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........................................................................................................................................................ 

meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia (ďalej len „informovaná osoba“) 

 

............................................ 

EČV 

 

 

Písomný informovaný súhlas. 
 

 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zloţiek ţivotného prostredia kraja vydal dňa 30.12.2021 rozhodnutie sp. zn.: OU-TT-OSZP1-2021/030087-

15, v ktorom rozhodol, ţe sa predlţuje platnosť rozhodnutia č. OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt zo dňa 

30.09.2014 v znení neskorších rozhodnutí do 31.12.2022 a upravujú sa podmienky výkonu povolenej 

činnosti nasledovne: 

 

1. Výnimka platíiba pre členov ţiadateľa: Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia 

v Trnave, Vajanského 23, 910 00 Trnava. Výnimka sa nevzťahuje na ţiadnych dočasných 

členov ţiadateľa. 

2. Ţiadateľ vypracuje a doručí na ŠOP SR, Správu CHKO Malé Karpaty (email: 

peter.puchala@sopr.sk) zoznam osobných motorových vozidiel, resp. ich EČV oprávnených na 

vjazd a státie na území CHKO Malé Karpaty. Tento zoznam sa bude podľa potreby 

aktualizovať. Motorové vozidlo neuvedené v tomto zozname nie je oprávnené jazdiť a stáť 

v k.ú. Buková podľa tohto rozhodnutia. 

3. Jazdenie a státie s motorovými vozidlami sa povoľuje len na existujúcu príjazdovú asfaltovú 

cestu od lokality Breziny a na betónovú plochu pri tejto ceste. Státie, resp. parkovanie 

motorových vozidiel sa povoľuje tak, ţe dve kolesá (predné a zadné) budú vždy na 

asfaltovej ceste – priamo na asfalte a zvyšné dve kolesá môžu byť na priľahlej trávnatej 
ploche. Státie, resp. parkovanie všetkými štyrmi kolesami na trávnatej ploche sa nepovoľuje. 

Obchádzanie vozidiel po trávnatej ploche sa nepovoľuje, tieţ sa nepovoľuje ani príjazd priamo 

k vodnej ploche. 

4. V čase všeobecného zákazu lovu rýb v kaprových vodách v termíne 15.03.-31.05. 

v kalendárnom roku výnimka pre členov MsO SRZ Trnava neplatí a teda vjazd je zakázaný! 

(neplatí pri konaní rybárskych pretekoch) 

5. Vstup karavanov, obytných prívesov, stacionárnych objektov a prívesných vozíkov 

umoţňujúcich spustenie člnov na vodnú hladinu sa nepovoľuje. 

6. Obmedzuje sa počet motorových vozidiel, ktoré v jednom okamihu budú na riešenej lokalite na 

40 kusov. Počas hromadných podujatí – rybárskych pretekov je tento počet navýšený na 60 

kusov. Ţiadateľ je však povinný vţdy pred takýmto hromadným podujatím upovedomiť ŠOP 

SR, Správu CHKO Malé Karpaty najneskôr 3 pracovné dni vopred emailom na: 

peter.puchala@sopr.sk o takomto podujatí a ŠOP SR s navýšením počtu musí súhlasiť. Na 

začiatku rybárskej sezóny (31.05. – 16.06. v kalendárnom roku) je povolených 40 kusov. 

7. Výnimka sa vzťahuje iba na územie, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona. Jazdiť a stáť 

s motorovými vozidlami na územie s vyšším stupňom ochrany sa nepovoľuje. 

8. Motorové vozidlá nesmú obmedzovať správcu toku pri výkone jeho činností súvisiacich 

s údrţbou na vodnom toku, jeho pobreţných pozemkov, s povodňovou ochranou atď. 

9. Členovia ţiadateľa sú povinní rešpektovať upozornenia a príkazy zástupcov Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š. p. týkajúce sa zabezpečenia vodohospodárskej prevádzky a na 

poţiadanie jeho zamestnancov sú povinní odstrániť z cesty motorové vozidlo. 

