
Všeobecné obchodné podmienky poľovačky 
platné od 01.01.2014 

I. Definovanie pojmov 

1. Poľovný hosť je osoba, ktorá má záujem o poplatkový lov zveri v poľovnom revíri Liptovské 
Revúce, ktorý sa nachádza v okrese Ružomberok. 

2. Organizátor poplatkového lovu zveri je spoločnosť WILI HOLDING, a.s. 

3. Poľovačka je poplatkový lov zveri v poľovnom revíri Liptovské Revúce. 

4. WILI HUNTER je areál nachádzajúci sa v poľovnom revíri Liptovské Revúce v ktorom sa nachádzajú 
drevenné chaty v ktorých je zabezpečované ubytovanie pe poľovných hostí pri poľovačke. 

5. Poistenie zodpovednosti je poistenie proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva 
poľovníctva. 

6. Poľovný lístok je verejná listina, osvedčujúca oprávnenie jeho držiteľa loviť zver, ak spĺňa ďalšie 
podmienky pre lov zveri ustanovené týmto zákonom. Poľovný lístok vydáva, jeho platnosť 
predlžuje a odníma obvodná komora, v pôsobnosti ktorej má žiadateľ trvalý pobyt. 

7. Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá poľovného hosťa oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a 
strelivo na poľovné účely. 

8. Povolenka je povolenie na lov zveri v poľovnom revíri Liptovské Revúce, ktorý vydáva užívateľ 
poľovného revíru PS „Krížna“ Liptovské Revúce. Povolenka oprávňuje poľovného hosťa na lov zveri, 
slúži ako záznam o love zveri a podklad pre výpočet odstrelového poplatku. 

9. Odstrelový poplatok je cena za poplatkový lov zveri, ktorú je povinný zaplatiť poľovný hosť po 
úspešnom love. 

10. Poplatok za postrelenie je cena, ktorú je povinný zaplatiť poľovný hosť v prípade, že zver 
neuloví, ale iba zraní. 

11. Nástrel je miesto na ktorom sa nachádzala zver v momente pokusu o zásah strelnou zbraňou. 

II. Objednávkový proces 

1. Poľovný hosť kontaktuje organizátora mailom, alebo telefonicky na kontaktoch uvených na stránke 
www.wiliholding.sk. 

2. Organizátor sa s hosťom dohodne na temíne poľovačky. 

3. Organizátor vyžiada od klienta dokumenty potrebné pre zorganizovanie poľovačky: doklad 
totožnosti, zbrojný preukaz, poľovný lístok, alebo doklad oprávňujúci na lov zveri vystavený 
v cudzine, doklad o poistení zodpovednosti počas plánovaného termínu poľovačky. 

4. Ak poľovný hosť nemá poistenie zodpovednosti, zabezpečí ho organizátor poľovačky na náklady 
poľovného hosťa. 

5. Pre poľovných hostí zo zahraničia organizátor vybaví poľovný lístok na základe zaslaných dokladov. 

6. Organizátor vystaví pre poľovného hosťa zo zahraničia pozvanie na pol ̌ovac ̌ku považované aj za 
doklad, ktorým sa preukazuje pol ̌ovnícky úc ̌el cesty poc ̌as prevozu zbraní na územie SR. 

III. Priebeh poľovačky 

1. V dohodnutom termíne sa pol ̌ovný host ̌ dostaví do Wili Hunter v Litovských Revúcach, kde predloží 
doklad totožnosti, pol ̌ovný lístok, platný zbrojný preukaz a doklad o poistení. 

1. Pred začatím poľovačky je poľovný hosť povinný vyskúšať funkčnosť svojej zbrane za účasti 
poľovného doprovodu. 



2. Po odskúšaní zbrane bude poľovnému hosťovi vystavená Povolenka na poľovačku. 

3. Počas poľovačky bude hosť sprevádzaný poľovníckym sprievodcom Poľovníčkej spoločnosti Krížna, 
ktorý ho zavedie na miesta obvyklého výskytu zveri. 

4. Poľovný hosť je povinný riadiť sa pokynmi poľovníckeho sprievodcu. 

5. V prípade úspešného lovu má klient nárok na trofej. 

6. Trofej bude odmeraná a odvážená za prítomnosti poľovného hosťa. Hodnotenie trofeje bude 
zapísané do povolenky v časti záznam o love. Poľovný hosť na zank súhlasu s hodnotením pripojí do 
záznamu svoj podpis. 

