Miestny rybársky poriadok

III. Spoločné ustanovenia

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Veľký Krtíš
vydáva v zmysle Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z. a - Pri výkone rybárskeho práva je každý rybár povinní riadiť
Vykonávacej vyhlášky č.185/2006 Z.z. tento miestny rybársky sa zákonom o rybárstve č. 139/2002 Zbierky zákonov
a v znení vykonávacej vyhlášky č. 185/2006 Z.z.
poriadok :

uznesenia Rady SRZ oprávňuje držiteľa tohto povolenia
privlastniť si v jednom kalendárnom roku na uvedené
povolenie maximálne 50 ks týchto druhov rýb: kapor
I.ROZSAH PLATNOSTI RP od 01.01.2016
rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký
a lieň sliznatý akejkoľvek hmotnosti.
- Pri love rýb musí mať loviaci pri sebe platný rybársky
Miestny rybársky poriadok platí pre všetkých členov SRZ lístok, povolenie na rybolov, členskú legitimáciu SRZ s
vykonávajúcich rybolov v revíroch MO SRZ Veľký Krtíš
fotografiou, vydaný základnou organizáciou SRZ, ktorej je
členom.
II.Revíry MO SRZ Veľký Krtíš
Loviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie
poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas výkonu
Názov

Číslo

Účel

Plocha

rybárskeho práva a rovnako i po jeho ukončení

VN Nenince
3-5450-1-1 kaprový-lovný
38ha
Vodná plocha nádrže medzi obcami Nenince a Bátorová, lovná
miera kapra 40 cm

Držiteľ povolenia odovzdáva správne vyplnený záznam do 15.
januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi
revíru, ktorý ho vydal.

VN Sklabiná
3-5760-1-1 kaprový-lovný 12ha
Vodná plocha nádrže pri obci Sklabiná,
lovná miera kapra 40 cm

Ak držiteľ do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu
nevydá povolenie na nasledujúci rok.

VN Želovce
3-5990-1-1 kaprový-lovný
plocha nádrže pri obci , Želovce
lovná miera kapra 40 cm

V mesiacoch júl - september pri 24 hodinovom love, v prípade,

3ha Vodná

že loviaci pokračuje v love aj nasledujúci deň, je o 24,00
hod. povinný zaznačiť ukončenie lovu

Vody lososovité – pstruhové
zapísaním ostatných druhov rýb, ktoré si privlastnil. V
Tisovník
3-4370-4-1 pstruhový-lovný
Potok prípade, že loviaci nemal žiadny úlovok, zaznačí túto
Tisovník od cestného mosta pri obci Slov.Kľačany po pramene.
skutočnosť v zázname o úlovkoch (vyškrtnutím),
Ipeľ č. 4

3-1250-1-1 kaprový-lovný

Čiastkové povodie rieky Ipeľ na území SR od cestného mosta
v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník a potoky
Glabušovský,Veľký potok od ústia po pramene. Tisovník od ústia
do Ipľa po cestný most v obci Slovenské Kľačany vrátane potoka
Ľuboreč po priehradné teleso VN Ľuboreč.Potok Stará rieka od
ústia po hranice VO Lešť a potok Krtíš od ústia po hranice VO
Lešť. Plachtinský potok od sútoku spotokom Krtíš vrátane
prítokov po hranice VO Lešť Časť Ipľa od cestného mosta v obci
Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník-hraničná voda. V
úseku od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie
potoka Tisovník je lov na rybku a prívlač povolený od 1.4. do 31.1.
na základe Rozhodnutia M ŽP SR č.8947/2009-8.1.Zákaz lovu
z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov rybom
prechode a min.100m nad a pod rybím prechodom.

VN Kosihovce
3-5190-1-2 chovný
Vody chovné – zákaz lovu rýb
Vodná plocha nádrže pri obci Kosihovce

2ha

takisto je loviaci povinný zaznačiť do záznamu o úlovkoch
skutočnosť, keď v deň lovu nevyčerpal maximálne možné
množstvo úlovkov. Následne zapíše do záznamu nový dátum lovu
a číslo revíru.Povinná výbava loviaceho:
Súčasťou základnej výbavy loviaceho je mierka potrebná na
zistenie dĺžky tela ulovenej ryby , uvoľňovač háčikov a podberák
Ako nástrahové rybky môžu byť použité len tie druhy, ktoré nie sú
celoročne chránené a ryby, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru
V kaprových vodách sa zakazuje loviť na rybku prinesenú z iného
revíru.Lov nástrahových rýb čerenom sa považuje za lov rýb na
jednu udicu.
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