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MINISTERSTVO ZIVOTNÉHO PROSTREDIA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

8 /235 B/IATlSLA VA , NÁMESTlE t;UDovíTA STÚRA / 

Odbar státnej vadnej správy 
o rybárstvo 

Rozhodnutie 

Bratislava 2. októbra 20 I 5 
Öslo: 6858120 I 5-6.1 

Ministerstvo zivotného prostredia SR, odbor státnej vodnej správy a rybárstva (d'alej 
len "správny orgán") ako príslusny orgán státnej správy podl'a § 2 ods. I písm. c) zákona 
C. 52512003 Z. z. o státnej správe starostli vosti o zivotné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorych zákonov v spojení s § 39 písm. g) zákona C. 13912002 Z. z. o rybárstve v znení 
neskorsích predpisov (d'alej len "zákon") na základe ziadosti Slovenského rybárskeho zvazu -
Rada Zi lina, A. Kmet'a 20, O I O 55 Zilina, ICO 00 178209 o docasné obmedzenie vykonu 
rybárskeho práva v rybárskych revíroch C. 2-4930-1-1 VN Král'ová ac. 2-4380- 1- 1 Váh C. 3, 
ktorych je v súlade s § 4 ods. 3 zákona uzívatel'om, 

docasne obmedzuje 

podl'a § 39 písm. g) zákona Slovenskému rybárskemu zviizu, Rada Zilina vykon 
rybárskeho práva v rybárskych revíroch c. 2-4930·1-1 VN Král'ová a c. 2-4380-1-1 Váh c. 3, 
vedenych na Ministerstve zivotného prostredia SR v evidencii rybárskych revírov podl'a § 39 
písm. f) zákona. 

Toto obmedzenie po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia platí y období od 
6.10.2015 do 18.10.2015, l. j . pocas spustenia yodnej hladiny VN Král'oyá na úroyeií 11 7 m. n. m. 

Pocas platnosti tohto rozhodnutia Slovensky rybársky zvaz, Rada Zi lina - uZÍvatel' 
predmetnych rybárskych revírov a d'alsie oprávnené osoby na lov ryb v tychto revíroch, 
nemajú do konca platnosti tohto rozhodnutia oprávnenie vyplyvajúce z ustanovenia § 4ods. I 
zákona lovit' ryby a ulovené ryby si privlastiíovat', s vynimkou ochrany ryb, prípadného ich 
vy lovenia prostriedkami hromadného lovu a vysadenia do iného rybárskeho revíru, 
a povinnost' vyplyvajúcu z ustanovenia § 6 ods. I zákona - zarybiíovat' rybársky revír podl'a 
zarybiíovacieho plánu. 

Odövodnenie 

Slovensky rybársky zvaz - Rada Zil ina (d'alej len "SRZ") li stami C. 197411227/2015 -
OTV z 3 1.8.20 15 ac. 20561122712015 - OTV z 10.9.2015, ktoré boli na Ministerstve 
zivotného prostredia SR zaevidované 4.9.2015 a 10.9.2015, podl'a § 39 písm. g) zákona 
správny orgán poziadal o docasné obmedzenie vykonu rybárskeho práva v rybárskom revÍl'e 
v rybárskych revíroch C. 2-4930-1-1 VN Král'ová a C. 2-4380-1 -1 Váh C. 3, nachádzajúcich sa 
v Trnavskom kraji , okresoch Galanta a Trnava. 

Diía 4.9.20 15 zacalo vo veci správne konanie . Správny orgán listom C. 6858/2015-6.1 
z 22.9.20 15 v sú lade s § 18 ods. 3 správneho poriadkll upovedomil úcastníkov konania 
a dotkn llté orgány o zacatí konania v danej veci s tym, ze mozu svoje námietky a pripomienky 
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k ziadosti vyjadrit' do 7 dní od dorucenia oznámenia, pretoze na námietky podané neskör sa 
neprihliadne. 

