
Dodatok č.1 

k miestnemu rybárskemu poriadku na rok 2021 

MsO SRZ Trnava 

 

  
Článok I. Predmet dodatku 

 

Tento Dodatok č.1 (ďalej len „dodatok“) dopĺňa do Miestneho rybárskeho poriadku na rok 2021, 

ktorý platí pre loviacich na revíroch obhospodarovaných MsO SRZ Trnava, do článku II. Miestne 

úpravy bod 14 v znení: 

 

14. Vjazd a státie na ľavom brehu VN Suchá nad Parnou 

Vjazd motorovými vozidlami na ľavý breh VN Suchá nad Parnou v smere toku je možný 

prostredníctvom poľnej cesty vytvorenej medzi obcami Suchá nad Parnou a Košolná (pri druhej 

aleji stromov od obce Suchá nad Parnou smerom na obec Košolná). Táto poľná cesta je označená 

informačnou tabuľou pričom leží na pozemkoch obce Košolná a preto sa členovia MsO SRZ Trnava 

zaväzujú riadiť nasledovnými pravidlami vjazdu a státia na pozemkoch obce Košolná: 

 

- Vjazd na poľnú cestu je možný len pre členov MsO SRZ Trnava a to výhradne len za 

účelom výkonu rybárskeho práva v rybárskom revíri, 

- Členovia MsO SRZ Trnava sa zaväzujú využívať pre vjazd motorovými vozidlami 

k rybárskemu revíru len existujúcu poľnú cestu, pričom za žiadnych okolností nebudú 

vchádzať a ani znehodnocovať priľahlé polia s úrodou poľnohospodárskych plodín, 

- Státie motorových vozidiel v blízkosti rybárskeho revíru je možné len takou formou aby 

nedochádzalo k znehodnocovaniu priľahlých poľnohospodárskych plodín, 

- V prípade nepriaznivého počasia (najmä výdatné dažde) sa zaväzujú členovia MsO SRZ 

Trnava opustiť pozemky v blízkosti rybárskeho revíru a poľnej cesty čo najskôr a to 

predovšetkým za účelom zamedzenia poškodenia poľnej cesty pri jej podmočení ako aj 

pre zamedzenie prípadného znehodnotenia poľnohospodárskych plodín nasadených 

v blízkosti cesty vjazdom motorových vozidiel, 

- Členovia MsO SRZ Trnava sa zaväzujú udržiavať čistotu a poriadok na poľnej ceste ako 

aj v blízkosti rybárskeho revíru a v prípade spozorovania znečisťovania tohto územia 

treťou osobou sa zaväzujú bezodkladne kontaktovať členov rybárskej stráže alebo 

príslušníkov štátnej polície na čísle 158. 

 

 

Článok II. Záverečné ustanovenia 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia výborom MsO SRZ Trnava a účinnosť 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na stránke srztrnava.sk, facebookovej stránke 

MsO SRZ Trnava a na informačných tabuliach organizácie. 

 

 

 

Výbor MsO SRZ v Trnave 

 

 

 

 

 


