17,99 cm 600  
 18,00 – 20,99 cm 800  
             od 21 cm         1 100  
 
      EUR    
Koža z: diviaka    100    
Storno poplatok za jedného poľovníka:   60    
Postrieľanie sa neúčtuje. 
Dĺžka klov = priemernej dĺžke na vonkajšom oblúku dolných klov. 
Hmotnosť do 50 kg = hmotnosť po vyvrhnutí s hlavou. 



Individuálny lov diviačej zveri ( posliedka a postriežka ): 
Druh dĺžka klov EUR EUR/mm   

Diviača  55    
Lanštiak do 50 kg  110    
Diviačica  320    
Diviak 12,00–13,99 cm 430    
 14,00–15,99 cm 730    
 od 16,00 cm 730  +11,5   
 18,00 cm 960      +27   
 20,00 cm    1 500   +32,5   
 22,00 cm    2 140      +54   
 
 
 
      EUR    
Postrelenie: Diviak    420    
  Diviačica   200    
  Lanštiak     28    
  Diviača     23    
Storno poplatok:    185    
Koža sa účtuje ako pri spoločnej poľovačke. 
Dĺžka klov = priemernej dĺžke na vonkajšom oblúku dolných klov. 
Hmotnosť do 50 kg = hmotnosť po vyvrhnutí s hlavou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
 

1. Záujemcovia o poplatkový lov si podajú žiadosť resp. objednávku ( formulár v prílohe 
tohto cenníka) na LPM Ulič, š.p. 

2. LPM Ulič, š.p. potvrdí akceptovanie žiadosti (objednávky) poľovníckeho hosťa 
zaslaním pozvánky na poľovačku, ktorá je zároveň podkladom k vystaveniu zbrojného 
sprievodného listu pre poľovníkov z krajín mimo EÚ, alebo dokladom preukazovania 
poľovníckeho účelu cesty pri prevoze zbraní na územie Slovenskej republiky pre 
držiteľov európskeho zbrojného pasu z krajín EU. 

3. V dohodnutom termíne sa dostaví na LPM, kde predloží pozvánku na poľovačku, 
poľovný lístok a zbrojný preukaz. 
Na základe týchto dokladov bude mu vystavená povolenka k lovu objednaného druhu 
zveri, určí sa PR, t.j. ( LS ) a sprievodca. Včas je potrebné predložiť fotokópiu pasu 
a poľovného lístka 

4. Poľovný lístok pre cudzincov a poistenie vybaví podnik LPM. Poplatok za poľovný 
lístok a poistenie: 

Týždenný poľovný lístok a poistenie    47 EUR 
Mesačný poľovný lístok a poistenie    83 EUR 
Ročný poľovný lístok a poistenie    280 EUR 

5. Denný poplatok vo výške 30EUR sa účtuje každému poľovníckemu hosťovi za každý 
začatý deň individuálnej poľovačky. V poplatku je zahrnutý poľovný sprievodca 
a ďalšie organizačné náklady. Pri spoločnej poľovačke na diviaky sú denné poplatky 
uvedené v inej výške a sú uvedené v cenníku pri konkrétnom druhu zveri. 

6. Podnik pri potvrdení objednávky na poľovnícku akciu môže požadovať od 
objednávateľa zálohovú platbu. 

7. Poskytnutie stravovania a ubytovania si poľovníci dohodnú pri príchode do PR na LS. 
Poplatky za stravovanie, ubytovanie, prípadne za ďalšie služby budú účtované podľa 
platných  cenníkov podniku. 

8. Pri spoločných poľovačkách je možné sa dohodnúť na úrovni LPM Ulič š.p. 
o paušálnej cene za skupinu, alebo poskytnúť logistickú zľavu za limitovaný objem až 
o 10%. 

