
 
 

MIESTNY   RYBÁRSKY   PORIADOK   MO SRZ  DOLNÝ  KUBÍN 
                                              

Platnosť od 1. januára 2016 
 
V zmysle zákona o rybárstve č. 139/2002 Zz. ustanovuje MO SRZ Dolný Kubín tento 
miestny rybársky poriadok. 
 
MO SRZ Dolný Kubín obhospodaruje vody pstruhové, lipňové a kaprové. 
 
VODY PSTRUHOVÉ 
Názov a číslo revíru:   BYSTRIČKA  3-0400-4-1   lososovo-pstruhový, lovný 
Popis revíru:                Potok Bystrička od ústia do Oravy pri žel. priecestí až po pramene,   
                                    vrátane prítokov. Revír je na území NP Malá Fatra. 
 
Názov a číslo revíru:   ZÁZRIVKA  3-6130-4-1   lososovo-pstruhový, lovný 
Popis revíru:                Potok Zázrivka od ústia do Oravy v obci Párnica po pramene nad  
                                    osadami obce Zázrivá, vrátane všetkých prítokov. Revír je na území NP  
                                    Malá  Fatra. 
 
Názov a číslo revíru:   ŽAŠKOVSKÝ POTOK  3-6190-4-1 lososovo-pstruhový, lovný 
Popis revíru:                Žaškovský potok od ústia do Oravy pod obcou Žaškov po pramene 
                                     nad obcou Žaškov vrátane všetkých prítokov. 
 
Názov a číslo revíru:   ISTEBNIANKA  3-1300-4-1  lososovo-pstruhový, lovný 
Popis revíru:                Istebniansky potok od ústia do Oravy pri lavičke pre peších cez rieku 
                                    Oravu,  po pramene nad obcou Istebné. 
 
Názov a číslo revíru:   MLYNSKÝ POTOK 3-2270-4-2  lososovo-pstruhový, chovný 
Popis revíru:                Mlynský potok od ústia do rieky Oravy pod obcou Zábrež po pramene 
                                     nad obcou Oravská Poruba. Odchovný potok so zákazom lovu po celý 
                                     rok. 
 
Názov a číslo revíru:   LEHOTSKÝ POTOK 3-1910-4-1  lososovo-pstruhový, lovný 
Popis revíru:                Čiastkové povodie Lehotského potoka od ústia do Oravy v Dolnom  
                                     Kubíne-Malý Bysterec po pramene nad obcou Beňová Lehota. 
 
Názov a číslo revíru:   JASENOVSKÝ POTOK  3-1360-4-1 lososovo-pstruhový, lovný 
Popis revíru:                Jasenovský /Kubínsky/ potok od kaskády MVE pri Florinovom dome 
                                     po pramene nad obcou Jasenová vrátane prítokov. Do revíru patrí aj  
                                     Leštinský potok od ústia vo Vyšnom Kubíne po pramene nad obcou 
                                     Osádka. 
 



VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE VODY KAPROVÉ 
Doba lovu:  podľa § 11 Zákona č. 139/2002 Z.z. zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.marca 
                    do 31.mája. 
Denný čas lovu : podľa § 12 Vyhlášky č. 185/2006 
Zakázané spôsoby lovu : podľa § 13 a § 16 Zákona č. 139/2002 Z.z. 
Lov na prívlač a lov na rybku : povolený od 16. júna až 31. januára. 
Dochádzka k vode a úlovky : podľa § 14 Vyhlášky č. 185/2006 
 
TROJDOHODA 
MO SRZ Dolný Kubín, Námestovo a Trstená uzatvorili „Dohodu o spoločnom 
obhospodarovaní rybárskych revírov“. Na lov na revíroch podľa tejto dohody postačuje 
loviacemu miestna povolenka na jednotlivý revír.   
 
LOVNÉ MIERY  vo všetkých revíroch obhospodarovaných  MO SRZ Dolný Kubín : 
 
pstruh dúhový 30 cm,  sivoň 30 cm,  pstruh potočný 30 cm,  lipeň 35 cm, hlavátka 80 cm      
lieň 30 cm, mrena severná 60 cm a všetky druhy jalcov 30 cm  a ostatné  druhy rýb  podľa 
§ 13 Vyhlášky č. 185/2006. 
 
Loviaci je zodpovedný za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas výkonu 
rybárskeho práva a rovnako i po jeho ukončení. 
 
Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení 
jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal. Nedodržanie termínu je dôvodom na nevydanie 
povolenia na rybolov v nasledujúcom roku.  
 
Loviaci je povinný v zmysle § 41 ods.2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách informovať 
o podozrení zo zhoršenia kvality vôd v čo najkratšej dobe Slovenskú inšpekciu životného 
prostredia alebo Okresný úrad životného prostredia Dolný Kubín, prípadne na čísle 112. 
 
