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I.

Úvodné ustanovenia

MO SRZ Trstená, pre zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva,
v revíroch MO SRZ Trstená, vydáva tento rybársky poriadok.
II. Všeobecné zásady výkonu rybárskeho práva
Loviaci pri love rýb v revíroch MO SRZ Trstená je povinný dodržiavať všetky
ustanovenia zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve a vyhlášky MŽP SR
č. 185/2006 Z.z.. Konanie v rozpore s uvedenými normami môže byť
posudzované ako trestný čin a disciplinárne previnenie. Loviaci je pri love rýb
povinný dodržiavať aj vnútrozväzové normy. Porušenie vnútrozväzových noriem
môže byť posudzované ako disciplinárne previnenie.
Pri love rýb je loviaci povinný mať pri sebe, platný rybársky
lístok, príslušné platné povolenie na rybolov, meradlo potrebné na zistenie
dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák. Členovia SRZ sú povinní
mať pri sebe, okrem uvedených dokladov aj členský preukaz s fotografiou.
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.
III. Zoznam a popis rybárskych revírov MO SRZ Trstená
Vody kaprové
3-2731-1-1, Orava č. 4, kaprový, lovný
Rieka Orava od cestného mosta v meste Tvrdošín po teleso hrádze VVN Tvrdošín.
Lov je povolený vo vzdialenosti vyznačenej tabuľou od priehradného telesa VVN
Tvrdošín.
Lovné miery:
Pstruh potočný -30 cm, Lipeň tymianový - 35 cm
Kapor rybničný - 45 cm
3-6050-1-1, VVN Tvrdošín, kaprový, lovný
Vodná plocha vyrovnávacej nádrže (91 ha) pri meste Tvrdošín od priehradného
telesa po priehradné teleso VN Orava. Lov je povolený vo vzdialenosti
vyznačenej tabuľou od priehradného telesa VVN Tvrdošín a vo vzdialenosti
vyznačenej tabuľou od priehradného telesa VN Orava. Lov kapra a ostatných
druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany je povolený od 15. mája.
Lovné miery:
Pstruh potočný -27 cm, Pstruh dúhový - 30 cm, Lipeň tymianový - 30 cm
Kapor rybničný - 45 cm
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Povolenie na kaprové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom
kalendárnom roku spolu maximálne 50 ks týchto druhov rýb: kapor rybničný,
zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký a lieň sliznatý akejkoľvek
hmotnosti.
Vody lipňové
3-2730–6-1, Orava č. 3, lososový - lipňový, lovný s výskytom hlavátky
Čiastkové povodie rieky Orava od cestného mosta v obci Krivá pri futbalovom
štadióne po cestný most v meste Tvrdošín. Úsek od ústia Studeného potoka do
rieky Orava pri obci Podbiel po lávku pre peších pri ZŠ v obci Nižná
predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHaP).
Lovné miery:
Pstruh potočný - 30 cm, Lipeň tymianový - 35 cm
Povolenie na lipňové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si spolu maximálne
50 ks pstruha potočného alebo lipňa tymianového.
Vody pstruhové
3-1470-4-1, Jelešňa, lososový-pstruhový, lovný
Potok Jelešňa od ústia do VN Orava po cestný most v obci Hladovka.
Upozornenie:
Vodný tok Jelešňa a brehové porasty je zaradený do 4. stupňa ochrany, kde
okrem iného je zakázané táboriť, stanovať, bivakovať, zakladať oheň mimo
uzavretých stavieb, rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov, zbierať
rastliny vrátane ich plodov.
Lovné miery:
Pstruh potočný - 27 cm, Lipeň tymianový - 30 cm
3-2750-4-1, Oravica č. 1, lososový-pstruhový, lovný
Potok Oravica od ústia do rieky Orava v meste Tvrdošín po ústie potoka Bystrá
(Mihulčie) v Oraviciach.
Lovné miery:
Pstruh potočný - 27 cm, Lipeň tymianový - 30 cm
3-3940-4-1, Studený Potok č. 1, lososový-pstruhový, lovný
Studený Potok od ústia do rieky Orava pri obci Podbiel po ústie potoka Borová
Voda v obci Zuberec.
Lovné miery:
Pstruh potočný - 27 cm, Lipeň tymianový - 30 cm
Povolenie na pstruhové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si spolu
maximálne 50 ks pstruha potočného alebo lipňa tymianového.
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Chovné potoky
3-2740–4-2, lososové-pstruhové
Potoky Hlboký, Grúňový, Brezovica, Bratkovčík a Zábiedovčík od ústia do
Oravice po pramene.
3-3000-4-2, lososový-pstruhový
Malý Potok (Priekov) od ústia do Studeného Potoka po pramene.
3-3210-4-2, lososový pstruhový
Ráztoka (Zemiančík) od ústia do rieky Orava po pramene.
V chovných potokoch je lov rýb zakázaný !!!
IV. Osobitné ustanovenia
MO SRZ Trstená, v zmysle uznesenia členskej schôdze, na základe ust. § 13
ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., požiadala o úpravu lovných mier na
revíroch MO SRZ Trstená. MŽP vyhovelo žiadosti a preto sú od 01.01.2015 platné
lovné miery dotknutých druhov rýb tak, ako je uvedené pri jednotlivých revíroch.
Ďalšie informácie a kontakty:
Pri mimoriadnom zhoršení kvality vôd alebo mimoriadnom ohrození kvality vôd,
ktoré sa prejavuje najmä nezvyčajným zafarbením, zápachom, ropnými
škvrnami, plávajúcimi látkami s tvorbou usadenín alebo peny, uhynutými rybami
alebo neprirodzeným správaním sa rýb vo vode, rozliatymi ropnými látkami na
teréne, rozliatymi alebo rozsypanými chemikáliami na teréne, zakázaným
výskytom nebezpečného odpadu v blízkosti toku oznámte ihneď na telefónnych
číslach:
24 hod. služba Inšpekcie životného prostredia Žilina
0903 770 102
Odbor inšpekcie ochrany vôd Žilina
041/507 51 22, 0903 545 541
Obvodný úrad životného prostredia Tvrdošín
043/532 44 50
Tiesňová linka
112
Polícia Slovenskej republiky
158
Hasičský a záchranný zbor
150
Záchranná zdravotná služba
155
Kontakty MO SRZ Trstená:
Mgr. Ivan Michalec – vedúci rybárskej stráže
Alfonz Suľa – hlavný hospodár
JUDr. Miloš Kabáč – predseda MO SRZ Trstená
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