Dôležité upozornenie pre domácich i zahraničných poľovníkov!
Oznamujeme všetkým domácim i zahraničným poľovníkom, ktorým končí platnosť poľovných lístkov v roku
2011 alebo chcú vybaviť poľovný lístok pre zahraničného poľovníka, môžu si žiadosti
o vydanie a predĺženie
platnosti poľovných lístkov vyzdvihnúť v zriadených kanceláriách na Slovensku.
K predĺženiu platnosti poľovného lístka pre domáceho poľovníka je okrem vyplnenej žiadosti potrebné doložiť:
dve fotografie formátu 3x3,5 cm, doterajší platný poľovný lístok, doklad o poistení proti škodám spôsobeným pri
výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka.
K vydaniu alebo predĺženiu platnosti poľovného lístka pre cudzinca je okrem vyplnenej žiadosti potrebné doložiť
doklad totožnosti, platný zbrojný preukaz a poľovný lístok ako aj doklad o poistení proti následkom zákonnej
zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka.
V zmysle § 51 ods. 8 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, termín podania žiadosti na predĺženie platnosti
poľovného lístka je najneskôr 30 dní pred uplynutím jeho platnosti, t.j. najneskôr do 30.11.2011.
V súčasnej dobe pri vybavovaní si poľovných lístkov pre domácich i zahraničných poľovníkov najvýhodnejšie je
sa obrátiť na niektorú z poľovníckych organizácií, ktorá môže vykonávať poistenie poľovníkov proti škodám
spôsobením pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka.
Takouto organizáciou je i náš Slovenský lovecký a ochranný spolok Pribina Nitra, ktorý má právoplatne
uzatvorenú zmluvu, akceptovanú Slovenskou poľovníckou komorou Bratislava. Nižšie uvádzame prehľad
poplatkov, ktoré musia žiadatelia o vydanie a predĺženie platnosti poľovných lístkov uhradiť organizácií, ktorá
vykonáva poistenie členov a zahraničných poľovníkov a ako aj poplatky pri vydávaní a predlžovaní poľovných
lístkov obvodnými poľovníckymi komorami.
Poplatky
za poistenie proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovných lístkov a za
vydanie poľovných lístkov /ďalej len PL/ pre domácich a zahraničných poľovníkov, platné pre rok 2011 a ďalšie
roky do odvolania.

A/ Domáci poľovníci:
1. Pri vybavovaní PL cestou SLOSP na jeden rok sa platí poistné 4,50 €
a členské 5,46 €
spolu = 9,96 € (300,- Sk)
- za preukaz člena SLOSP na jeden rok sa platí
= 0,66 € ( 20,- Sk)
_____________________________________________________________________________________
Spolu za ročné poistné, členské a preukaz člena uhradí člen SLOSP
= 10,62 € (320,- Sk)
- poplatok pri predĺžení PL na jeden rok sa platí OPK vo výške
- poplatok pri vyhotovení nového PL na jeden rok sa platí OPK vo výške

= 5,00 € (150,63 Sk)
= 10,00 € (301,26 Sk)

2. Pri vybavovaní PL cestou SLOSP na 5 rokov sa platí poistné 22,50 €
a členské 27,29 €
spolu = 49,79 € (1.500,- Sk)
- za preukaz člena SLOSP na 5 rokov sa platí
= 3,32 € (100,- Sk)
____________________________________________________________________________________
Spolu za 5 ročné poistné, členské a preukaz člena uhradí člen SLOSP
= 53,11 € (1.600,- Sk)
- poplatok pri predĺžení PL na 5 rokov sa platí OPK vo výške
- poplatok pri vyhotovení nového PL na 5 rokov sa platí OPK vo výške

= 20,- € (602,52 Sk)
= 40,- € (1.205,04 Sk)