24 hod. služba Inšpekcie životného prostredia Žilina                           0903 770 065 
Odbor inšpekcie ochrany vôd Žilina                            041/507 51 22, 0903 545 541 
OÚ ŽP Dolný Kubín 043/582 33 73, 043/582 33 75 
 
 
Tento Miestny rybársky poriadok schválený výborom Miestnej organizácie Slovenského 
rybárskeho zväzu v Dolnom Kubíne nadobúda platnosť dňom 1. januára 2016 a zároveň ruší 
vydaný MRP splatnosťou od 1. januára 2015 a všetky jeho dodatky. 
 
 
 
 
 
 
 
        RNDr. Marián SABO                                                                Ing. Miroslav KOSMEĽ 
         predseda  MO SRZ                                                                      tajomník  MO SRZ  
                              
 
 

Názov a číslo revíru:   JELŠAVA 3-1480-4-2  lososovo-pstruhový, chovný 
Popis revíru:                Jelšavský potok od ústia do Oravy v Dolnom Kubíne-Kňažia časť    
                                     Jelšava  po pramene pod Kubínskou Hoľou. Do revíru je zaradený aj 
                                     Záskalský (Rázstočný) potok vlievajúci sa do Oravy oproti podniku  
                                     Miba, prameniaci pod Kubínskou Hoľou. Odchovné potoky so 
                                     zákazom lovu po celý rok. 
Názov a číslo revíru:   PUCOV POTOK  3-3080-4-1 lososovo-pstruhový, lovný 
Popis revíru:                Pucov potok od ústia do Oravy v obci Medzibrodie nad Oravou po  
                                    pramene nad obcou Pokrývač vrátane prítokov. 
 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE VODY PSTRUHOVÉ  
Doba lovu:  podľa §11 Zákona č. 139/2002 o rybárstve je zákaz lovu všetkých rýb  
                    od 1. októbra do 15. apríla. 
Denný čas lovu : podľa § 12 Vyhlášky Ministerstva ŽP č. 185/2006 zo dňa 17. marca 2006. 
                            Ďalej len Vyhláška o rybárstve. 
Zakázané spôsoby lovu : podľa § 13 a § 14 Zákona č. 139/2002 Z.z. 
Dochádzka k vode a úlovky : podľa § 14 Vyhlášky č. 185/2006  
 
VODY LIPŇOVÉ  
Názov a číslo revíru:   ORAVA č.1a  3-2710-6-1 lososový-lipňový, lovný 
Popis revíru:                Čiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany 
                                     po lavičku pre peších v Dolnom Kubíne pri futbalovom ihrisku  
                                     s umelou trávou a od železničného mosta v Dolnom Kubíne po ústie  
                                     Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok. 
 
Názov a číslo revíru:  ORAVA č.1b  3-2711-6-2 lososový-lipňový, chovný 
Popis revíru:              NERESISKÁ RÝB – chovný úsek.  Od lavičky pre peších v Dolnom  
                                   Kubíne pri futbalovom ihrisku  s umelou trávou po železničný most 
                                   v Dolnom Kubíne vrátane spodného toku Jasenovského potoka  od ústia 
                                   do Oravy  po kaskádu pri Florinovom dome. Na uvedenom úseku Oravy 
                                   a časti Jasenovského potoka je ZÁKAZ  LOVU  PO  CELÝ  ROK.  
    
Revír na rieke Orave má určený IV. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o  
ochrane prírody a krajiny. 
 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE VODY LIPŇOVÉ 
Doba lovu:  podľa § 11 Zákona č. 139/2002 Z:z. zákaz lovu všetkých druhov rýb od 1.januára 
                    do 31. mája. 
Denný čas lovu : podľa § 12 Vyhlášky č. 185/2006 
Zakázané spôsoby lovu : podľa § 13, § 15 a § 17 Zákona č. 139/2002  
Dochádzka k vode a úlovky : podľa § 14 Vyhlášky č. 185/2006 
 
VODY KAPROVÉ 
Názov a číslo revíru:   ODSTAVENÉ RAMENO ISTEBNÉ 3-2620-1-1 kaprový, lovný 
Popis revíru:                Vodná plocha odstaveného ramena rieky Oravy od závodu OFZ 
Plocha   17 ha              Istebné po vodnú zdrž pri moste do obce Žaškov.  
 
Názov a číslo revíru:   ŠTRKOVISKO PÁRNICA 3-4170-1-1 kaprový, lovný 
Popis revíru:                Vodná plocha štrkoviska pozostávajúceho zo 17 vodných plôch pri 
Plocha   13 ha              obci Párnica-Záhrabovo.  