9. V poplatku za odstrel je zahrnuté vyvarenie a vybielenie trofeje. 
10. Hodnotenie trofeje bude vykonané metódou ( váhy parožia ) v čerstvom stave do 24 

hodín po vyvarení za prítomnosti poľovníckeho hosťa, ale aj metódou CIC pre 



evidenciu na chovateľskú prehliadku. Prípadná reklamácia musí byť uplatnená pri 
vystavení zápisu o love. Len reklamácie uvedené v zápise o love môžu byť riešené. 
Riešenie reklamácie zabezpečí riaditeľ podniku alebo ním poverená osoba. 

11. Za ulovenie alebo postrelenie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený bude 
účtovaná 100% prirážka z poplatku za lov. 

12. Poľovačka sa predčasne ukončí v prípade, ak poľovnícky hosť odmietne vystreliť na 
objednaný druh zveri. 

13. Počas spoločných poľovačiek je cena za dopravu v revíri zahrnutá v dennom 
organizačnom poplatku. Za ostatné použitie dopravných prostriedkov sa budú účtovať 
nasledovné sadzby za km: autobus 1,00 EURO/km, terénne auto 0,50 EURO/km, 
osobné auto 0,50 EURO/km. 

14. Poplatok za postrelenie sa účtuje v prípade, ak sa na nástrele nájde farba postrelenej 
zveri a LS zabezpečí jej dohľadávanie  poľovne upotrebiteľným psom. V prípade 
dohľadania postrelenej zveri po odchode poľovníckeho hosťa, bude trofej ohodnotená 
(vážením príp. meraním) a po uhradení rozdielu medzi poplatkom za  postrelenie a za 
lov bude lovcovi trofej vydaná. 

15. Po ukončení poľovníckej akcie poverený pracovník podniku vykoná ,,Zápis o love“, 
ktorý slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. 

16. Pri love trofejovej zveri bude hosťovi vydaná trofej až po uhradení zúčtovanej ceny 
poľovnej akcie. 

17. Ceny sú určené vrátane DPH. 
18. Ceny za odpredaj diviny sa budú určovať podľa osobitného cenníka. 
19. Porovnanie bodov CIC s hmotnosťou (dĺžkou) je len orientačné. 
20. Úhrada za ulovený kus sa zrealizuje v hotovosti. 
21. Na požiadanie podniku musí hosť predložiť trofej na chovateľskú prehliadku na vlastné 

náklady. 
22. Záväzná objednávka a potvrdená poľovačka môže byť odmietnutá najneskôr 14 dní 

pred dohodnutým termínom poľovníckej akcie, keď sa zrušenie akcie uskutoční 
v kratšom čase, bude sa účtovať storno poplatok. 

 
Kontakt: Lesopoľnohospodársky majetok  Ulič,  štátny podnik 
  067 67  Ulič  96 
  Tel.: 00421 57 7694121, 38       Fax: 00421 57 7694126      
  E-mail: lpmulic@ke.psg..sk, vyroba.lpm@lpmulic.sk/ing.Hrabovcin/ 



Objednávka poplatkového lovu zveri 
 
Lov pri uplatnení individuálnych cien 
 
Druh zveri ......................................................................................................... 
Kvalita trofeje (počet kusov) ................................................................................. 
Zabezpečenie ubytovania   Áno   Nie 
Zabezpečenie stravovania   Áno   Nie 
Požadovaný parameter trofeje (rozpätie): ............................................................. 
Poľovný revír (LS) ............................................................................................ 
Termín : ....................................................... 
Meno:  ....................................................... 
Adresa: ....................................................... 
Telefón: ....................................................... 
Fax:  ....................................................... 
E-mai:  ....................................................... 
Číslo poľovného lístka:  ....................................... 
Číslo zbrojného preukazu:  .................................. 
Nepoľujúce osoby:  ............................................. 
           ............................................. 
Ďalšie požiadavky: ............................................................................................. 
   ............................................................................................. 
 
 
 
Poplatkový lov zveri sa riadi podľa podmienok a cien uvedených v platnom cenníku LPM 
Ulič, š.p. 
 
 
 
 
 
Dátum:  .......................     Podpis:  ............................ 



