
Slovenský rybársky zväz nadobúda rybničnú
sústavu v Hrhove za cenu 3 200 000 € !!!

Možnosťou kúpy Hrhovských rybníkov a Turnianskeho rybníka sa prvý krát zaoberala Rada 
Slovenského rybárskeho zväzu na svojom zasadnutí dňa 12. novembra 2022. Odvtedy pre-
behlo viacero rokovaní medzi predávajúcimi a zástupcami Slovenského rybárskeho zväzu. 
Po viacerých pripomienkach, ktoré sa týkali predovšetkým kúpnej ceny a kúpno-predajnej 
zmluvy pristúpili obe strany dňa 10. februára 2023 k podpisu kúpno-predajnej zmluvy v Starej 
Ľubovni. Týmto aktom nadobúda Slovenský rybársky zväz do vlastníctva rybničnú sústavu 
o celkovej výmere 300 hektárov. Viac ako 90 percent pozemkov je vysporiadaných a prechádza-
jú do výlučného vlastníctva Slovenského rybárskeho zväzu, ostatné sú v prenájme. Hrhovská 
rybničná sústava sa skladá z piatich rybníkov o rozlohe 185 ha, 42 ha, 13 ha, 6 ha a 2 ha. Jej 
súčasťou je aj zázemie, na ktorom sa nachádzajú sádky, nový rodinný dom pre zamestnancov, 
2 haly a 2 zásobníky na krmivo. Turniansky rybník má rozlohu 44 hektárov a od rybničnej 
sústavy v Hrhove je vzdialený 9 kilometrov.
Momentálne prebieha prepis všetkých nehnuteľností na katastri, obsadzovanie pracovných 
pozícií a samozrejme odovzdávanie majetku do rúk Slovenského rybárskeho zväzu. Kúpou 
Hrhovských rybníkov sa zvýši sebestačnosť v produkcii násadových rýb pre potreby zarybňo-

Fotografie: Veľký rybník s rozlohou viac ako 180 hektárov a zázemie rybničnej sústavy v Hrhove. 
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vania rybárskych revírov, a to najmä na východnom Slovensku. Hlavným chovaným druhom 
bude kapor, no počíta sa aj s chovom sprievodných a dravých druhov rýb. Na bežný chod po-
čas vegetačnej sezóny a starostlivosť o rybníky budú potrební traja zamestnanci. Keďže všetky 
rybníky sa nachádzajú na jednom mieste a Turniansky rybník je vzdialený len 9 kilometrov 
od strediska, nebude potrebné presúvanie obsluhy a krmiva, čím sa ušetria značné finančné 
náklady na obsluhu a pohonné hmoty.
Kúpna cena bola stanovená na 3 200 000 €, z toho 700 000 € je z vlastných zdrojov a 
2 500 000 € úver. Splátky úveru pokryjú vyprodukované ryby a preto to nezaťaží ročný rozpočet 
SRZ. Predpokladaná návratnosť investície je 15 rokov, je však možnosť ju aj predčasne splatiť.

Rybničná sústava sa nachádza 
na území Národného parku Slo-
venský kras s 2. stupňom ochrany, 
Turniansky rybník s 1. stupňom 
ochrany. Vyskytuje sa tu niekoľko 
chránených živočíchov. Tlak ry-
božravých predátorov, najmä 
kormorána a volavky je tu predo-
všetkým počas migračného ťahu 
na jar a na jeseň.Oproti iným po-
dobným lokalitám, kde sa vysky-
tujú celoročne je to výhoda, pre-
tože ich prítomnosť nebude tak 
nepriaznivo ovplyvňovať hospo-
dárske výsledky tohto chovného 
zariadenia.
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Fotografie: Štatutárni zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu pri podpise kúpno-predajnej zmluvy. 
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