
Poplatkový odstrel v PZ Turá Lúka 

Všeobecné podmienky a ceny platné od 01.03.2017 
 Zmena cien vyhradená 

 A. Pri využití individuálnych cien (odstrelových poplatkov) 
 1. Záujemcovia o lov zveri si podajú objednávku (formulár na stránke  
www.pzturaluka.sk ) , v prípade telefonicky priamo poľovníckemu hospodárovi, 
alebo niektorému z členov PZ Turá Lúka, ktorý je povinný záujemcu 
o poplatkový lov zveri nahlásiť následne poľovníckemu hospodárovi. 
2. PZ prostredníctvom poľovníckeho hospodára  potvrdí akceptovanie žiadosti 
poľovníckeho hosťa telefonicky, alebo zaslaním pozvánky na poľovačku, ktorá 
je zároveň dokladom na preukázanie poľovníckeho účelu cesty pri prevoze 
zbraní na územie Slovenskej republiky pre držiteľov európskeho zbrojného pasu 
z krajín EU.  
3. Po potvrdení žiadosti -  pozvánky na poľovačku sa hosť prihlási 
u poľovníckeho hospodára , za účelom dohodnutia podmienok a organizačného 
zabezpečenia poľovačky. V dohodnutom termíne sa hosť dostaví na poľovačku, 
kde predloží pozvánku na poľovačku, poľovný lístok a zbrojný preukaz. 
Poľovnícky hospodár  vydá povolenku na poľovačku, určí  poľovníckeho 
sprievodcu.  
 4. Denný (organizačný) poplatok vo výške 40,00 sa účtuje každému 
poľovníckemu hosťovi za každý deň individuálnej poľovačky. V poplatku je 
zahrnutý poľovný doprovod a ďalšie organizačné náklady 
5. Poľovnícke združenie  môže pri objednávaní poľovníckej akcie požadovať od 
objednávateľa zálohovú platbu vo výške 200.-€ . Vyvarenie a vybielenie trofeje 
je zahrnuté v odstrelovom poplatku.  
6. Poskytovanie stravovania  si poľovníci dohodnú s príslušným doprovodom. 
7. Použitie dopravných prostriedkov počas poľovačiek sa neúčtuje je už 
zahrnutá v dennom organizačnom poplatku. 
8 . Lov netrofejovej raticovej zveri (jelenica, jelienča, danielica, danielča, 
muflónica, muflónča, srna, srnča) a inej zveri vykonaný podľa pokynov 
vedúceho spoločnej poľovačke na diviačiu zver sa ocení podľa individuálnych 
cien pre jednotlivý druh zveri. Denný (organizačný) poplatok pre individuálny 
lov netrofejovej raticovej a inej zveri sa v tomto prípade neuplatní.  
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B. Spoločné podmienky 
 1. Za ulovenie alebo postrelenie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený, 
bude účtovaná 100% prirážka z poplatku za lov. 
 2. Poľovačka sa predčasne ukončí v prípade, ak poľovnícky hosť odmietne 
vystreliť na objednaný druh zveri. 
 3. Poplatok za postrelenie sa účtuje v prípade, ak sa na nástrele nájde farba 
postrelenej zveri, alebo zver viditeľne značila zásah. PZ zabezpečí jej 
dohľadávanie poľovne upotrebiteľným psom. Ak sa postrieľaná zver nedohľadá, 
strelec platí cenníkovú cenu podľa jednotlivého druhu postrieľanej zveri. 
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.  
4. Po ukončení každej poľovníckej akcie sprievodca vykoná zápis do povolenky 
a poľovnícky hospodár  vykoná  váženie, alebo obodovanie trofeje, ktoré slúži 
ako podklad pre zúčtovanie akcie.  Na základe podkladov od poľovníckeho 
hospodára , finančný hospodár alebo ním poverený člen PZ  vykoná zúčtovanie 
poľovníckej akcie.  
5. Hodnotenie (váženie príp. meranie) trofeje bude vykonané  čo najkratšom 
čase  po jej vyvarení.  
6. Pri love trofejovej zveri bude hosťovi vydaná trofej až po uhradení zúčtovanej 
ceny poľovníckej akcie.  
 7. Po ulovení medailového diviaka sa k odstrelovému poplatku pripočítava za 
trofej (kly) ohodnotené na bronzovú medailu 100,00 €, na striebornú medailu 
200,00 € a na zlatú medailu 300,00 €.  
8. Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené vrátane DPH.  
9. Porovnanie bodov CIC s hmotnosťou /dĺžkou/ je len orientačné , mimo 
trofeje, ktorá dosahuje medailovú hodnotu.  
10. Na požiadanie PZ musí hosť predložiť trofej na chovateľskú prehliadku.  
11. Cena odpredanej diviny sa bude účtovať podľa osobitného cenníka. 
 12. Záväzne objednaná a potvrdená poľovačka môže byť odrieknutá najneskôr    
14 dní pred dohodnutým termínom poľovníckej akcie.  
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Srnčia zver :  