10. Majitelia motorových vozidiel sa musia správať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. 

o vodách, v zmysle ktorého nesmie prísť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd. 

11. V priestoroch ochranného pásma vodnej nádrţe je kaţdý rybár povinný odpratať a odniesť 

odpadky, ktoré pri love vznikli. 

mailto:peter.puchala@sopr.sk
mailto:peter.puchala@sopr.sk


Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia Trnava, Vajanského 23, 917 00 Trnava 

12. Ţiadateľ je povinný informovať svojich členov, napr. formou zapracovania podmienok do 

miestneho rybárskeho poriadku MsO na VD Buková, o týchto podmienkach. 

13. Výnimkou zostanú nedotknuté ustanovenia o druhovej ochrane podľa zákona. 

 

Informovaná osoba berie na vedomie vyššie uvedené podmienky a súhlasí, ţe v zmysle §420 a nasl. zákona 

č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník zodpovedá za škodu spôsobenú ich porušením a zaväzuje sa vzniknutú 

škodu Slovenskému rybárskemu zväzu, MsO Trnava nahradiť (a to vrátane akýchkoľvek sankcií uloţených 

Slovenskému rybárskemu zväzu, Mso Trnava za porušenie vyššie uvedených podmienok). Informovaná 

osoba tieţ berie na vedomie a súhlasí, ţe v zmysle §438 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak škodu spôsobí 

viac škodcov, zodpovedajú za ňu spoločne a nerozdielne. 

 

Svojim podpisom informovaná osoba ďalej prehlasuje, ţe sa riadne oboznámila s Miestnym rybárskym 

poriadkom pre rok 2022 zverejneným na internetovej stránke Slovenského rybárskeho zväzu, MsO Trnava 

dňa 25.12.2021 a v prípade porušenia ustanovení tohto poriadku sa zaväzuje Slovenskému rybárskemu 

zväzu, MsO Trnava nahradiť škodu, ktorú svojim konaním spôsobí. 

 

Svojim podpisom informovaná osoba tieţ potvrdzuje, ţe si prevzala Povolenie na vjazd a státie na účelovú 

komunikáciu na ľavom brehu vodnej nádrţe Buková pre motorové vozidlo s vyššie uvedeným EČV platné 

pre rok 2022. 

 

 

Vyplnením vyššie uvedených osobných údajov informovaná osoba ako dotknutá osoba berie na vedomie, 

ţe Slovenský rybársky zväz, MsO Trnava ako prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje za účelom 

udelenia výnimky na vjazd a státie na území CHKO Malé Karpaty motorovým vozidlom. Právnym 

základom spracúvania uvedených osobných údajov je plnenie povinností prevádzkovateľa voči dotknutej 

osobe vyplývajúcich z členského vzťahu /čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR/ ako aj plnene úlohy 

prevádzkovateľa realizovanej vo verejnom záujme /čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR/. Informovaná 

osoba zároveň berie na vedomie, ţe v prípade potreby môţu byť jej osobné údaje poskytnuté 

sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje podľa pokynov a v mene prevádzkovateľa a ktorí 

poskytujú primerané záruky na zaistenie bezpečnosti osobných údajov, pričom osobné údaje nie sú 

prenášané do tretích krajín ani medzinárodných organizácií. V prípade ukončenia členstva v zväze alebo 

odňatia Povolenia na vjazd a státie budú uvedené osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Ako dotknutá 

osoba má informovaná osoba právo na prístup k jej osobným údajom, ďalej právo na opravu, vymazanie, 

obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenos osobných údajov 

ako aj právo podať sťaţnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR). Informovaná 

osoba berie na vedomie, ţe uvedené osobné údaje je povinná prevádzkovateľovi poskytnúť na stanovený 

účel, v opačnom prípade jej prevádzkovateľ nebude môcť poskytnúť Povolenie na vjazd a státie na účelovú 

komunikáciu na ľavom brehu vodnej nádrţe Buková.  

 

 

V Trnave, dňa ........................... 

 

 

 

 

   

...................................................... 

meno a priezvisko 

  
 

 

 

 

 

 

 


