2020

platný od 1. januára 2020

- dodržiavať zákon o rybárstve č. 216/2018 Z. z. účinnosť 01. 01. 2019
- riadiť sa vykonávacou vyhláškou Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. vyhlášky 381/2018 Z. z.
- zväzovými rybárskymi poriadkami vydanými RADOU SRZ Žilina
pre zväzové vody: kaprové, lipňové, pstruhové
- miestnym rybárskym poriadkom MO SRZ Orlov

www.mosrzorlov.sk
www.srzrada.sk

ZOZNAM MIESTNYCH KAPROVÝCH LOVNÝCH
REVÍROV S POPISOM

1. ŠTRKOVISKO ANDREJOVKA ... 4-2580-1-1

- rozloha revíru: 16,4 ha
- Vodná plocha štrkoviska pri obci Andrejovka.

2. ŠTRKOVISKO ĽUBOTÍN ... 4-2710-1-1

- rozloha revíru: 7,2 ha
- Vodná plocha štrkoviska pri obci Ľubotín.

3. ŠTRKOVISKO ORLOV ... 4-2720-1-1

- rozloha revíru: 18,1 ha
- Vodná plocha štrkoviska pri obci Orlov.
- Maximálna lovná miera: kapor 70 cm.
Vyhláška §14 bod 20 Loviaci pri love so stanovenou
najväčšou lovnou mierou, musí mať rybársku podložku.

4. RIEKA POPRAD číslo 2B ... 4-1951-2-1

- Vnútroštátny úsek rieky v dĺžke revíru 9,100 rkm.
Kaprova voda z výskytom Hlavátky podunajskej.
- Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Chotárneho
potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom
po cestný most v obci Plaveč.

Na týchto kaprových štrkoviskách je lov rýb povolený celoročne
s dodržaním individuálnej doby ochrany. Na kapra rybníčného sa
v štrkoviskách individuálna ochrana nevsťahuje. Na rieke Poprad č.2B
kaprovej vode s výskytom hlavátky podunajskej je lov rýb povolený
celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany. Na kapra rybničného
sa na rieke Poprad č.2B individuálna ochrana vzťahuje teda riadne platí.

Množstvo privlastnených rýb:
Jedno povolenie na kaprové vody oprávňuje jeho držiteľa
privlastniť si spolu maximálne 40 ks týchto druhov rýb: kapor,
zubáč, šťuka, sumec, lieň, pstruha (potočného, jazerného,
dúhového) a lipňa alebo ich kombináciu.
Jedno povolenie na pstruhové vody oprávňuje jeho držiteľa
privlastniť si maximálne 40 ks pstruha (potočného, jazerného)
a lipňa alebo ich kombináciu.
Jedno povolenie na lipňové vody oprávňuje jeho držiteľa
privlastniť si spolu maximálne 40 ks pstruha (potočného,
jazerného) a lipňa alebo ich kombináciu.
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Člen po privlastnení si takto stanoveného počtu ulovených rýb
môže opäť v záujme ďalšieho lovu zakúpiť si nové povolenie a
tak ďalej pokračovať v love a privlastňovaní si presne
stanoveného určeného počtu rýb na danné povolenie.

ZOZNAM MIESTNYCH PSTRUHOVÝCH LOVNÝCH
REVÍROV S POPISOM
1. ĽUBOTÍNKA č. 1 ... 4-1350-4-1
- potok Ľubotínka od ústia pri obci Ľubotín po ústie potoka
Hradlová nad cestným mostom pri obci Ďurková a potok
Hradlová od ústia do Ľubotínky smerom k Pustému Poľu
po pramene.