Lesopoľnohospodársky majetok  Ulič,  štátny podnik,067 67  Ulič 
       Zapísaný v Obchodnom registri  Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Pš, Vložka č. 5 / P 

IČO: 00492531        Tel.: 00421 57 7694121, 38       Fax: 00421 57 7694126     E-mail: lpmulic@ke.psg..sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C E N N Í K 
 

Pre lov zveri zahraničnými poľovnými hosťami v poľovníckej sezóne 
 

2013/2014 
 
 
 

Platný od 1. marca 2013 do 28. februára 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Srnčia zver 
Porovnanie:    body   hmotnatosť  
    75   CIC    240 – 340 g 
    95   CIC  330 – 420 g 
  bronz od 105 CIC  370 – 450 g 
  striebro od 115 CIC  390 – 510 g 
  zlato od  130 CIC  430 – 570 g 
 
Doba lovu :  16.05. – 30.09. srnec 
  01.09. – 30.11. srna, srnča 
 
Ruja:   približne od 15.07. do 10.08. 
 

Odstrelový poplatok 
 

Druh Hmotnatosť EUR EUR/g   
Srna, srnča  38    
Ihličiak(vo veku 1 rok)  70    
Srnec do 249 g 195    
Srnec od 250 g 195 + 2,20   
 300 g 305 + 5,10   
 350 g 560 + 10,50   
 400 g 1 085 + 18,20   
 450 g 1 995 + 25,90   
 500 g 3 290 + 54,50   
 
Hmotnosť parožia  =  celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste so zrážkou 90 g. 
 
      EUR     
Postrelenie:  srnec    169    
  ihličiak, srna, srnča  32    
Koža:      17    
Storno poplatok:    90    
 
 
 
 



Jelenia zver 
Porovnanie:    body   hmotnatosť 
    150 CIC    3,4 – 4,7 kg 
    160 CIC  3,6 – 5,4 kg 
  bronz od 170 CIC  4,5 – 6,5 kg 
    180 CIC  5,4 – 7,0 kg 
  striebro od 190 CIC  6,1 – 8,5 kg 
  zlato od  210 CIC  7,9 – 10,0 kg 
 
Doba lovu :  01.09. – 31.12. 
   
Ruja:   približne od 10.09 do 05.10. 
 

Odstrelový poplatok 
 

Druh Hmotnatosť EUR EUR/10g   
Jelenica, jelenča  90    
Ihličiak(vo veku 1 roky)  125    
Jeleň do 2,49 kg 450    
 2,50–2,99 kg 580    
 3,00-3,49 kg 730    
 3,50-3,99 kg 880    
 4,00-4,49 kg 1 125    
 4,50-4,99 kg 1 340    
 od 5,00 kg 1 340 + 5,30   
 6,00 kg 1 870 + 8,60   
 7,00 kg 2 730 + 10,70   
 8,00 kg 3 800 + 12,80   
 9,00 kg 5 080 + 16,10   
 10,00 kg 6 690 + 21,70   
 
Hmotnosť parožia  =  celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky. 
       EUR     
Postrelenie: jeleň ( vo veku 3 – 5 rokov)   350    
  jeleň (vo veku 6 a viac rokov) 710    
  jelenica, jelenča, ihličiak  55    
Koža:       105    
Storno poplatok:     350    



Diviačia zver 
Porovnanie:    body   dĺžka 
    100 CIC  11 – 20 cm 
  bronz od 110 CIC  15 – 22 cm 
  striebro od 115 CIC  18 – 23 cm 
  zlato od  120 CIC  21 – 24 cm 
 
Doba lovu :  16.07. – 31.12.   

