Obec Uzovský Šalgov
Obecný úrad Uzovský Šalgov 138, 082 61 Ražňany

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Platný pre „Rybníky Uzovský Šalgov“

Prevádzkový poriadok schválilo Obecné zastupiteľstvo v Uzovskom Šalgove
Uznesením č. 122/2018 na 17. riadnom zasadnutí dňa 08.03.2018

Obec Uzovský Šalgov ako vlastník „Rybníkov Uzovský Šalgov“ vydáva tento prevádzkový poriadok, ktorý
stanovuje podmienky na výkon práva rybárstva osobám s platným rybárskym lístkom a taktiež aj celkové
podmienky na dodržiavanie poriadku v areáli rybníkov pre všetkých návštevníkov.

Návštevníci sú povinní dodržiavať nasledujúce prevádzkové podmienky:

Doba prevádzky v danom roku:
Začiatok sezóny: 1. jún
Koniec sezóny: 30. november
Začiatok predaja lístkov: od 2. mája

Čas rybolovu v sezóne:

od

jún − júl − august

24 hodín denne

september

6.oo

21.oo

október − november

6.oo

18.oo

do

– v prípade nočného rybolovu v čase od 22.oo do 6.oo je rybár povinný zaslať SMS v tvare „NL medzera
číslo rybárskeho lístka“ správcovi rybníkov na telefónne číslo 0917 629 227
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Povolenie na športový rybolov „chyť a pusť“

Každý záujemca pred začatím rybolovu je povinný si zakúpiť rybársky lístok. Rybárske lístky je možné
si zakúpiť na Obecnom úrade v Uzovskom Šalgove v pracovných dňoch podľa stránkových hodín
obecného úradu, ktoré sú uvedené nižšie. Denný rybársky lístok je možné si zakúpiť aj vopred pred
dňom rybolovu. Denný rybársky lístok je platný na deň, na ktorý bol zakúpený.
Rybolov je možné vykonávať na rybníku č. 1 a rybníku č. 2. zo všetkých brehov okrem hrádze s rybníkom č.
3.
Vydané množstvo rybárskych lístkov je limitované kapacitou rybníka.
Všetky príjmy z ich predaja slúžia na zarybnenie rybníka, na uhradenie prevádzkových nákladov a na
zveľaďovanie životného prostredia areálu rybníkov.

Stránkové hodiny obecného úradu:
Deň
Hodiny

Hodiny

PONDELOK

8.00 − 12.00

13.00 − 15.30

UTOROK

8.00 − 12.00

13.00 − 15.30

STREDA

8.00 − 12.00

13.00 − 16.30

ŠTVRTOK

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

PIATOK

8.00 − 12.00
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Cenník rybárskych lístkov na „Rybníky Uzovský Šalgov“

Rybári s trvalým pobytom v Uzovskom Šalgove:

DOSPELÍ

DETI OD 15 DO 18 rokov

DETI OD 6 DO 14 rokov

Ročný

20 eur

10 eur

6 eur

Denný

5 eur

5 eur

3 eur

Deti do 6 rokov zadarmo, ale len v sprievode dospelej osoby s platným rybárskym lístkom.

Rybári, ktorí nemajú trvalý pobyt v Uzovskom Šalgove:

DOSPELÍ

DETI OD 15 DO 18 rokov

DETI OD 6 DO 14 rokov

Ročný

40 eur

20 eur

12 eur

Denný

10 eur

10 eur

6 eur

Deti do 6 rokov zadarmo, ale len v sprievode dospelej osoby s platným rybárskym lístkom.

Podmienky rybolovu:








Loviť ryby je povolené len z brehu. Rybár od 15 rokov môže loviť ryby najviac dvomi udicami
a jedným háčikom na každej udici bez protihrotu.
Mladiství do 14 rokov môžu loviť len jednou udicou a jedným háčikom bez protihrotu v sprievode
dospelej osoby s platným rybárskym lístkom.
Každý rybár je povinný k rybolovu používať dostatočne veľký podberák, podložku na ryby,
uvoľňovač háčikov a dezinfekčný prostriedok.
Ak nemožno ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, rybár prestrihne nádväzec a rybu pustí
do vody s háčikom.
Povolené nástrahy sú kukurica, puffy, boiles, kostné červy, dážďovky, cesto z múky a chleba.
Vnadenie je povolené iba z brehu. Používanie člnu alebo zavážacej loďky je zakázané! Množstvo
vnadenia nie je obmedzené.
Vnadenie je zakázané takými vnadidlami, ktoré zhoršujú kvalitu vody (napr. odpady
z mliekarskej výroby, z bitúnkov a pod.)
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Každý rybár musí mať pri výkone rybolovu platný rybársky lístok vydaný Obecným úradom
Uzovský Šalgov.
Fotenie rýb je možné pri šetrnom zaobchádzaní, a to len na podložkách.
Ryby sa nepredávajú – CHYŤ A PUSŤ!!!
Pri podozrení, že došlo ku krádeži, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo skontrolovať autá, tašky
a inú batožinu.

Iné prevádzkové podmienky:










Deti do 14 rokov môžu loviť ryby iba v sprievode dospelej osoby, ktorá musí mať tiež platný
rybársky lístok.
Vzdialenosť medzi dvomi loviacimi rybármi je stanovená na min. 6 m, pokiaľ nebolo dohodnuté
inak.
Prevádzkovateľ dodržanie prevádzkového poriadku zabezpečuje pomocou členov obecnej rybárskej
stráže, ktorými sú poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce a poverený správca rybníkov,
ktorý sa preukážu preukazom.
Rybár je povinný akceptovať príkazy člena obecnej rybárskej stráže.
Členovia obecnej rybárskej stráže sú oprávnení kontrolovať platnosť rybárskych lístkov,
príslušenstvo rybára, ako aj jeho batožinu.
Pri podozrení z krádeže rýb člen obecnej rybárskej stráže môže privolať aj hliadku polície.
Vozidlo je každý povinný ponechať na označenej ploche pred rybníkmi.

Pri rybníku je prísne zakázané:









zakladať oheň mimo vyhradených ohnísk
poškodzovať porasty a rozmiestnené predmety (lavice, stoly, prístrešky, nádoby na odpad atď.)
znečisťovať vodu a okolie
rušiť nadmerným hlukom ostatných rybárov
nechávať akýkoľvek odpad
kúpať a člnkovať sa
kúpať psy

Každý návštevník koná na svoju zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú
návštevníkom počas ich pobytu v objekte rybníkov.

Na obecných rybníkoch je možné usporiadať rybárske preteky po dohode s prevádzkovateľom.
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V prípade porušenia hore uvedených podmienok zo strany návštevníka si prevázkovateľ vyhradzuje
právo na okamžité zrušenie jeho rybolovu a vyhostenie z areálu „Rybníkov Uzovský Šalgov“.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto Prevádzkového poriadku počas sezóny a návštevník
je povinný tieto zmeny registrovať na informačnej tabuli pri vstupe.

Žiadame rybárov, aby s ulovenými rybami zaobchádzali v zmysle rybárskej etiky!

Kontakt :

Telefón: OCÚ 051 452 18 00

mobil: 0917 629 227

Želáme príjemný pobyt a úspešný lov!

,,Petru Zdar!“
Ing. Jozef Merva
starosta obce
Uzovský Šalgov
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