
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

8 1235 BRATISLAVA, NÁMESTIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA l 

Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva 

Rozhodnutie 

Bratislava 27. novembra 2015 
Číslo : 7606/2015-6.1 

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva (ďalej 
len "správny orgán") ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona 
Č. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v spojení s § 39 písm. r) zákona Č. 13912002 Z. z. o rybárstve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon") na základe žiadosti Slovenského rybárskeho zväzu -
Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO 00178209 o povolenie výnimky zo 
zákazu lovu uvedeného v § 11 ods. 3 zákona 

povoľuje 

podl'a § 39 písm. r) zákona Slovenskému rybál" sktillU zväzu - Raďa Žilina (d'alej len "SRZ 
Rada") v rybárskych revíroch Č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a Č. 4-4030-1-4 VN Zemplínska 
Šírava, ktoré sú v užívaní a priamom obhospodarovaní SRZ Rada, výnimku zo zákazu lovu 
uvedeného v § 11 ods. 3 zákona, ktorá: 

A. vo,vymedzenej časti rybárskeho revíru č. 2-4930-1-1 VN Kráľová - v úseku od rkm 2,4 
(pravá strana - prvý kamenný výhon pod kaskádami), resp. rkm 1,9 (ľavá strana - objekt 
ZKŠ /štrkopiesky/) po rkm. 8,0 (pravá strana - pri obci Váhovce), resp. rkm 7,9 (ľavá 
strana - koniec kamenného brehového opevnenia) a pomyslenej spojnice medzi 
uvedenými bodmi - od 15. mája v rokoch 2016 - 2017 umožní držiteľom príslušných 
povolení na rybolov podľa zákona lov a privlastňova nie si kapra rybničného a zároveň 
ostatných druhov rýb, ktorým v čase platnosti výnimky neprebieha individuálna ochrana 
v zmysle § 10 ods. 1 písm. a), b), i), k) vyhlášky MŽP SR Č. 185/2006 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"vyhláška") a pre ktoré nie je ustanovený čas individuálnej ochrany podľa § 10 ods. 2 
vyhlášky, 

B. v rybárskom revíre č. 4-4030-1-4 VN Zemplínska Šírava od 15. mája v rokoch 2016 -
2017 umožní držiteľom príslušných povolení na rybolov podľa zákona lov kapra 
rybničného a zároveň ostatných druhov rýb, ktorým v čase platnosti výnimky neprebieha 
individuálna ochrana v zmysle § 10 ods. 1 písm. a), b), i), k) vyhlášky MŽP SR č. 
185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška") a pre ktoré nie je ustanovený čas 

individuálnej ochrany podľa § 10 ods. 2 vyhlášky; v rybárskom revíre č. 4-4030-1-4 VN 
Zemplínska Šírava, ktorý je podľa § 8 zákona v režime bez privlastnenia si úlovku, 
udelenou výnimkou nie je žiadnym spôsobom dotknuté ustanovenie § 8 ods. 3 zákona, 
podľa ktorého je zakázané ulovenú rybu si privlastniť. 
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Toto rozhodnutie je po nadobudnutí právoplatnosti podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov platné od 15. mája v 
rokoch 2016 a 2017. 

Rozhodnutie nadobúda účinnost' k 15. máju 2016. 

Odôvodnenie 

SRZ Rada listom č. 2315/1431/15-0TV zo 14.10.2015 v zmysle § 39 písm. r) zákona 
požiadal správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu lovu uvedeného v § 11 ods. 3 zákona, 
ktorá od 15. mája v rokoch 2016 - 2017 držiteľom príslušných povolení na rybolov v dvoch 
kaprových vodách - rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 4-4030-1-4 VN 
Zemplínska Šírava v prvom prípade umožní podľa zákona lovaprivlastňovanie a v druhom 
prípade len lov kapra rybničného a zároveň ostatných druhov rýb, ktorým v čase platnosti 
výnimky neprebieha individuálna ochrana v zmysle § 10 ods. 1 písm. a), b), i), k) vyhlášky 
a pre ktoré nie je ustanovený čas individuálnej ochrany podľa § 10 ods. 2 vyhlášky. 

