MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK
Platný od 1. januára 2018 do odvolania
upravujúci výkon rybárskeho práva pre držiteľov povolení na
rybolov na revíroch v obhospodarovaní Mestskej organizácie
Slovenského rybárskeho zväzu Prešov.
Rybársky poriadok vydaný na rok 2017 týmto stráca
platnosť !
Výbor MsO SRZ Prešov

december 2017

I.
Úvodné ustanovenia
Pre výkon rybárskeho práva pre držiteľov povolení na rybolov
v revíroch SRZ platí Zákon o rybárstve č.139/2002 a
vykonávacia vyhláška MŽP SR platná od 15.04.2006.

Príloha k rybárskemu poriadku :
Zoznam revírov MsO SRZ Prešov
Kaprové revíry:
4-2900-1-1 Torysa č. 2, charakter - lovný
Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia potoka Balky pri
obci Seniakovce po ústie Veľkého potoka nad mestom Veľ.
Šariš
4-2240-1-1 Sekčov č. 1 - lovný
Potok Sekčov od ústia do Torysy pri Prešove po cestný most
v obci Demjata.
4-2580-1-1 Štrkovisko Andrejovka - lovný
Vodná plocha Štrkoviska pri obci Andrejovka(14,6ha). Lov
kapra povolený na základe výnimky MŽP od 15.mája 2018.
4-2571-1-1 Štrkoviská Veľký Šariš - lovný
Vodná plocha štrkovísk č.1(1,5ha), 2(2ha), 3(3,0ha) pri obci
Veľký Šariš.
Štrkovisko č.4(0,8ha) – chovný (zákaz lovu rýb)!
Prísny zákaz vjazdu a parkovania na pobrežné
pozemky! Parkovanie povolené iba na vyznačených
miestach!

Rozsah platnosti miestneho povolenia
Držiteľ miestneho povolenia na rybolov na vody kaprové je
oprávnený vykonávať rybárske právo na všetkých revíroch
kaprových uvedených v prílohe tohto rybárskeho poriadku.

Mŕtve rameno pri Haniske /dočasne bez rev. čísla/ lovný
Mŕtve rameno pri Haniske za čističkou(1,0ha). Miestna
voda. Pre účely evidencie úlovkov písať rev.č 4-2900/B
Lososové – pstruhové revíry:

Držiteľ miestneho povolenia na rybolov na vody lososovépstruhové je oprávnený vykonávať rybárske právo na
všetkých revíroch lososových pstruhových uvedených v
prílohe.

4-3780-4-1 VN Sigord, charakter - lovný
Vodná plocha nádrže pri obci Kokošovce.

4-2250-4-1
Sekčov č. 2 - lovný
Potok Sekčov od cestného mosta v obci Demjata po
pramene.

Slovenský rybársky zväz

4-1410-4-1
Malá Svinka - lovný
Potok Malá Svinka od ústia v obci Kojatice po
pramene.

Mestská organizácia Prešov

4-3140-4-1
Veľká Svinka - lovný
Potok Veľká Svinka od ústia pri obci Obišovce po
pramene.
4-0370-4-1
Delňa - lovný
Potok Delňa od ústia pri obci Haniska po pramene.
4-2530-4-1
Šebastovka - lovný
Potok Šebastovka od ústia po pramene.
4-2770-4-1
Terňanka - lovný
Potok Terňanka od ústia po pramene.
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4-0010-4-1
Balky - lovný
Potok Balky od ústia pri obci Seniakovce po pramene.
4-0450-4-1
Dzikov - lovný
Potok Dzikov od ústia pri obci Kanaš po pramene.

Platný od 1.1.2018

