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O-16  
Konanie mimoriadneho snemu SRZ 

Mimoriadny snem SRZ za účelom novelizácie Stanov SRZ sa bude konať dňa 6. decembra 2003 v hoteli Slovakia v 

Žiline. 

Z-5  
Pripomienky k Stanovám SRZ 

Z celkového počtu 122 organizácií SRZ svoje pripomienky zaslalo 35 organizácií. Z dôvodu zahájenia spracovávania 

pripomienok sa dňom 27. 6. 2003 ukončilo prijímanie pripomienok ZO SRZ k Stanovám SRZ. 

Z-6  
Novela zákona o rybárstve 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone č. 203/2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 

Z. z. o rybárstve nasledovne: 

1. V § 10 ods. 2 sa slová "okresný úrad" nahrádzajú slovami "obec, v Bratislave a v Košiciach mestská 

časť". 

2. V § 10 ods. 4 sa za slovo "lístka" v vkladajú slová "je výkonom štátnej správy a". 

3. V § 36 písmeno a) znie:  

"a) obce, v Bratislave a v Košiciach mestské časti,".  

Doterajšie písmená a), b) a c) sa označujú ako písmená b), c) a d). 

4. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:  

"§ 36a  

http://www.srzrada.sk/


Obec  

Obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť vydávajú rybárske lístky a vedie ich evidenciu." 

5. V § 37 sa vypúšťa písmeno "b)".  

Doterajšie písmená c), d) a e) sa označujú ako písmená b), c) a d). 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2003. 

Z-7  
Prehľad druhov a cien povolení a odvodov pre rok 2004 

Rada rozhodla, že druhy a ceny povolení a odvody pre rok 2004 zostávajú na úrovni roku 2003, dopĺňajú sa o 

mimoriadnu známku v hodnote 10,- Sk na MS v LRU-mucha '04 a známka "RRR" v hodnote 10,- Sk sa mení na 

známku dobrovoľnú. 

Rada uznesením č. 46/03 schválila takto upravený Prehľad druhov a cien povolení a odvodov pre rok 2004, s 

výnimkou zväzového povolenia na vody lipňové, schválenie ktorého bude predmetom septembrového zasadnutia 

Rady. 

Z-8  
Doplnenie dodatku č. 2 k Rybárskemu poriadku pre vody lipňové pre 
držiteľov zväzových lipňových povolení platnému od 1.1.2003 

Zoznam revírov sa dopĺňa o revíry: 

3-2710-5-1 Orava č. 1 MO Dolný Kubín, okr. Dolný Kubín  

Čiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany po ústie Raciborského potoka pod obcou Oravský 

Podzámok.  

Lovná miera: Pstruh potočný 25 cm, Pstruh dúhový 25 cm, Lipeň 30 cm 

3-2730-5-1 Orava č. 3 MO Trstená, okr. Tvrdošín  

Čiastkové povodie rieky Orava od ústia Studeného potoka pri obci Podbiel po priehradné teleso VVN Tvrdošín.  

Lovná miera: Pstruh potočný 25 cm, Pstruh dúhový 25 cm, Lipeň 30 cm, Sivoň 25 cm 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že od 1. júna 2003 môžu držitelia zväzových lipňových povolení loviť ryby aj v týchto 

revíroch. 
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