
 
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE RYBOLOV  
NA OBECNOM RYBNÍKU V BRESTOVCI  

platný od 15.04.2014   
 

1. Úvodné informácie 
 

      Prevádzku a výkon rybárskych práv na vodnej ploche rybníka vykonáva obec Brestovec v 
zmysle zákona č. 139/2002 Zb. z. o rybárstve, znení neskorších predpisov. Obecný rybník 
nie je verejným prírodným kúpaliskom, voda nie je na kúpanie v zmysle zákona č. 
272/1994 Zb.z. o ochrane zdravia ľudí, v znení neskorších predpisov. 

      Návštevníci sú povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok. 
    

2. Doba rybolovu:  je  od 1. marca do 31. októbra aktuálneho roka. 
 

3. Povolenie na rybolov 

      Pred začatím rybolovu je záujemca povinný zakúpiť rybársky lístok v úradných hodinách 
na Obecnom úrade v Brestovci. 

      Správne poplatky za vydanie rybárskeho lístka podľa sadzobníka správnych poplatkov 
zákona  č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov: 

 
     Vydanie rybárskeho lístka deťom do 15 rokov je bezplatné. 
     Vydanie rybárskeho lístka – ročný:           7   €  
 
     Všetky rybárske lístky sú neprenosné!!! 
 

4. Podmienky lovu 

            Loviť ryby je povolené iba z brehu rybárskym prútom, navijakom a bičom. Ostatné       
            spôsoby lovu sú prísne zakázané. Povinnou výbavou loviaceho je dostatočne veľký  
            podberák, uvoľňovač háčikov, úlovková sieť, dezinfekčný sprej a podložka na uloženie  
            ryby. Bez týchto pomôcok rybolov nie je možný.  
            Pri vyťahovaní ryby z vody je každý návštevník povinný používať podberák! 

      Rybolov je možný deťom do 12 rokov iba v sprievode dospelej osoby.  
 
      Kontrolovať rybolov majú právo osoby poverené Obecným úradom Brestovec. 
 
      V prípade porušenia tohto prevádzkového  poriadku zo strany návštevníka si 

prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité zrušenie jeho rybolovu. 
 
 
     V Brestovci, dňa 10.04.2014                                                Peter Tóth  

     starosta obce Brestovec  
 
 
 
 



 
 

A SZILASI TÓ HORGÁSZ SZABÁLYZATA 
Hatályos: 2014. április 15-től 

 
 

A horgásztó üzemeltetését és horgászati szabályok betartásának felügyeletét Szilas község 
Önkormányzata végzi a Szlovák Nemzeti Tanács  139/2002 számú a horgászat feltételeiről 
szóló törvény értelmében. A Szlovák Nemzeti Tanács 272/1994 számú a lakosság 
egészségvédelméről szóló törvény értelmében a községi horgásztó fürdésre nem alkalmas. 

 
A látogatók kötelesek betartaní az alábbi szabályzatot. 

 
A horgászat engedélyezése: aktuális  év március 1-től október 31-ig. 
 
A horgásztavon horgászni csak a Szilasi községi hivatalban kiadott horgászjeggyel lehet! 
 
Illeték a horgászjegy kiváltására: 
 
A horgászjegy kiváltása 15 éves korig ingyenes. 
A horgászjegy kiváltása 15 éves kor felett 7 € / év. 
 
A horgászjegy nem ruházható át más személyre!!! 
 
A horgászat feltételei: 
 
Horgászni csak a tó partjáról horgászbottal, ostorral, tekerovel lehet. Tilos olyan módszert 
alkalmazni, amellyel a hal önmagát akasztja a horogra. A horgász kötelező felszerelése 
megfelelő nagyságú merítőszák, vágóhorog, fertőtlenítő spray és a kifogott hal elhelyezésére 
alkalmas alátét. A felsorolt  segédeszközök nélkül nem lehet horgászni. 
 
Minden horgász köteles a hal kifogásakor merítőszákot használni! 
 
12 évnél fiatalabb gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt  horgászhatnak  a tavon.  
 
A horgászati szabályzat betartását a Szilasi Községi Hivatal által megbízott személy 
ellenőrzi. 
 
Ha a horgász ezt a  szabályzatot  nem betartja be  az üzemeltetőnek jogában áll azonnal 
hatállyal betiltani a horgászatot. 
 
 
Szilas, 2014. április 10                                                                         Tóth Péter  
                                                                                           Szilas község polgármestere 
 