Odstrelový poplatok  
Denný (stanovištný) poplatok pre 1 poľovníka:   EUR   
    skupina  6 – 10 poľovníkov  220   
       11 a viac poľovníkov 160   

- pri dennom úlovku 0 – 2 kusy diviačej zveri, sa stanovištný poplatok každého 
poľovníka zníži na 100 EUR  

- súčasťou stanovištného poplatku pre 1 poľovníka je úlovok 1 diviačaťa 
- v prípade, že poľovník neuloví 1 diviača, stanovištný poplatok sa neznižuje a nie je 

možné započítať úlovok ostatných poľovníkov 
- prihlásiť sa môžu jednotlivci a aj skupiny. LPM si vyhradzuje právo doplnenia strelcov 

do skupiny 
Odstrelové poplatky za diviačiu zver ulovenú na spoločnej poľovačke: 

Druh dĺžka klov  EUR  
Diviača  65  
Lanštiak do 50 kg  150  
Diviačica  320  
Diviak do  11,99 cm 320  
 12,00 – 14,99 cm 420  
 15,00 – 17,99 cm 600  
 18,00 – 20,99 cm 800  
 od 21 cm 1 100  
 
      EUR    
Koža z: diviaka    100    
Storno poplatok za jedného poľovníka: 60    
Postrieľanie sa neúčtuje. 
Dĺžka klov = priemernej dĺžke na vonkajšom oblúku dolných klov. 
Hmotnosť do 50 kg = hmotnosť po vyvrhnutí s hlavou. 



Individuálny lov diviačej zveri ( posliedka a postriežka ): 
Druh dĺžka klov EUR EUR/mm   

Diviača  55    
Lanštiak do 50 kg  110    
Diviačica  320    
Diviak 12,00–13,99 cm 430    
 14,00–15,99 cm 730    
 od 16,00 cm 730 +11,5   
 18,00 cm 960 +27   
 20,00 cm 1 500 +32,5   
 22,00 cm 2 140 +54   
 
 
 
      EUR    
Postrelenie: Diviak    420    
  Diviačica   200    
  Lanštiak   28    
  Diviača   23    
Storno poplatok:    185    
Koža sa účtuje ako pri spoločnej poľovačke. 
Dĺžka klov = priemernej dĺžke na vonkajšom oblúku dolných klov. 
Hmotnosť do 50 kg = hmotnosť po vyvrhnutí s hlavou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
 

1. Záujemcovia o poplatkový lov si podajú objednávku (formulár v prílohe tohto 
cenníka) na LPM Ulič, š.p. 

2. LPM potvrdí akceptovanie objednávky poľovníckeho hosťa zaslaním pozvánky na 
poľovačku, ktorá je zároveň podkladom k vystaveniu zbrojného sprievodného listu pre 
poľovníkov z krajín mimo EÚ, alebo dokladom preukazovania poľovníckeho účelu 
cesty pri prevoze zbraní na územie Slovenskej republiky pre držiteľov európskeho 
zbrojného pasu z krajín EU.Včas nje potrebné doložiť fotokópie cestovného pasu 
a poľovného lístka za účelom vybavenia „Poľovného lístka pre cudzincou“. 

3. Poľovný lístok pre cudzincov a poistenie vybaví podnik LPM. Poplatok za poľovný 
lístok a poistenie: 

Týždenný poľovný lístok a poistenie    47 EUR 
Mesačný poľovný lístok a poistenie    83 EUR 
Ročný poľovný lístok a poistenie    280 EUR 

  
4. Denný poplatok vo výške 30EUR sa účtuje každému poľovníckemu hosťovi za každý 

začatý deň individuálnej poľovačky. V poplatku je zahrnutý poľovný sprievodca 
a ďalšie organizačné náklady. Pri spoločnej poľovačke na diviaky sú denné poplatky 
uvedené v inej výške a sú uvedené v cenníku pri konkrétnom druhu zveri. 

5. Podnik pri potvrdení objednávky na poľovnícku akciu môže požadovať od 
objednávateľa zálohovú platbu. 

6. Vyvarenie a vybielenie trofeje je zahrnuté v poplatku za odstrel. 
7. Poskytnutie stravovania a ubytovania si poľovníci dohodnú pri príchode do PR na LS. 

Poplatky za stravovanie, ubytovanie, prípadne za ďalšie služby budú účtované podľa 
platných  cenníkov podniku. 

