Príl o ha C. l rozhod nutia C. 4949/201 5- 1.10.2 (10/20 IS-ro zk!.)

Zoznam lovnych ryb,írskych rcvÍl'ov v uzivanÍ Slovcnského r-ybárskcho zviizu, v ktorych sa ncpovol'ujc vynimka úmysclnc usmrcovat' a
úmysclnc rusit' kormorána vel'kého

Císlo

Poznámka

Popis revíru

Názov rcvíru

rcvÍl"u
3-4100- 1- 1

Strkovi sko Dubnicka

Vodná plocha slrkovis ka (35 ha) pri meste Dubnica nad Váhom.

2 -5270 - 1- 1

VN S Il)ava

Vodn á plocha nádrze (501 ha) od prichradného lelcs a (hatc) po
Krajinsky lllost v Piest'anoch.

2-0480- 1- 1

Dunaj

c. 1

C iastkové povodic ricky Dunaj od ústia Ipl'a (rkm 1708) po úslic
VáZskeho Dunaja (rkm 1766) v Komárn e.

Platí obmcd zenie pod l'a casti A V)Íroku 1'ohto
ro zhodnutia.

2-0490- 1- 1

Dunaj C. 2

C iastkové povodi e rieky Dunaj od ústia Vázs keho Dunaja
v Komárne (rkm 1766) po rkm 1810 pri obc i Sap a Medved'ovské

Plati obmedzeni e pod!'a casti A v)iroku tohto
rozhodnutia.

ramcno.

2-0 5 10- 1- 1

2-0 5 11 - 1-3

2-0 550 - 1-1

Dunaj C. 3

Staré korylo Dunaja od rkm 1810 pr i obci Sap po Cunovskú hal'
v inundácii (1 2 vypúsfacich poli), po vodnú elektráre.) C unovo , po
stredovú hat'. po pl avcbnú komoru . po vyústenic arcá lu vodnych
spaTtav v C unove a po dolnú hranicu ih lanového sklzu hate na
obloku.

Dunaj C. 3 - C I-lRO

Staré koryto Dunaja pri hati na obtoku VO C unovo
dolnej hranice ihlanového sk lzu po hat' na obtoku.

Dunaj C. 3 - odpadoV)Í kaná l VO

Vodná plocha odpadového kanála od jeho vyústenia do starého
koryta Dunaja pri obci Sap po hydroccntrálu v Gabéíkove a
plavebné komory.

1

v úseku od

Príl o ha c. l rozhodnulia
1-0070- 1- 1

Dunaj

c.

3 - OR Biskupieké

Vodná plocha oclstavcného ramcna (30 ha) od spal'ovne po
vypuslny objckl do I'avostran ného pricsakového kamí la vodného

diela Gabc ikovo.
1-0080- 1- 1

Dunaj C. 3 - OR Maly ZCnl lü k

Vodná plocha odstavc ného r3mcna na pravej stranc zdde medzi
OR V cl'k)' Zc mník a Rusoveckou sústavou ramicll.

I -OI 00- 1- 1

Dunaj

c. 3 - OR Polder

Sústava kanála a ramien na pravej stranc zdrze od manipulacného
objektu Po lderu (nápuslny objckl za zd rze a vypustny objekt do
pravostranného priesakového kanál a) pri obc i Rusovce po cestu
oddc l'ujllCU Polder od zdrzc VO a Ru sovcckej sústavy ramicn , az

po uzavret ie starou hrádzo ll Dunaja.
V e l"~-y

Zemnik

Vodná plocha odstaveného ramena na pra vej strane zd rze VO
medzi zclrzou a Ru soveckou sústavou ramicl1.

1-0 110- 1- 1

Dunaj c. 3 - OR

2-0520- 1- 1

Dunaj c.3-l'avosrrannY pricsakovy
kanál VD

Vodná plocha priesakového kanála od MVE nad hydrocentrálou
v Gabcíkove po Vlc ie hrdl o v Bratislave, vrátllne Cilistovského
kanála L od ústia do priesakového kaná llI po stavidlo.

2-0600- 1- 1

Dunaj c. 3 - pravos lranny pricsak.
kanál VO Cunovsko - lZusovecko
- Jaroveck)í

Vodná plocha kll nálll od státn ej hranicc s Mad'arskom (most) pri
obc i Cunovo po zac iatok kan ála pri COV v Bratis lavc- PctrZa lke.

2-0580- 1- 1

Dunaj c. 3 - pravostranny pricsak.
ka nál VD

Vodná plocha kanáJa od ústia do odpadového ka nála pod
hydroccll trálou v Gabcikovc po zac iatok kanála pri obci
Dobrohost'.

2-0590- 1-3

Dunaj c. 3 - prívodny kaná l VD

Vodná p locha kaná la na I'a vej sira ne od p lavebnych komór VD
Gabc íkovo po vyúslcnie potrubia COV Samorín pri obci Cilistov a
na pra vej stranc od hydroccnlrály Gabc íkovo po plavebny km
29VD (lab u!"a STOP spOltovcj plavbo).

I -O130- 1- 1

Dunaj c. 3 - Jarovecko-Rusovecká
sústava rami en

Sústava ramien (56, l ha) na pravej stranc zd rze pri obci Rusovce od
ústia do zdrze a cesty oddel'ujúcej Polder po nápustny objekt
Chorvátskeho kanála pri eov Petrzalka az po kon iec ram icn pri
ralllene Zuzana.

2

c. 4949/20 15- 1.10.2 (10/20 15- ro zk l.)

l' riloha C. I rozhodll lltia C. 4949/20 15- 1. I 0 .2 ( 10/20 15-ro zk I.)
2-06 10- 1- 1

Dunaj C. 3 - zd rz VO ( Hrusov C unovo)

Vodná plocha zd rze na I'avej strane od vyústenia potrubia z COV
Samorin pri obci C ilistov Bratislava vidick, po rkm 1862 a priJ'ahlé
vodn é ploch y vol'ne spoj cné so wrzou (miIllo Ru sovec koJarovcckcj sústavy ramie n - sa l110statny revír c. I-Q130-1 - 1). Vodná
plocha zdrze na pravej stl'a ne od plavebné ho km 29 VD (tabu!'a
"Stop sportovej plavbc" po rkm 1862 a pri!'ahlé vodné plochy
vol'ne spojené so zd rzou.

2-06 20- 1- 1

Dunaj C. 4

Ciastkové povodie ricky Dunaj na ]'avej slranc od rkm 1862 po
ústic ricky Morava pri Dcvíne a na pravej strane od rkm 1862 po
státnu hran icu s Rakúskom. Úsek od vyústenia Karloveského
rarnena po ústie Moravy j e hran icná voda.

I-O120- 1- 1

Dunaj

~.

4 - Ram cno Zuza na

Vodn á plocha rameml (1 3,94 ha) a s ústa va ram icn na pravej stranc
DlInaja od ústia do DlInaja po konicc ramlcn v mestskej casti
Brati slava-Petr7-2 1ka.

3

Platí obmcdzenie pod!'a casti A vyroku lohlO

rozhodnutia.