Žiadosť bola odôvodnená tým, že SRZ Rada pre možné udelenie výnimky vybral z 13 
vodných nádrží - rybárskych revírov len dve, u ktorých nepredpokladá, že skorším lovom na 
týchto vodách dôjde k významnému ovplyvneniu prirodzenej reprodukcie rýb, pričom 

napríklad lov dravých druhov rýb bude aj naďalej v zmysle § 16 písm. d) zákona zakázaný. 
Obidva rybárske revíry VN Kráľová a VN Zemplínska Šírava sú situované v nižších 
nadmorských výškach, kde jarná prirodzená reprodukcia väčšiny druhov rýb začína skôr ako 
v ostatných revíroch v priamom obhospodarovaní SRZ Rada. SRZ Rada zároveň uviedol, že 
za významný negatívny vplyv na autoreprodukciu rýb v týchto vodných nádržiach považuje 
častú manipuláciu s ich vodnou hladinou, t. j. nezriedka dochádza k jej výraznému poklesu 
v lokalitách zarastených vodnou vegetáciou kde dochádza k výteru fytofilných druhov rýb. 
Pri rybárskom revíri VN Zemplínska Šírava udelenou výnimkou umožňujúcou skorší lov bez 
ohl'adu na klimatické podmienky nedôjde k ohrozeniu prirodzeného neresu rýb, nakoľko 
v tomto revíre platí režim bez privlastnenia si úlovku - chyt' apusť. 

, Žiadosť SRZ Rada bola na ministerstve zaevidovaná dňa 19.10.2015, kedy zároveň 
začalo konanie vo veci podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"). V súlade s § 18 ods. 3 
správneho poriadku správny orgári listom č. 7606/2015-6.1 zo 27.10.2015 upovedomil 
účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania s tým, že môžu svoje námietky 
a pripomienky k žiadosti vyjadriť do 7. dní od doručenia oznámenia, pretože na námietky 
podané neskôr sa neprihliadne. Oznámenie o začatí správneho konania bolo okrem žiadateľa 
doručené Slovenskej omitologickej spoločnosti/Birdlife Slovensko, Ochrane dravcov na 
Slovensku, Bratislava, Štátnej ochrane prírody SR, Banská Bystrica, Okresnému úradu 
Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, Okresnému úradu Michalovce, odboru 
starostlivosti o životné prostredie a Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. Banská 
Štiavnica. 

Slovenská ornitologická spoločnosť/Birdlife Slovensko - správnemu orgánu 
10.11.2015 doručila k žiadosti SRZ Rada stanovisko pod č. 58/2015/ACH z 9.11.2015, 
z ktorého vyplýva nasledovné: 
Rybársky revír č. 2-4930-1-1 VN Král'ová je súčasťou CHVÚ Kráľová, ktoré bolo 
vyhlásené Vyhláškou MŽP SR č. 21/2005 Z. z. zo 7.1.2008. Predmetom ochrany CHVÚ je 
zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhu vtáka európskeho významu chavkoša 
nočného a zabezpečenie jeho prežitia a rozmnožovania. K ďalším významným hniezdi čom 
patrí rybár riečny, čajka smej ivá, belu š a malá, brehuľa riečna, bučiačik močiarny a mnoho 
ďalších. V súvislosti s dodržaním uvedenej ochrany SOSlBirdlife Slovensko žiada, aby 
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výnimka nebola udelená na nasledovné lokality, vyznačené v priložených výrezoch 
z ortofotomáp: 
Lokalita A - územie v tesnej blízkosti kolónie chavkošov nočných a priľahlom okolí, 
približne 200 m na každú stranu brehu, 
Lokalita B - miesto výskytu hniezdnej kolónie rybárov riečnych, čajok smejivých a brehulí 
hnedých a priľahlé okolie, 
Lokalita C - Vtáčí ostrov, brehy ostrova predstavujú vhodné lovné podmienky pre chavkoše 
a beluše malé, 
Lokalita D - trstinové porasty a malé ostrovy pod d'ialničným mostom, miesta hniezdenia 
bučiačika močiarneho a taktiež vhodné lovné podmienky pre chavkoše a beluše malé. 

K povoleniu skoršieho lovu kapra od 15.5. v rybárskom revíri č. 4-4030-1-4 VN Zemplínska 
Šírava, SOSlBirdlife Slovensko nemá pripomienky. 

