
Sadzobník pri vydávaní a predlžovaní PL platný od 1.1.2016

Slovenská poľovnícka komora na svojom sneme konanom  dňa 7. Novembra 2015 v Žiline 
schvaľuje zmenu poplatkov  sadzobníka  Metodického pokynu pre vydávanie a predlžovanie 
platnosti  poľovných lístkov pre OPK takto.

Poplatok za vydanie poľovného lístka pre občanov SR

1.     Týždenného                                                           10.- eur

2.     Mesačného                                                             20.- eur

3.     Ročného                                                                 10.- eur

4.     5- ročného                                                              40.- eur

5.     10- ročného                                                            80.- eur

6.     Nad 62 rokov                                                          40.- eur

7.     Na obdobie riadneho štúdia pre  poslucháčov

        strednej odbornej školy alebo vysokej školy,

        na ktorej je poľovníctvo povinným alebo

        voliteľným vyučovacím predmetom                     30.- eur

Poplatok za predĺženie poľovného lístka pre občanov SR

1.     Týždenného                                                     nepredlžuje sa

2.     Mesačného                                                       nepredlžuje sa 

3.     Ročného                                                                  5.- eur

4.     5- ročného                                                              20.- eur

5.     10- ročného                                                            40.- eur

  Poplatok za vydanie  poľovného lístka pre cudzincov v rámci EU

1.     Týždenného                                                            10.- eur

2.     Mesačného                                                              20.- eur

3.     Ročného                                                                  10.- eur

4.     5- ročného                                                               40.- eur

5.     10- ročného                                                             80.- eur

6.     nad 62 rokov                                                            40.- eur  



Poplatok za predĺženie poľovného lístka pre cudzincov v rámci EU

1.     Týždenného                                                    nepredlžuje sa 

2.     Mesačného                                                      nepredlžuje sa

3.     Ročného                                                                     5.- eur

4.     5- ročného                                                                 20.- eur

5.     10- ročného                                                               40.- eur

Poplatok za vydanie poľovného lístka pre cudzincov mimo krajín EU

1.     Týždenného                                                                                               50.- eur

2.     Mesačného                                                                                                 80.- eur

3.     Ročného- ak je doba povoleného pobytu minimálne 1  rok a viac          120.- eur   

4.     5- ročného – ak je doba povoleného pobytu minimálne 5 rokov  a viac  200.- eur  

Poplatok za predĺženie  poľovného lístka pre cudzincov mimo krajín EU

1.     Týždenného                                                                                  nepredlžuje sa  

2.     Mesačného                                                                                    nepredlžuje sa

3.     Ročného –ak je doba povoleného pobytu minimálne 1 rok a viac          60.- eur     

4.     5- ročného- ak je doba povoleného pobytu minimálne 5 rokov  a viac  100.- eur    

Platnosť a účinnosť týchto zmien je od 1.1. 2016                                                             
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