8. Počas spoločných poľovačiek je cena za dopravu v revíri zahrnutá v dennom 
organizačnom poplatku. Za ostatné použitie dopravných prostriedkov sa budú účtovať 
nasledovné sadzby za km: autobus 1,00 EURO/km, terénne auto 0,50 EURO/km, 
osobné auto 0,50 EURO/km. 

9. Za ulovenie alebo postrelenie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený bude 
účtovaná 100% prirážka z poplatku za lov. 

10. Poľovačka sa predčasne ukončí v prípade, ak poľovnícky hosť odmietne vystreliť na 
objednaný druh zveri. 



11. Poplatok za postrelenie sa účtuje v prípade, ak sa na nástrele nájde farba postrelenej 
zveri a LS zabezpečí jej dohľadávanie  poľovne upotrebiteľným psom. V prípade 
dohľadania postrelenej zveri po odchode poľovníckeho hosťa, bude trofej ohodnotená 
(vážením príp. meraním) a po uhradení rozdielu medzi poplatkom za  postrelenie a za 
lov bude lovcovi trofej vydaná. 

12. Po ukončení poľovníckej akcie poverený pracovník podniku vykoná ,,Zápis o love“, 
ktorý slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. 

13. Hodnotenie  (váženie príp. meranie) trofeje bude vykonané za prítomnosti 
poľovníckeho hosťa v čerstvom stave do 24 hodín po jej vyvarení. Prípadné 
reklamácie musia byť uplatnené pri vystavení zápisu o love. Len reklamácie  uvedené 
v zápise o love môžu byť ďalej riešené. Riešenie reklamácií zabezpečí riaditeľ 
podniku, alebo ním poverená osoba. 

14. Pri love trofejovej zveri bude hosťovi vydaná trofej až po uhradení zúčtovanej ceny 
poľovnej akcie. 

15. Pri spoločných poľovačkách je možné prostredníctvom podniku písomne dohodnúť 
paušálnu cenu, alebo poskytnúť logistickú zľavu za limitovaný objem lovu až o 10 %. 

16. Ceny sú určené vrátane DPH. 
17. Porovnanie bodov CIC s hmotnosťou (dĺžkou) je len orientačné. 
18. Ceny za odpredaj diviny sa budú určovať podľa osobitného cenníka. 
19. Záväzná objednávka a potvrdená poľovačka môže byť odmietnutá najneskôr 14 dní 

pred dohodnutým termínom poľovníckej akcie, keď sa zrušenie akcie uskutoční 
v kratšom čase, bude sa účtovať storno poplatok. 

 
 
 
 
 
 
Kontakt: Lesopoľnohospodársky majetok  Ulič,  štátny podnik 
  067 67  Ulič  96 
  Tel.: 00421 57 7694121, 38       Fax: 00421 57 7694126      
  E-mail: lpmulic@ke.psg..sk /vyroba.lpm@lpmulic.sk- Ing.Hrabovcin/ 
 
 



Objednávka poplatkového lovu zveri 
 
Lov pri uplatnení individuálnych cien 
 
Druh zveri ......................................................................................................... 
Kvalita trofeje (počet kusov) ................................................................................. 
Zabezpečenie ubytovania   Áno   Nie 
Zabezpečenie stravovania   Áno   Nie 
Požadovaný parameter trofeje (rozpätie): ............................................................. 
Poľovný revír (LS) ............................................................................................ 
Termín : ....................................................... 
Meno:  ....................................................... 
Adresa: ....................................................... 
Telefón: ....................................................... 
Fax:  ....................................................... 
E-mai:  ....................................................... 
Číslo poľovného lístka:  ....................................... 
Číslo zbrojného preukazu:  .................................. 
Nepoľujúce usoby:  ............................................. 
           ............................................. 
Ďalšie požiadavky: ............................................................................................. 
   ............................................................................................. 
 
 
 
Poplatkový lov zveri sa riadi podľa podmienok a cien uvedených v platnom cenníku LPM 
Ulič, š.p. 
 
 
 
 
  
Dátum:  .......................     Podpis:  ............................ 