Druh zveri               body CIC                        EUR  

Srnča                                                                40 .- €  

Srna                                                                  60 .- €            

Ihličiak do 10 cm                                           100 .- € 

srnec    do                       75 ,00 CIC              200 .- € 

                             75,01 – 80,00 CIC             220 .- € 

                             80,01 – 85,00 CIC             250 .- €      

                             85,01 – 90,00 CIC             310 .- €                    

                             91,01- 95,00  CIC              390 .- €                   

                             95,01- 100,00  CIC            440 .- €                    

                           100,01- 105,00  CIC            500 .- €                       

                           105,01- 110,00  CIC             580.- €       

Za každý začatý bod      

                           110,01- 120,00  CIC              + 70.- € 

                           120,01- 130,00  CIC              + 90.- € 

                           130,01 +                                 + 130.- €                       

Postrieľanie :  srnec  - 350 .-€ 

Zrážka na váhe pri bodovaní trofeje je 70 – 90 g. 

Druh zveri                                                            EUR              

                                                                                                                                                    
Jelenia zver :   

Jelenica                                                                    200 .- €  

Jelienča                                                                    150.- €                 

Druh zveri                                                              EUR     

         

Muflónica                                                              150 .-€ 

Muflónča                                                               100 .-€ 

Muflón                                                                   500 .-€                                                         
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Druh zveri           body CIC                                                    EUR             

Danielia zver : 

Danielka                                                                                 60 .- € 

Danielča                                                                                 40 .- € 

Daniel do 130,00 bodov CIC paušál                                    400.- €  

               130,01- 159,99 CIC paušál                                    700.- € 

               160,01 - 165   CIC                                               1 500 .- €                   

               165,01 - 170   CIC                                               1 800 .- €              

               170,01 – 175  CIC                                                2 000 .- €                   

                  175,01 – 180  CIC                                                  2 300 .- €                  

               180,01 – 185 CIC                                                 2 500 .- €                   

               185,01 – 190 CIC                                                 3 000 .- €                   

               nad 190,01    CIC                                                  3 500.-  €                   

Postrieľanie :  daniel – 600.- € 

Druh zveri                                                              EUR     

Diviačia zver – individuálna  poľovačka 

Diviača                                                                     50 .-€ 

Lanštiak                                                                  100.- €  

Diviačica ( dospelá diviačica nad 70 kg váhy vyvrhnutá v koži s hlavou )             300 .- € 

Diviačica ( dospelá diviačica nad 100 kg váhy vyvrhnutá v koži s hlavou )           500 .- € 

Diviak – kanec                                                        200 .- €   + bronzová medaila  100 .- €  

                                                                                                  strieborná medaila  200 .- €  

                                                                                                   zlatá medaila          300 .- €                    
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Diviačia zver – spoločná poľovačka : 

Minimálny počet strelcov 10 , maximálny počet 30 strelcov 

1. Poplatok za spoločnú poľovačku  na štandt 150 .- €  

2.  V uvedenom poplatku je započítaný odstrel 

a) diviak – prasa 

b) diviak – lanštiak  

c)  diviak – kanec do 100 bodov 

 Ďalej je v uvedenom poplatku započítaná desiata( párky alebo klobása, chleba a čaj), ako aj 
večera s občerstvením.  