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina dňa 26.11.2015 správnemu orgánu doručil 
komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty medzi SRZ Rada a SOSlBirdlife 
Slovensko. Z jej obsahu vyplýva, že SRZ Rada požiadal SOSlBirdlife Slovensko 
o odsúhlasenie vymedzenia hraníc úseku revíru VN Kráľová pre udelenie výnimky, ktoré 
bude pre oprávnené osoby na lov rýb zrozumiteľnejšie, pričom nielenže zahŕňa všetky štyri 
lokality zo stanoviska SOS/Birdlife Slovensko, ale v rámci rozlohy zahrňuje výrazne väčšiu 
oblasť. SRZ Rada pri spracovaní svojej žiadosti a s ňou spojeným vymedzením hraníc úseku 
VN Kráľová pre potreby výnimky dbal okrem ochrany rybárstva na to, aby udelením 
výnimky nedošlo k rozporu so záujmami ochrany vtáctva. SRZ Rada a SOSlBirdlife 
Slovensko sa pre potreby udelenia výnimky dohodli na nasledovných hraniciach úseku 
rybárskeho revíru VN Kráľová, ktoré sú zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia: 
"V úseku od rkm 2,4 (pravá strana - prvý kamenný výhon pod kaskádami), resp. rkm 1,9 
(ľavá strana - objekt ZKŠ /štrkopieskyt) po rkm. 8,0 (pravá strana - pri obci Váhovce), resp. 
rkm 7,9 (ľavá strana - koniec kamenného brehového opevnenia) a pomyslenej spojnice medzi 
uvedenými bodmi". 

Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava - v stanovenej lehote, ani po jej uplynutí 
k žiado'sti SRZ Rada nevzniesla žiadne námietky a neuplatnila si žiadne pripomienky. 

Štátna ochrana prírody SR~ Banská Bystrica - v stanovenej lehote, ani po Jej 
uplynutí k žiadosti SRZ Rada nevzniesla žiadne námietky a neuplatnila si žiadne 

. pripomienky. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica - v stanovenej lehote, 
ani po jej uplynutí k žiadosti SRZ Rada nevzniesol žiadne námietky a neuplatnil si žiadne 
pripomienky. 

Okresný úrad Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie - v stanovenej 
lehote, ani po jej uplynutí k žiadosti SRZ Rada nevzniesol žiadne námietky a neuplatnil si 
žiadne pripomienky. 

Okresný úrad Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie -
v stanovenej lehote, ani po jej uplynutí k žiadosti SRZ Rada nevzniesol žiadne námietky 
a neuplatnil si žiadne pripomienky. 

Správny orgán pri posudzovaní predmetnej žiadosti zobral na zreteľ aj skutočnosť, že 
SRZ Rada opätovne zohľadnil upozornenie z minulosti od Slovenskej omitologickej 
spoločnostilBirdlife Slovensko na vyhlásené chránené územia s vyšším stupňom ochrany, 
chránené vtáčie územia a územia európskeho významu, v ktorých sa nachádzajú aj niektoré 
rybárske revíry tým, že v záujme ochrany vtáctva, resp. komplexnej ochrany celého 
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živočíšstva do žiadosti z celkového počtu 13, ním priamo obhospodarovaných vodných nádrží 
- rybárskych revírov, zaradil len dva revíry. 

Správny orgán v konaní posúdil žiadosť SRZ Rada o povolenie výnimky zo zákazu 
lovu uvedeného v § 11 ods. 3 zákona, ktorá od 15. mája v rokoch 2016 - 2017 držiteľom 
príslušných povolení na rybolov v dvoch kaprových vodách - rybárskych revíroch Č. 2-4930-
l-l VN Kráľová a Č. 4-4030-1-4 VN Zemplínska Šírava v prvom prípade umožní podľa 
zákona lovaprivlastňovanie a v druhom prípade len lov kapra ryb ničného a zároveň 
ostatných druhov rýb, ktorým v čase platnosti výnimky neprebieha individuálna ochrana 
v zmysle § 10 ods. l písm. a), b), i), k) vyhlášky a pre ktoré nie je ustanovený čas 

individuálnej ochrany podľa § 10 ods. 2 vyhlášky, doloženú stanoviskami jedného účastníka 
konania a jedného dotknutého orgánu, ktoré správny orgán v plnom rozsahu akceptoval, čím 
došlo k splneniu zákonných podmienok na vyhovenie žiadosti. 

Z týchto dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 61 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať rozklad v lehote do 15 dní od 
jeho doručenia na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra l , 
81235 Bratislava. 

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona Č. 90/1963 Zb. Občiansky 
súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný 
prostriedok. 

~ 
Ing. Anna Gaálová 
riaditeľka odboru 

Doručuje sa: 

1. Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, ul. A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina 
2. Slovenská omitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Mlynské Nivy 41 , 

821 09 Bratislava 
3. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4 
4. Slovenský vodohospodárskY podnik, š. p., Radničné námestie Č. 8, 969 55 B. Štiavnica 

Na vedomie: 

l . Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 974 O l Banská Bystrica 
2. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31 , 

924 36 Galanta 
3. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody l , 

071 Ol Michalovce 

Rozhodnutie MŽP SR Č. 7606/2015-6.1 zo dňa 27.11.2015 strana 4 zo 4 


	img515
	img516
	img517
	img518