B/ Zahraniční poľovníci:
1. Pri vybavovaní PL na týždeň cestou SLOSP sa platí poistné 6,- €
a org. poplatok 1,- €
- poplatok za vydanie PL na jeden týždeň pre OPK je

spolu = 7,- € (211,- Sk)
= 15,- € (452,- Sk)

2. Pri vybavovaní PL na jeden mesiac cestou SLOSP sa platí poistné 9,46 €
a org. popl. 1,54 €
spolu = 11,- € (331,- Sk)
- poplatok za vydanie PL na jeden mesiac pre OPK
= 55,- € (1.650,- Sk)
3. Pri vybavovaní PL na jeden rok cestou SLOSP sa platí poistné 31,53 €
a org. poplatok 6,47 €
- poplatok za vydanie PL na jeden rok pre OPK

spolu = 38,- € (1.145,- Sk)
= 150,- € (4.519,- Sk)

Na základe zmien poistných čiastok SLOSP Nitra mení poplatky pre domácich a zahraničných poľovníkov
s platnosťou od 01.02.2011, tak ako sú vyššie uvedené. Doterajšie poplatky zo dňa 20.10.2010 týmto strácajú
platnosť. Vydávanie PL pre domácich a zahraničných poľovníkov bude vykonávať OPK. Poplatky za vybavovanie
poľovníckych lístkov sa uhrádzajú poštovými poukážkami, ktoré sú k dispozícii spolu so žiadosťami o vydanie
a predĺženie platnosti PL na každej OPK a vo všetkých zriadených kanceláriách SLOSP na Slovensku.

Na základe uvedených poplatkov využite možnosť výhodného vybavenia si formalít spojených s
vybavovaním poľovných lístkov cestou SLOSP Nitra a jeho zriadených kancelárií, ktoré sú aj
s kontaktnými telefónnymi číslami ďalej uvedené:
Nitra:

Mobil: 0905 506 479 (Gera Mojmír)
Mobil: 0915 723 413 (Banás Ladislav st.)
Bratislava: Tel.: 02/53411872
Mobil: 0918 311 037 (Spúrny Ivan)
Nové Zámky: Mobil: 0905 838 785 (Trnkus Viliam)
Mobil: 0908 735 801 (Hegedűs Miroslav)
Mobil: 0905 128 648 (Paška Jaroslav)
Štúrovo:
Tel.: 036/7511371
Mobil: 0905 959 499 (Molnár Viliam)
Levice:
Mobil: 0907 616 567 (Dr. Brašeňová Ľubica)
Mobil: 0905 681 231 (Valachovič Ivan)
H.Semerovce: Mobil:0908 470 180 (Ing. Marček Ľudovít)
Topolčany: Tel: 038/5223997
Tel.fax.: 038/5300207
Mobil: 0905 623 352 (Ing. Cagala Peter)
0903 755 787 (Ing. Sedlár Radúz)
Lipt. Mikuláš: Mobil: 0908 966 289 (Ing. Kováč Dušan)
Zl. Moravce:
Tel: 037/6306246
Mobil: 0902 605 166 (Ing. Alojz Malý)
Prievidza: Mobil: 0905 426 096 (Mgr. Géczy Juraj)
Galanta:
Mobil: 0903 394 585 (Ing. Magnus Oto)
Nové Mesto n. V.: Mobil: 0910 944 071(Obuch Miroslav)
Piešťany:
Mobil: 0911 229 800 (Mgr. Bednár Marcel)
Breza(reg. Orava): Mobil: 0908 987 454
0905 467 041 (Ing. Hládek Štefan)
Martin, Vrútky: Mobil: 0905 616 771 (Pavlorek Jaromír)

Veríme, že využite túto možnosť a presvedčíte sa, že ponuku, ktorú sme Vám dali sa v konečnom
dôsledku oplatila.
Tešíme sa na spoluprácu. S pozdravom
Poľovníctvu zdar!
V Nitre, dňa 05.01.2011
Riaditeľ ústrednej kancelárie SLOSP
Ladislav Banás st.