2. Cena ulovenej diviačej zveri na ktorú sa nevzťahuje poplatok : 

a) diviačica ( dospelá diviačica nad 70 kg váhy vyvrhnutá v koži s hlavou )             300 .- € 

b) diviačica ( dospelá diviačica nad 100 kg váhy vyvrhnutá v koži s hlavou )           500 .- € 

c)  diviak – kanec                                                     200 .- €   + bronzová medaila     100 .- €  

                                                                                                 + strieborná medaila    200 .- €  

                                                                                                 +  zlatá medaila            300 .- €                    

                                                                     Ing. Kurtiš  Ján 

                                                       Poľovný hospodár PZ Turá Lúka 
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D o h o d a  

Uzatvorená medzi : 

.............................................., ako splnomocneným zástupcom poľovných hostí, bytom .................... 

a     

PZ Turá Lúka , zastúpené poľovným hospodárom PZ Turá Lúka Ing. Kurtišom Jánom 

bytom Myjava , Z. Zgurišky 546/61  

vo veci spoločnej poľovačky  

I. 

Dátum a miesto konania. 

Spoločná poľovačka na diviačiu zver sa uskutoční dňa ......................................... v PR Turá Lúka 

                                                                                      II. 

Cenové podmienky . 

..................................., ako splnomocnený zástupca poľovných hostí a PZ Turá Lúka zastúpené poľovným 
hospodárom Ing. Jánom Kurtišom  sa dohodli na nasledovných cenových podmienkach spoločnej poľovačky na 
diviačiu zver : 

1. Poplatok za spoločnú poľovačku  je ................. .- € , za každého zúčastneného hosťa .  V uvedenom poplatku 
sú započítané raňajky, desiata, záverečné posedenie s občerstvením po poľovačke, ako aj odstrel nasledovného 
druhu diviačej zveri :  

a) diviak - prasa 

b) diviak -  lanštiak 

2. Diviačia zver nezahrnutá do uvedeného poplatku : 

a) diviačica ( dospelá diviačica nad 70 kg váhy vyvrhnutá v koži s hlavou )             ......... .- € 

b) diviačica ( dospelá diviačica nad 100 kg váhy vyvrhnutá v koži s hlavou )          .......... .- € 

c ) diviak – kanec                                                        200 .- €   + bronzová medaila     100 .- €  

                                                                                                    +  strieborná medaila   200 .- €  

                                                                                                    +    zlatá medaila          300 .- €                    

III. 

Všeobecné ustanovenia. 

........................................ , ako splnomocnený zástupca poľovných hostí, uhradí za spoločnú poľovačku na 
diviačiu zver dohodnutú čiastku uvedenú v bode II/1 , pred začatím spoločnej poľovačky na diviačiu zver.  

Úhrada zastrelenej diviačej zveri podľa bodu II/2 tejto zmluvy, mimo diviačej zveri uvedenej v bode II/1 , sa 
uskutoční po skončení spoločnej poľovačky. Zodpovedný za úhradu uvedenej odstrelenej zveri 
je.................................., ako splnomocnený zástupca poľovných hostí. 



......................................., ako splnomocnený zástupca poľovných hostí predloží zoznam strelcov, ktorí sa 
zúčastnia uvedenej spoločnej poľovačky na diviačiu zver v PR Turá Lúka s číslami PL a ZP. Maximálny počet 
strelcov na uvedenej spoločnej poľovačke na diviačiu zver je 30 strelcov.  

               ....................................                                                Ing. Kurtiš  Ján 

splnomocnený zástupca poľovných hostí                     Poľovný hospodár PZ Turá Lúka 

Zoznam poľovných hostí 
zúčastnených na hosťovskej poľovačke konanej v PZ Turá Lúka dňa .......................... 

Súhlasím s d o h o d o u - v plnom rozsahu, uzatvorenou medzi ......................... 
bytom .....................................ako splnomocneným zástupcom nás poľovných hostí, a  PZ Turá Lúka  
zastúpené poľovným hospodárom PZ Turá Lúka Ing. Jánom Kurtišom, bytom Myjava , Z. Zgurišky 
546/61 ,vo veci spoločnej poľovačky konanej v PZ Turá Lúka dňa 06.12.2008.Ďalej svojím podpisom 
potvrdzujem, že som bol poučení o bezpečnosti streľby, správania sa na stanovišti, povolenom odstrele 
jednotlivého druhu zveri a plne zodpovedám za spôsobenú škodu PZ Turá Lúka ako aj jednotlivým 
účastníkom tejto poľovačky. 

P.č. Meno a priezvisko Adresa Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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19.

20.

21.

22.

23.

P.č. Meno a priezvisko Číslo PL Číslo ZP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.



19.

20.

21.

22.

23.