7. Dohl ̌adanie postrelenej zveri, pokial ̌ je to uvedené v zázname o love, môže pokrac ̌ovat ̌ aj po 
odchode pol ̌ovného host ̌a. V prípade neskoršieho dohl ̌adania trofejovej zveri bude trofej 
ohodnotená a po uhradení rozdielu medzi poplatkom za postrelenie a poplatkom za odstrel, bude 
lovcovi vydaná. 

8. Pol ̌ovný host ̌ je po vyzvaní povinný predložit ̌ trofej na chovatel ̌skú prehliadku. Zahranic ̌ný 
pol ̌ovnícky host ̌ je povinný umožnit ̌ vyhotovenie fotodokumentácie trofeje podl ̌a platnej legislatívy 
pre úc ̌el chovatel ̌skej prehliadky.  

IV. Platobné podmienky 

9. Po predbežnom dohodnutí podmienok a organizac ̌ného zabezpec ̌enia pol ̌ovac ̌ky organizátor 
pol ̌ovnému host ̌ovi vystaví zálohovú faktúru na cenu pobytu vo WILI HUNTER počas poľovačky a 50 
% z odhadovanej výšky odstrelového poplatku. 

10. Pri príchode je poľovný hosť povinný zaplatiť organizátorovi zvyšnú časť odhadovaného 
odstrelového poplatku ako zálohu za poľovačku. 

11. V prípade úspešného lovu bude trofej odovzdaná poľovnému hosťovi po vyplatení celého 
odstrelového poplatku. 

12. Odstrelový poplatok je vypočítaný na základe cenníka vydaného Štátnymi Lesmi Slovenskej 
republiky. 

13. Poplatok za postrelenie je vypočítaný na základe cenníka vydaného Štátnymi Lesmi Slovenskej 
republiky. Poplatok za postrelenie sa úc ̌tuje, ak sa na nástrele nájde krv postrelenej zveri. 
Organizátor zabezpec ̌í dohl ̌adanie poranenej zveri pol ̌ovným psom. Ak sa na nástrele nenájde krv 
postrelenej zveri, ale pol ̌ovnícky sprievodca videl, že je znac ̌ná pravdepodobnost ̌, že zver je 
poranená, nariadi dohl ̌adanie zveri pol ̌ovným psom.  

14. Ak klient uloví alebo postrelí zver, ktorú nemal pol ̌ovníckym sprievodcom urc ̌enú k lovu, bude mu 
úc ̌tovaná 100 % prirážka k odstrelovému poplatku alebo poplatku za postrelenie v prípade, že je 
zver nutné dohl ̌adat ̌ a výsledok dohl ̌adania je negatívny. 

15. Po ukonc ̌ení poplatkového lovu poľovnícky sprievodca vyhotoví záznam o love na formulári 
povolenky. Tento záznam slúži ako podklad pre vyúčtovanie poplatkového lovu. Záznam o love 
podpisuje poľovný hosť, pol ̌ovný sprievodca a pol ̌ovnícky hospodár, alebo poverený zamestnanec PS 
Krížna. 

16. Na základe vypočítanej výšky poplatkov dôjde k započítaniu vyplatenej zálohy na odstrelový 
poplatok a reálnej výšky poplatkov. Rozdiel bude klientovi vyplatený, alebo ho klient doplatí 
v hotovosti.  

17. V prípade záujmu klienta o kúpu zveriny z ulovenej zveri sú za odratie z kože prípadne porciovanie 
stanovené poplatky v samostatnom cenníku. Pri záujme o kúpu zveriny odratej z kože prípadne 
porciovanej nie je možné odkúpit ̌ len c ̌ast ̌ takto opracovanej zveriny. V prípade záujmu poľovného 
host ̌a o kúpu kože je poplatok za jej kúpu stanovený samostatne. V prípade požiadavky host ̌a na 
zakúpenie len c ̌asti kože z ulovenej zveri, cena bude len 50 % z ceny celej kože. 

18. Ak poľovný hosť zruší objednávku najneskôr 30 dní pred dohodnutým termínom poplatkového lovu, 
bude mu úc ̌tovaný storno poplatok vo výške 50% zaplatenej zálohy. Ak pol ̌ovnícky host ̌ zruší 
objednávku v dobe kratšej ako 30 dní pred dohodnutým termínom poplatkového lovu alebo sa na 



lov vôbec nedostaví, je mu úc ̌tovaný storno poplatok vo výške 100% zaplatenej zálohy. Toto neplatí 
v prípade živelných pohrôm a prírodných katastrôf v destinácii poľovačky. Pre iné prípady (choroba 
poľovného hosťa a pod.) doporučuje organizátor poľovnému hosťovi uzatvoriť cestovné či iné 
poistenie. 

19. Všetky poplatky za lov zveri sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty. 

20. Zmena cien je vyhradená. 


