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Podľa rozdeľovníka 

 

 

Vec 

Usmernenie k vydávaniu preukazov rybárskej stráže a podnet na začatie správneho 

konania vo veci uloženia pokuty 

 

 V súvislosti s povinnou výmenou preukazov členov rybárskej stráţe v zmysle 

ustanovenia § 18 ods. 2 vyhlášky MŢP SR č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon         

č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov sme obdrţali informáciu, ţe na 

niektorých obvodných úradoch ţivotného prostredia došlo k nesprávnemu výkladu uvedeného 

ustanovenia, a teda aj k nesprávnemu postupu pri vybavovaní tejto agendy. 

 V záujme predídenia takýmto prípadom a zabezpečenia bezproblémového postupu pri 

vydávaní preukazov rybárskej stráţe Vám k predmetnej veci predkladáme nasledovné 

usmernenie: 

 Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“) rybársku stráţ na návrh uţívateľa ustanovuje a odvoláva obvodný úrad 

ţivotného prostredia, v ktorého obvode má uţívateľ sídlo alebo trvalý pobyt. Uţívateľmi v 

zmysle ustanovenia § 4 zákona,  rešpektujúc pritom organizačnú štruktúru jednotlivých 

uţívateľov, sú výlučne Slovenský rybársky zväz, Rada Ţilina, Lesy SR, š. p. Banská Bystrica, 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica, Vojenské lesy a majetky SR, š. p. 

Pliešovce, Štátne lesy TANAP-u, Zdruţená stredná škola poľnohospodárska Ivanka pri 

Dunaji, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu 

Nitra a Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra.  

 Z uvedeného vyplýva, ţe rozsah pôsobnosti rybárskej stráţe sa vzťahuje na všetky 

rybárske revíry obhospodarované tým ktorým uţívateľom, a nie len na revíry v uţívaní jeho 

organizačných zloţiek (napr. obvodná, miestna alebo mestská organizácia SRZ, vojenský 

obvod VLM SR, odštepný závod Lesov SR). Poznamenávame, ţe organizačné zloţky 

jednotlivých uţívateľov majú pri predkladaní návrhov na ustanovenie rybárskej stráţe 

obvodným úradom ţivotného prostredia „len“ delegovanú právomoc, t. j. nie sú uţívateľmi 

v zmysle zákona. Pre vysvetlenie dodávame, ţe rozsahom pôsobnosti, ktorý ostal v porovnaní 

s predchádzajúcou „rybárskou vyhláškou“ nezmenený, Ministerstvo ţivotného prostredia SR 



  

sleduje dosiahnutie čo najefektívnejšej činnosti v oblasti boja proti pytliactvu na úseku 

rybárstva. 

 Zároveň sa na Vás obraciame s podnetom na začatie správneho konania vo veci 

uloţenia pokuty podľa § 40 ods. 1 písm. a) zákona za porušenie ustanovenia § 6 ods. 1 

zákona, podľa ktorého je uţívateľ rybárskeho revíru povinný vypracovať a predloţiť 

zarybňovací plán na schválenie Ministerstvu ţivotného prostredia SR do 31. marca 

kalendárneho roka, voči Vojenským lesom a majetkom SR, š. p. Pliešovce a Zdruţenej 

strednej poľnohospodárskej škole v Ivanke pri Dunaji, t. j. voči uţívateľom, ktorí si uvedené 

povinnosti doposiaľ nesplnili. 

 Ţiadame Vás, aby ste tak v prípade výkladu k problematike vydávania preukazov 

rybárskej stráţe, ako aj v prípade začatia správneho konania vo veci uloţenia pokuty za 

nesplnenie § 6 ods. 1 zákona včas informovali obvodné úrady ţivotného prostredia spadajúce 

do Vašej pôsobnosti.  

  

 

S pozdravom 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Eva Ondrejčáková 

                                                                                                       riaditeľka odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník: 

 

1. Krajský úrad ţivotného prostredia, Karloveská 2, 842 19 Bratislava 4 

2. Krajský úrad ţivotného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava  

3. Krajský úrad ţivotného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

4. Krajský úrad ţivotného prostredia,  J. Kráľa 124, 949 01 Nitra 

5. Krajský úrad ţivotného prostredia,  Nám. M.R. Štefánika 1, 010 01 Ţilina 

6. Krajský úrad ţivotného prostredia,  Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

7. Krajský úrad ţivotného prostredia,  Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 

8. Krajský úrad ţivotného prostredia,  Komenského 52, 040 01 Košice 

 
 

 

 

Vypracoval: Ing. Rudolf Fábry 

 


