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Návrh uznesenia 
 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

 

 

 berie na vedomie 

 

Vyhodnotenie plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

695/2016 zo dňa 7.12.2016 – 8.12.2016 – Informácia o vyhodnotení ekonomickej efektívnosti 

hospodárenia v poľovnom revíri „Lesopark“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dôvodová správa 

 

 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 695/2016 zo 

dňa 7.12.2016 – 8.12.2016 predkladáme materiál Vyhodnotenie plnenia uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 695/2016 zo dňa 7.12.2016 – 8.12.2016 – 

Informácia o vyhodnotení ekonomickej efektívnosti hospodárenia v poľovnom revíri 

„Lesopark“.  

 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 644/2018 zo dňa  

12. 04. 2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať materiál 

Vyhodnotenie plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 695/2016 zo dňa 7.12.2016 – 8.12.2016 – Informácia 

o vyhodnotení ekonomickej efektívnosti hospodárenia v poľovnom revíri 

„Lesopark“  

 

  



Vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 695/2016 zo dňa 7.12.2016 – 8.12.2016 – 

Informácia o vyhodnotení ekonomickej efektívnosti hospodárenia 

v poľovnom revíri „Lesopark“  

 
 

1. nepredĺžiť zmluvu o predaji lovu zveri: – splnené – zmluva nebola predĺžená 

 

2. zabezpečiť výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri „Lesopark“ vo vlastnej réžii 

prostredníctvom príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave: – splnené - výkon práva 

poľovníctva v poľovnom revíri „Lesopark“ je vo vlastnej réžii hl. mesta SR Bratislavy 

prostredníctvom príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave  

 

3. lov zveri realizovať poplatkovým odstrelom: – splnené - bol vypracovaný cenník 

poplatkového lovu zveri. V roku 2017 si kúpilo celoročné povolenie na lov 21 poľovníkov. 

 

4. vyhodnotiť ekonomickú efektívnosť tohto uznesenia: 

Do r. 2017 bola zmluva o predaji lovu uzavretá s poľovnou spoločnosťou Hus divá, ktorá 

ročne platila 13.700,-€ bez DPH. V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy číslo 695/2016 bol v poľovnej sezóne 2017 ( od 1.3.2017 do 28.2.2018) 

realizovaný režim poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri „Lesopark“ v réžii 

Mestských lesov v Bratislave. Príjem za poľovníctvo bol 35.000,-€ bez DPH, hospodársky 

výsledok bol 6.192,-€. 

Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o prvú sezónu sme dosiahli nižší hospodársky výsledok než 

býval v predchádzajúcich rokoch. V nasledujúcej sezóne 2018 už predpokladáme vyšší 

hospodársky výsledok ako bol v roku 2017, nakoľko už dnes vieme, že sa zvýšil celkový 

predaj celoročných povolení na lov. 

 

  



 

Uznesenie k poľovnému revíru 

Kód uzn.: 9.3. 

Uznesenie č. 695/2016 
zo dňa 07. 12. 2016 – 08. 12. 2016 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. nepredĺžiť zmluvu o predaji lovu zveri, 

2. zabezpečiť výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri „Lesopark“ vo vlastnej réžii 

prostredníctvom príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, 

3. lov zveri realizovať poplatkovým odstrelom, 

4. vyhodnotiť ekonomickú efektívnosť tohto uznesenia do 31.12.2017 

 


