Všeobecné ustanovenia

Vody kaprové:
Zdrže Petrovička: 3-6140-1-2 Kaprový, chovný
Vodná plocha sústavy zdrží na Petrovičke v meste Bytča.
Váh č.12: 3-4610-1-1 Kaprový, lovný, 58ha
Čiastkové povodie starého koryta rieky Váh od ústia potoka za obcou Beňov po priehradné
teleso VN Hričov.
Lov rýb povolený po cely rok, platia individuálne ochrany druhov stanovené zákonom.
Hričovský kanál: 3-1031-1-1 č. 2a Kaprový, lovný, 14ha
Vodná plocha Hričovského kanála od pravostranného bezmenného prítoku pri obci Beňov
(staničenie od VN Hričov km 18,60) po priehradné teleso VN Mikšová.
Lov rýb povolený po cely rok, platia individuálne ochrany druhov stanovené zákonom.
Hričovský kanál: 3-1030-1-1 č. 2b Kaprový, lovný, 83ha
Vodná plocha od cestného mosta (smer Štiavnik) po priehradné teleso VN Hričov.
Lov rýb povolený po cely rok, platia individuálne ochrany druhov stanovené zákonom.
Štrkovisko Rašov: 3-4210-1-4 Kaprový, CHAP ("Chyt' a pust"), 5ha
Vodná plocha štrkoviska za obcou Rašov.
Zákaz lovu od 15.3. do 14.5. kalendárneho roka. Na základe výnimky MŽP SR v rokoch
2018-2020 lov kapra rybničného a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej
ochrany povolený od 15 mája.
VN Mikšová: 3-5400-1-1 Kaprový, lovný, 44ha
Vodná plocha nádrže od priehradného telesa po cestný most v obci Hvozdnica a cestný most
cez kanál Váhu (na obec Štiavnik).
Zákaz lovu od 15.3. do 31.5. kalendárneho roka.
VN Beňov: 3-4920-1-1 Kaprový, lovný, 1,5ha
Vodná plocha nádrže pri obci Beňov.
Zákaz lovu od 15.3. do 14.5. kalendárneho roka. Na základe výnimky MŽP SR v rokoch
2018-2020 lov kapra rybničného a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej
ochrany povolený od 15 mája.
Štrkovisko Prúdy: 3-4190-1-1 Kaprový, lovný, 5ha
Vodná plocha štrkoviska pri obci Predmier.
Zákaz lovu od 15.3. do 14.5. kalendárneho roka. Na základe výnimky MŽP SR v rokoch
2018-2020 lov kapra rybničného a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej
ochrany povolený od 15 mája.
VN Kadurka: 3-5150-1-1 Kaprový, lovný, 2,1ha
Vodná plocha nádrže v obci Kotešová.
Zákaz lovu od 15.3. do 14.5. kalendárneho roka. Na základe výnimky MŽP SR v rokoch
2018-2020 lov kapra rybničného a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej
ochrany povolený od 15 mája.
VN Šurabka: 3-5800-1-1 Kaprový, lovný, 1ha
Vodná plocha nádrže v obci Oblazov s prítokom časti potoka Dlhopolka.
Zákaz lovu od 15.3. do 14.5. kalendárneho roka. Na základe výnimky MŽP SR v rokoch
2018-2020 lov kapra rybničného a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej
ochrany povolený od 15 mája.
VN Skala: 3-5730-1-1 Kaprový, lovný, 1ha
Vodná plocha nádrže za obcou Hlboké nad Váhom.
Zákaz lovu od 15.3. do 14.5. kalendárneho roka. Na základe výnimky MŽP SR v rokoch
2018-2020 lov kapra rybničného a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej
ochrany povolený od 15 mája.

1.

Každý člen MO je povinný sa oboznámiť so zákonom č. 139/2002 Z.z. a
vykonávacou vyhláškou č. 185/2006 Z.z. a riadiť sa nimi.

2.

Pri porušení zákona vo výkone rybárskeho práva bude postupované v zmysle
§310 trestného zákona 300/2005 Z.z..

3.

Pri zarybňovaní násadou dosahujúcou najmenšiu lovnú mieru do kaprových
vôd: Štrkovisko Prúdy, VN Beňov, VN Kadurka, VN Šurabka, VN Skala, VN
Mikšová, nie je možné vysádzané druhy rýb loviť 14 dní odo dňa ich vysadenia.
O zarybnení bude výbor informovať členov vývesnými tabuľami.

4.

V čase konania pretekov LRU CIPS na pretekárskej trati Hričovský kanál, od
hrádze VN Mikšová po hranicu revíru za obcou Beňov, je zákaz lovu rýb v
uvedenom úseku.

5.

Každý rybár je povinný udržiavať poriadok a čistotu na miestach kde loví. Po
skončení lovu je povinný očistiť lovné miesto.

6.

Zakazuje sa ničiť pobrežné porasty, vyriezanie je možné iba pri organizovaných
brigádach.

7.

Lovná miera kapra je vo všetkých revíroch MO SRZ stanovená na 40 cm.

8.

Na revíri Váh č.12: 3-4610-1-1 kaprový, lovný pri cestnom moste v Bytči (100
m nad a 100 m pod mostom) je vyhlásené zimovisko rýb. V tomto úseku
(označenom tabuľami) platí zákaz lovu rýb od 1. januára do 15. marca a od 1.
decembra do 31. decembra.

9.

Dodržiavanie tohto poriadku je záväzné pre všetkých, ktorí lovia v revíroch MO
SRZ Bytča.
Výbor MO SRZ Bytča

RYBOLOVNÝ PORIADOK MO SRZ BYTČA
platný od 1. 1. 2018
Vody lososové:
Dlhopolka: 3-0690-4-1 Lososový-P, lovný
Potok Dlhopolka od cestného mosta v obci Svederník po pramene, vrátane prítokov.
Pšurnovický potok: 3-3070-4-1 Lososový-P, lovný
Pšurnovický potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.
Petrovička: 3-2840-4-1 Lososový-P, lovný
Potok Petrovička (Petrovický potok) od cestného mosta v Bytči, vrátane prítokov.
Kolárovický potok: 3-1610-4-1 Lososový-P, lovný
Kolárovický potok (Kolárovka) od ústia do Petrovičky za obcou Petrovice po pramene.
Štiavnik: 3-4020-4-1 Lososový-P, lovný
Potok Štiavnik (Štiavnický potok) od cestného mosta v obci Hvozdnica po pramene, vrátane
prítokov.
Hradnianka: 3-1010-4-1 Lososový-P, lovný
Potok Hradnianka od ústia do rieky Váh za obcou Predmier po pramene.
Rovnianka,. 3-3370-4-1 Lososový-P, lovný
Potok Rovnianka od cestného mosta v obci Kotešová po pramene, vrátane prítokov.
Hlinický potok: 3-0930-4-2 Lososový-P, chovný
Hlinický potok od ústia do rieky Váh za obcou Hliník nad Váhom po pramene.
Líščí potok: 3-1990-4-2 Lososový-P, chovný
Líščí potok od ústia do Hlinického potoka po pramene.
Brancovský potok: 3-0280-4-2 Lososový-P, chovný
Brancovský potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.
Jablonovský potok: 3-1310-4-2 Lososový-P, chovný
Jablonovský potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.
Rašovský potok: 3-3200-4-2 Lososový-P, chovný
Rašovský potok od ústia do štrkoviska Rašov po pramene.

Na všetkých lososových-pstruhových revíroch platia ustanovenia zákona
č.139/2002 Z.z. a nariadenia vykonávacej vyhlášky č. 185/2006 Z.z.

