Harmonogram brigád pre rok 2020
Termín brigád

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA
STROPKOV

24.04.2020
02.05.2020
16.05.2020

RYBÁRSKY PORIADOK

27.06.2020

Pre držiteĐov miestnych kaprových povolení na rybolov
v rybárskych revíroch miestnej organizácie SRZ

04.07.2020
08.08.2020
15.08.2020
12.09.2020
26.09.2020
03.10.2020
-

stretnutie úþastníkov brigády je na rybníku
Ondava vždy o 09϶϶ hodine.
žiadame brigádnikov, aby boli vhodne obleþení
a mali so sebou gumené þižmy.

Platný od 1.januára 2020

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK
pre vody Kaprové
Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Stropkov na
zabezpeþenie riadneho výkonu rybárskeho práva v revíroch
ktoré sú v užívaní MO SRZ Stropkov v súlade so zákonom þ.
216/2018 Z.z. o rybárstve a vykonávacej Vyhlášky þ.
381/2018 Z.z., vydáva tento Miestny rybársky poriadok
pre vody kaprové ( MRP-K ):

ZOZNAM A POPIS RYBÁRSKYCH REVÍROV
4 – 1680 – 1 – 1 Ondava þ. 4
ýiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta v obci
Lomné po cestný most medzi obcami Duplín a Stroþín, potoky
Brusniþka, Vojtovec a Chotþianka od ústia po pramene.

4 – 3840 – 1 – 1 VN Stropkov
Vodná plocha nádrže ( 6 ha ) v meste Stropkov.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRE DRŽITEďOV
MIESTNÝCH POVOLENÍ
a) Tento rybársky poriadok upravuje rybolov v rybárskych
revíroch miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu,
uvedených v tomto poriadku.
b) Držitelia miestneho povolenia na rybolov môžu loviĢ ryby
vo všetkých revíroch uvedených v zozname tohto MRP-K.
c) Rozsah a podmienky lovu v tomto rybárskom poriadku sú
v súlade so Zväzovým rybárskym poriadkom pre kaprové
vody.
d) Loviaci je povinný riadiĢ sa zákonom þ. 216/2018 Z.z.,
vykonávacou vyhláškou a týmto rybárskym poriadkom
platným od 1.1.2020.
e) Povolenie na kaprové vody oprávĖuje jeho držiteĐa
privlastniĢ si najviac 40 ks týchto druhov rýb: kapor rybniþný,
zubáþ veĐkoústy, šĢuka severná, sumec veĐký, lieĖ sliznatý,
pstruh potoþný, pstruh jazerný, pstruh dúhový a lipeĖ
tymiánový alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho
kusa platnosĢ povolenia konþí.

4 – 3240 – 1 – 1 VN Bokša I., II.
Vodná plocha nádrží ( 2 ha ) pri obci Bokša.

UPOZORNENIE
V prípade, že na niektorých vodných nádržiach dôjde
v priebehu obdobia platnosti tohto rybárskeho poriadku
k vykonaniu technickej úpravy ( opravy ), alebo k iným
zásahom, treba rešpektovaĢ spôsob rybolovu podĐa úpravy
vyznaþenej na tabuliach.

ZÁVEREýNÉ USTANOVENIE
Tento rybársky poriadok platí od 1.1.2020
Telefónne þísla:
Hlavný hospodár :
Ing. Peter ýakloš
Vedúci rybárskej stráže : Jaroslav Juhas

0915 924 868
0915 634 671