2. ŠTRKOVISKO PLAVEČ ... 4-2721-4-1
- rozloha revíru 0,93 ha
- vodná plocha sa nachádza pred obcou Orlov medzi
koľajami

ZOZNAM MIESTNYCH LIPŇOVÝCH LOVNÝCH
REVÍROV S POPISOM
1. RIEKA POPRAD - ČÍSLO 2 C ... 4-1952-6-1
- rybársky revír Vnútroštátna lipňova voda
s výskytom hlavátky podunajskej
- dĺžka revíru: 6,100 rkm
- čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta
v obci Plaveč po cestný most pri obci Údol.
- lov hlavátky povolený iba na prívlač a muškárenim
na umelé nástrahy od 15 cm.
- lov hlavátky na živú a mŕtvu rybku je zakázaný pre držiteľov
hlavátkových povolení od 1. 11. do 31. 12. maximálne 1 kus
privlastnenej hlavátky za sezónu
- lov ostatných rýb možný od 1. júna do 31. decembra v roku
s povolením na vody lipňové
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2. RIEKA POPRAD - ČÍSLO 2 A ... 4-1950-6-1
- rybársky revír Hraničná lipňová voda
s výskytom hlavátky podunajskej
- dĺžka revíru: 4,200 rkm
- čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského
potoka (zadný Kurčín) po ústie Chotárneho potoka
pod obcou Ruská Voľa nad Popradom
- udelením výnimky zo zákona je povolený celoročný lov
s dodržaním individuálnej ochrany rýb počas ich hájenia.
- lov povolený privlačov Pstruha potočného od 16. 4. do 31. 8.
- lov na umelú mušku je povolený od 16.4. do 31.12.
- je zakázané používať blyskáč väčší ako číslo 3 a vobler
s telom väčším ako 8 cm
- lov ostatných rýb možný s povolením na vody lipňové,
to sa nevzťahuje na lov hlavátky
- lov hlavatky povolený iba na prívlač a muškárenim
iba na umelé nástrahy od 15 cm.
- lov hlavátky na živú a na mŕtvu rybku je zakázaný
- pre držiteľov hlavátkových povolení od 1. 11.
do 31. 12. maximálne 1 kus privlastnenej hlavátky za sezónu
- pri love muškárením je povolené používať maximálne
2 umelé mušky na náväzci.

Každý dospelý člen MO SRZ Orlov má za kalendárny rok
odpracovať 5 brigádnických hodín pri ochrane a zveľaďovaní
revírov a majetku MO SRZ Orlov.

Mimoriadne znečistenie vôd a ekologické havárie hláste
na: Inšpekcia životného prostredia
.
Prac. doba: Tel. 055/6332 913; 24-hod. služba: Tel. 0903 770 174
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ZÁKAZ LOVU 6.00 - 21.00 hod.

ZÁKAZ LOVU

ZÁKAZ LOVU 6.00 - 21.00 hod.

ZÁKAZ LOVU

ZÁKAZ LOVU 6.00 - 21.00 hod.

ZÁKAZ LOVU

6.00 - 20.00 hod. 6.00 - 21.00 hod.

ZÁKAZ LOVU

5.00 - 21.00 hod. 4.00 - 24.00 hod.

ZÁKAZ LOVU

4.00 - 22.00 hod. 00.00 - 24.00 hod. 4.00 - 22.00 hod.
4.00 - 22.00 hod. 00.00 - 24.00 hod. 4.00 - 22.00 hod.
5.00 - 21.00 hod. 00.00 - 24.00 hod. 4.00 - 22.00 hod.
6.00 - 20.00 hod. 00.00 - 24.00 hod. 5.00 - 21.00 hod.
ZÁKAZ LOVU 00.00 - 24.00 hod. 5.00 - 21.00 hod.
7.00 - 19.00 hod. 6.00 - 21.00 hod. 7.00 - 19.00 hod.
LOV HLAVÁTOK

7.00 - 19.00 hod.
LOV HLAVÁTOK

6.00 - 21.00 hod. 7.00 - 19.00 hod.
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GRAFICKÉ

ZNÁZORNENIE

MAXIMÁLNE

MAXIMÁLNE

2ks

ÚHOR EURÓPSKY
KAPOR RYBNIÈNÝ
MIEÒ SLADKOVODNÝ
ZUBÁÈ VE¼KOÚSTY
ZUBÁÈ VOLSKÝ
UKA SEVERNÁ
LIEÒ SLIZNATÝ
MRENA SEVERNÁ
PSTRUH JAZERNÝ
PSTRUH POTOÈNÝ
LIPEÒ TYMIÁNOVÝ

