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Cenník výkupu ITALZVER, s.r.o. platný od 2.6.2022

Kupujúci:
Názov : ITALZVER, s.r.o.
Adresa : Svätoplukovo č. 533, 
951 16 Svätoplukovo
IČO: 46566023

Mäsokombinát - prevádzka Levice, Švédska 3
0905 190 051, Patrik Babej                                                                                                        www.italzver.sk

Predmet výkupu
Predmetom výkupu je dodávka ulovenej zveri predávajúcim kupujúcemu v dohodnutom čase a kvalite. Jedná sa o srnčiu, jeleniu, danieliu 
a mufloniu ulovenú zver. Diviačia ulovená zver sa stáva predmetom zmluvy iba v prípade, že je uvoľnená možnosť vývozu diviačej zveriny 
do krajín Európskej únie. Z         veterinárnou         správou         určenej         nárazníkovej         zóny         Afrického         moru         ošípaných         /AMO/         je         možné         vykúpiť  
a         prebrať         diviačiu         zver         do         zberného         miesta         na         zber         veľkej         voľne         žujúcej         zveri         len         s         platným         dokladom         vyšetrenia         na         negatívnosť   
vzorky         AMO.   V prípade posunutia hraníc zóny moru ŠVPS SR je povinné poľovné združenie v prípade vyzvania kupujúcim prebrať diviačiu 
zverinu zo zberného miesta späť k sebe aj keď boli doložené výsledky AMO negatívne. Kupujúci si vyhradzuje právo úplného pozastavenia 
výkupu raticovej zveri.

Cenník platí od 2.6.2022 a jeho platnosť končí vydaním nového cenníka kupujúcim, aktuálne ceny budú vždy u výkupcu.

Cena a spôsob úhrady
Ceny         sú         uvedené         bez         DPH.  

 Srnčia zver I. trieda
II. trieda
III.trieda

.....................................

........................................

........................................

4,00 €/kg
3,65 €/kg
3,25 €/kg

 Jelenia zver I. trieda ..................................... 1,90 €/kg
II. trieda
III.trieda

........................................
........................................

1,70 €/kg
1,55 €/kg

 Danielia zver I. trieda
II. trieda
III.trieda

...................................
.......................................
........................................

1,50 €/kg
1,35 €/kg
1,20 €/kg

 Muflonia zver I. trieda ........................................
II. trieda ........................................
III. trieda ........................................

1,30 €/kg
1,20 €/kg
1,05 €/kg

 Diviačia zver                                             JEDNOTNÁ CENA................................1,60 €/kg
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Diviak bude vykupovaný s         hlavou         bez         ratíc         a         bez         vnútorného         brušného         tuku   , pokiaľ si poľovník odoberie trofej resp. kly a háky, 
neposudzuje sa to ako závada. Dodaná zver musí vyhovovať veterinárnym a hygienickým podmienkam podľa legislatívy platnej v Európskej 
únii. Zver musí byť riadne ošetrená, nesmie byť zaparená a nesmie byť špinavá od črevného znečistenia
Proti         zapareniu         mäsa         u         jelenej         a         diviačej         zveri         je         potrebné         aplikovať         hneď         po         odstrele         rozseknutie         hrudného         koša.  
Výhradne         u         diviačej         zveri         je         potrebné         aj         rozseknutie         a         otvorenie         krkovičky         z         vnútornej         strany         .  

Popis tried : srnčej, jelenej, danielej a muflonej zveri  Jeleň sa vykupuje aj s penisom so semenníkmi.

I. trieda : rana na krk a komoru, zviera čisté bez znečistenia z vonkajšej a vnútornej strany
II. trieda : rana na lopatku, rana na mäkko bez črevného znečistenia , poškodenie sviečkovice, 

veľké uvoľňovacie rezy pod lopatkami
III. trieda : rana na mäkko s črevným znečistením z rozstrelených čriev, rana na stehno, rana na chrbát, 

zviera s chýbajúcou sviečkovicou zrážka 10 % z hmotnosti dole za každú chýbajúcu 
sviečkovicu. Za chýbajúci chvost u jelenej zveri dá výkupca zrážku 3 kg z hmotnosti jedinca 
Srnčia zver s hmotnosťou pod 10 kg bude vždy klasifikovaná v III triede.

Hmotnostná zrážka na vychladenie každej ulovenej zveri je 3% z celkovej váhy zvieraťa!
Ohodnotenie vykúpenej zveriny výkupcom na príjemke je považované vždy za predbežné a kupujúci si vyhradzuje plné právo korekcie
triedy, poprípade váhy po prehliadke zveriny pri rozrábke. O danom stave informuje korekciou výkupcu a následne výkupca kontaktuje
poľovné združenie.
Poľovné združenie je plne zodpovedné dodať ulovenú zver bez zaparenia, vnútorného črevného znečistenia, s platným dokladom o 
prvotnom vyšetrení zveri po ulovení vystaveným zodpovednou osobou s uvedeným platným číslom certifikátu . Každé nájdené zaparené 
zviera, alebo zviera s nájdenou starou ranou v mäse bude brané na výťažnosť a ohodnotené v tretej akostnej triede. O prehliadke
a spracovaní takéhoto zvieraťa bude vypracovaný veterinárny protokol. V prípade úplnej nepožívateľnosti mäsa resp. konfiškácie celého 
zvieraťa veterinárnym doktorom budú vynaložené náklady na kafilériu prefakturované v plnej miere poľovnému združeniu.
Zver viditeľne zaparená, zrazená a zver s kachexiou – vychudnutím resp. stratou hmotnosti tela vysilenosťou spôsobenou ťažkou 
chorobou alebo dlhodobým hladovaním nesmie byť dodaná do výkupu zveri, došlo by ku konfiškácii celého tela veterinárnym 
doktorom! Finančná úhrada za dodávku zveri sa vykoná na základe fakturácie až po spracovaní zvieraťa v mäsokombináte. Originálna 
faktúra zaslaná na adresu spoločnosti v listovej forme / nie mailom / bude splatná do 30 dní odo dňa jej vyhotovenia a to prevodom na účet 
predávajúceho po spracovaní všetkých zvierat uvedených na faktúre.

Dodacia lehota a podmienky dodávky
Dodávky predmetu zmluvy v tejto poľovníckej sezóne sa budú realizovať v čase lovu v termínoch v súlade s platnou vyhláškou MPH SR.
Prísun po odstrele musí byť zrealizovaný najneskôr do 10 hodín po odstrele s pripojeným listom o pôvode ulovenej zveri a prehlásením o
prvotnej prehliadke zveri s príslušnou plastikovou plombou ! V prípade zmeny nákazovej situácie sa dodávky regulujú v zmysle nariadení
veterinárneho dozoru.
Zberné miesto na výkup ulovenej voľne žijúcej zveri: Italzver, s.r.o.
Kontakt na obchodného manažéra ITALZVER, s.r.o. : Patrik Babej, tel.:0905 190 051

V Svätoplukove dňa 02.06.2022    Kupujúci:
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