Úcastníci správneho konania a dotknuté orgány do stanoveného termínu a ani po jeho 
uplynutí k predmetnej ziadosti nevzniesli ziadne námietky, ani pripomienky. 
SRZ svoju ziadost' odövodni l tym, ze správcovi vodného toku - Slovenskému 
vodohospodárskemu podniku, s. p. OZ Piest'any (d'alej len "SVP") boio Okresnym úradom 
Trnava, Odborom starostlivosti o z ivotné prostredie vydané povolenie na osobitné uzívanie 
vöd v zmys le § 210ds. I písm. j) vodného zákona na krátkodobé znízenie hladiny vody 
v zd rzi VD Král'ová pod minimálnu prevádzkovú hlad inu 122 m. n. m. po kátu 117 m. n. m. 
Okresny úrad Trnava, Odbor starostli vosti o zivotné prosu'edie príslusnym rozhodnutím 
C. OU-TT-OSZP2-20 15/011797/GI z 30.4.2015 umoznil uskutocnenie kontroly vykonanych 
opalrení, ktoré boli ulozené spolocnosti Kameiío lomy a strkopieskovne, a. s. Zlaté Moravce 
rozhodnutím KÚZP Trnava c. j . AFI/2012/137/GI zo diía 06.03 .2012 a li stom C. j. OU-TT
OSZP2/025595/GI zo diía 03.11.201 4, ktorym boi term ín na odstránenie zistenych 
nedostatkov predÍzeny do 30.06.2015. SRZ taktid uviedol, ze znízenie hladiny vo VN 
Král'ová na ká tu 117,00 m. n. m. znamená ce lkovo znízenie 07,0 m oproti maximálnej 
prevádzkovej a 5,0 m oproti minimájnej hJadine. V dösledku znízenia döjde nevyhnutne 
k znacnému nahromadeniu ryb v úsekoch s dostatkom vody (staré koryto, jamy po t'azbe 
strkov) a naplneniu podstaty § 200ds. I zákona C. 139/2002 o rybárslve v znení neskorsích 
predpisov. S ohl'adom na danú situáciu SRZ, ako uZívatel' dotknutych revírov povazuje za 
nevyhnutné a v sú lade s naplnením pod stat y rybárskeho práva v predstihu vykonat' potrebné 
opatrenia vrátane prípravy na prípadny záchranny odlov rYb . 

Správny orgán v konaní posúdil ziadost' Slovenského rybárskeho zvazu - Rada Zilina, 
podanú na zákJade § 39 písm. g) zákona, o docasné obmedzenie vykonu rybárskeho práva 
v rybárskych revíroch C. 2-4930-1-1 VN Král'ová ac. 2-4380-1-1 Váh C. 3 nachádzajúcich sa 
v Trnavskom kraji , okresoch GaJanta a Trnava, dolozenú rozhodnutím prís lusného orgánu 
státnej vodnej správy - Okresnym úradom Trnava, Odborom starostlivosti o zivotné 
prostredie, ktorym správcovi vodného toku - Slovenskému vodohospodárskemu podniku, s. p. 
OZ Piest'any na obdobie 6.10.20 15 do 18.10.20I S vydal povolenie na osobitné uzívanie vöd 
v zmysJe § 210ds. I písm. j ) vodného zákona na krátkodobé znízenie hJadiny vody v zdrzi 
VD Král'ová pod minimálnu prevádzkovú hladinu 122 m. n. m. po kátu 117 m. n. m. 
a d'alsími relevantnymi podkladovymi materi álmi . Správny orgán pri posudzovaní ziadosti 
vzal do úvahy, ze SRZ, ako uzívatel' rybárskych revírov C. 2-4930-1-1 VN Král'ová a 
C. 2-4380- 1- 1 V áh C. 3, je podl'a § 13 ods. 2 písm. a) zákona povinny uskutocnit' nevyhnutné 
opatrenia na záchranu ryb pri mimoriadnych situáciách podl'a § 200ds. I zákona. 

Z tychto dövodov boio potrebné rozhodnút' tak, ako je to uvedené vo vyrokovej casti 
tohto rozhodnutia. 

Poucenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podl'a § 6 1 zákona C. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) podat' rozklad v lehote do 15 dní od jeho dorucenia na 
Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, Nám. L Stúra 1,8 12 35 Bratislava. 

Toto rozhodnutie nie je mozné preskúmat' súdom. 

Rozhodnwie Mtp SR é. 6858/2015-6. / z 02. /0.2015 

~ 
lng.Za~ová 
ri ad itel'ka odboru 

S/rana 2 z 3 



Dorucu je sa: 

l. Slovensky rybársky zvaz - RADA, Zilina, ul. Andreja Kmet'a 20, 010 55 Zilina 
2. Slovensky vodohospodársky podnik, s. p. , Radnicné námestie c. 8, 969 55 B. Stiavnica 

Na vedomie: 

I. SYP, s. p. OZ Piest'any, Nábrez.ie I. Krasku 834/3, 921 80 Piest'any 
2. Okresny úrad Trnava, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Odde!enie státnej správy 

vad a vybranych zloziek zivotného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava 
3. Obec Král'ová nad Yáhom, 925 91 Král'ová nad Yáhom 71 
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