4ks

Kombinácia
medzi 1ks
ryby
zo zeleného
po¾a
s maximálne
3ks rýb
zo ltého po¾a
DOVOLENÁ

PSTRUH DÚHOVÝ
SIVOÒ POTOÈNÝ
PODUSTVA SEVERNÁ
NOSÁ¼ SAHOVAVÝ

Kombinácia
medzi 2ks
ryby
zo zeleného
po¾a
s maximálne
2ks rýb
zo ltého po¾a
DOVOLENÁ

Vzájomná kombinácia rýb medzi

§ 12 Lovná miera rýb
Vyhláškou ustanovená
najmenšia lovná miera rýb
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CHOVNÉ PSTRUHOVÉ REVÍRY
lov rýb zakázaný po celý rok.

1. CHOTÁRNY POTOK ... 4-0240-4-2
- od ústia po pramene /Ruská Voľa nad Popradom/

2. SMREČANSKÝ POTOK ... 4-2370-4-2
- od ústia po pramene /Zadný Kurčín/

3. ČIRČANKA ... 4-0350-4-2
- dĺžka revíru: 14 km s prítokmi
- od ústia pri obci Čirč po pramene a prítoky potokov
Rakovec a Oľšavec od ústia po pramene

4. HROMOVEC ... 4-0720-4-2
- dĺžka revíru: 6 km
- Hromovec od ústia po pramene cez obec Hromoš
a Kozelecký potok od ústia po pramene cez obec Kozelec

5. KRČMÁRSKY POTOK /Bolec/ ... 4-1090-4-2
- dĺžka revíru: 3 km
- od ústia pri obci Plaveč po pramene

6. ĽUBOTÍNKA č.2 ... 4-1351-4-2
- Potok Ľubotínka od ústia potoka Hradlová nad cestným
mostom pri obci Ďurková po obec Bajerovce
a potok Valalská voda, od ústia po pramene.

7. VESNÉ ... 4-1352-4-2
- Potok Vesné od ústia potoka Hradlová po pramene.
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RIEKA POPRAD číslo 2B 4-1951-2-1

1951
2
-1
-2

Správanie sa pri love
Vyhláška §14 bod 18:
Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas
lovu, pri prerušení lovu a po ukončení
lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom
miesto lovu a jeho okolie; loviaci zodpovedá
za čistotu miesta lovu a jeho okolia.
Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví
vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť
do vody ani na mieste lovu.
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Vážení rybárski priatelia,
v roku 2020 členovia našej organizácie, ich rodinní príslušníci,
ale aj milovníci prírody a rybárskeho cechu majú možnosť
poukázať 2% z daní priamo našej Miestnej organizácii Orlov.
Spôsob poukázania 2% z daní závisí od toho, či ste živnostník
fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo zamestnanec.
Živnostníci, fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové
priznanie, tak urobia priamo v daňovom priznaní a to
uvedením identifikačných údajov našej organizácie.
Zamestnanci, ktorí chcú poukázať 2% z daní požiadajú
svojho zamestnávateľa o zúčtovanie dane (zamestnávateľ
Vám na požiadanie vyplní tlačivo s názvom Potvrdenie
o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti). Uvedené
tlačivo spolu s vyplneným tlačivom – VYHLÁSENÍM
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej
osoby je potrebné doručiť príslušnému daňovému úradu
a to podľa miesta Vášho trvalého pobytu.
Predtlačené VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej
dane z príjmov fyzickej osoby obdrží každý člen. Zároveň
uvádzame údaje našej organizácie pre potreby poukázania
2% z daní.
Názov: Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Orlov
IČO: 001782090704
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: 06543 Orlov
ĎAKUJEME. PETROV ZDAR !!!
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