Zásady zmluvného odpredaja odstrelu zveri a zveriny v poľovných revíroch v užívaní podniku
LESY Slovenskej republiky, š.p.
Preambula
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej ako LESY SR, š.p.) realizujú vlastnícke práva Slovenskej
republiky a subjektov, ktoré zastupujú zo zákona alebo na základe zmluvných vzťahov v oblasti
poľovníctva v súlade so zákonom č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve).
LESY SR, š.p. postupujú v zmysle týchto zásad s ohľadom na ekonomickú výhodnosť a dlhodobé ciele
stanovené v Koncepcii rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike schválenej Vládou Slovenskej
republiky dňa 29. novembra 2017.
Ochrana životného prostredia a genofondu zveri je činnosťou vykonávanou vo verejnom záujme a má
prednosť pred inými kritériami určenými v týchto zásadách.
Uvedené zásady sa nevzťahujú na poľovné revíry, ktoré tvoria génové základne v zmysle Koncepcie
rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike. V poľovných revíroch tvoriacich génové základne je
umožnený poplatkový lov zveri individuálnym spôsobom a na spoločných poľovačkách za prítomnosti
profesionálnych poľovníckych sprievodcov. Zmluvný odpredaj odstrelu zveri a zveriny je poľovných
revíroch tvoriacich génové základne vylúčený.
1. Zmluva sa uzatvorí na dobu určitú, najneskôr do skončenia platnosti zmluvy o užívaní poľovného
revíru.
2. LESY SR, š.p. si vyhradzujú právo uzavrieť zmluvu aj na kratšiu dobu ako je uvedené v bode 1.
3. Zmluva nadobúda účinnosť po zániku predchádzajúcich zmluvných záväzkov podniku na poľovný
revír, v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
4. Odpredaj odstrelu v poľovnom revíri je plánovaný v takom rozsahu, aby došlo k dodržaniu vyššie
uvedených pravidiel. Zvyšok odstrelu zabezpečí podnik vo vlastnej réžii, pričom si vyhradzuje právo
túto časť lovu odpredať poplatkovým spôsobom lovu.
5. Cena za odpredaj odstrelu a zveriny sa bude určovať v zmysle platného cenníka a ďalších interných
pravidiel, ktorá sa každoročne upraví o výšku inflácie.
6. LESY SR, š.p. si vyhradzujú právo neprijať akúkoľvek ponuku na odkúpenie odstrelu a zveriny
v predmetnom poľovnom revíri.
7. LESY SR, š.p. si vyhradzujú právo uzavrieť zmluvu na odkúpenie odstrelu a zveriny aj v menšom
rozsahu, ako to je uvedené v ponukovom konaní.
8. LESY SR, š.p. si vyhradzujú právo odmietnuť ponuku uchádzača ak:
a) nebude dodržaná forma ponuky uchádzača uvedená v týchto podmienkach na predaj odstrelu,
alebo
b) ponuka uchádzača je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, alebo
c) ponuka uchádzača je v rozpore s pravidlami uvedenými v týchto podmienkach na predaj
odstrelu, alebo
d) doterajšie pôsobenie, správanie alebo aktivity uchádzača, alebo jeho partnerov alebo členov
poľovného združenia, alebo inej organizácie, ktorá predložila v tejto súvislosti ponuku je alebo
bolo v rozpore so záujmami podniku LESY SR, š.p.
Cena za odpredaj odstrelu a zveriny
Cena bude vypočítaná ako súčin sadzby podľa platného cenníka podniku a výmery poľovných
pozemkov v poľovnom revíri, zohľadňujúc zaradenie predmetného poľovného revíru do poľovnej
oblasti/lokality a kvalitatívnu triedu určenú pre hlavný druh zveri v poľovnom revíri.

Sadzobník na výpočet ceny odpredaja odstrelu za 1 ha poľovných pozemkov ročne v eurách s DPH
Kvalitatívna trieda
Hlavný druh zveri v poľovnom revíri v zmysle zaradenia do poľovnej
poľovného revíru určená
oblasti alebo lokality
pre hlavný druh zveri
jelenia
srnčia
danielia
muflonia
malá zver
I
8,50
8,00
9,00
9,00
8,00
II
8,00
7,00
8,00
8,00
7,00
III
7,50
6,70
7,50
7,50
6,70
IV
7,00
6,30
7,00
7,00
6,30
V
6,50
6,00
6,50
6,50
6,00

