Obecné zastupiteľstvo v Starom Tekove na základe zákona SNR č.369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov , podľa § 3 odst.3 a §4 odst.3 vydáva na rok 2009 toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Obce S t a r ý T e k o v
Č. 42/2008
O podmienkach rybolovu v priestoroch „JAZERO“ v obci Starý Tekov parc.č.1097

§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto VZN je vytvorenie predpokladov pre organizovaný rybolov ako aj iné
vhodné využívanie priestorov lokality „JAZERO“.
2. Má zabrániť narúšaniu medziľudských vzťahov ako aj nevhodnému zaobchádzaniu
s obecným majetkom.

§2
Kto môže loviť ryby v miestnom JAZERE
1. Držiteľ členskej karty Obecný rybársky klub, ďalej len ORK.
2. Osoba staršia ako 18 rokov. Ak je držiteľom členskej karty osoba mladšia než 18 rokov,
môže loviť len v prítomnosti plnoletého člena klubu (ORK – Starý Tekov).
3. Členská karta ORK môže byť vydaná len:
a) držiteľom platného členského preukazu Slovenského rybárskeho zväzu.
b) obyvateľom obce po preskúšaní odbornou komisiou ORK po zaplatení členského
príspevku.
4. Osoba vlastniaca zvláštne povolenie vydané predsedom ORK.

§3
Rybolovné podmienky
1.Počet rybárskych prútov na jednu oprávnenú osobu nesmie prevýšiť 2 prúty.
Osoby mladšie ako 15 rokov max. 1 prút v prítomnosti dospelej osoby.
2. Rybár si môže v jeden lovný deň privlastniť 1 ks cennej ryby (musí spĺňať lovnú mieru)
a 3 kg bielej ryby.
Návštevu pri vode treba zapísať pred začatím lovu do prehľadu o úlovkoch.

Každý člen odovzdá 5 kg krmiva.
3. Lovné miery :
Kapor 45 - 65 cm 15 ks
Amur
70 cm 15 ks
Tolstolobik
50 cm
Šťuka
60 cm
Pleskáč
30 cm
Zubáč
60 cm 10 ks
Sumec
70 cm
4. Denná doba lovu: máj, jún a október
júl, august, september
november

od 04,00 do 24,00 hod.
od 00,00 do 24,00 hod.
od 07,00 do 20,00 hod.

5. Zákaz lovu je od plechovej garáže po odtokové sito.

§4
Zarybňovanie vôd jazera
1.

Zarybňovanie zabezpečuje ORK Starý Tekov z vlastných zdrojov – členské príspevky.

2.

Pri rozhodnutí Obecného zastupiteľstva z rozpočtu obce.

3.

Sponzorskou formou.

§5
Členské príspevky
Dospelí
13,50 €
Deti od 10-15 rokov
3,50 €
Mládež od 15-18 rokov 5,00 €
Dôchodcovia
10,00 €

2. Nový člen klubu v každej kategórii uhradí – členské+zápisné vo výške členského.
3. Členské je držiteľ karty povinný zaplatiť do 31.03. kalendárneho roka.

§ 6
Technické zabezpečenie
1. Údržbu ciest a chodníkov zabezpečia členovia ORK.
2. ORK zodpovedá obci za udržiavanie čistoty a ochranu životného
prostredia v okolí JAZERA a prívodného kanálu.
3. Likvidáciu vzniknutých odpadov zabezpečí brigádnicky ORK.
4. O zdravotný stav rýb a kŕmenie rýb sa stará a zabezpečuje ORK.

5. Činnosť ORK riadi organizačný štáb na základe stanov ORK.

§ 7
Súčinnosť obce s ORK
ORK spolupracuje s obcou pri poriadaní akcií (brigády, súťaže, iné akcie).

§ 8
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť vykonávajú:
- starosta obce
- poslanci OZ + hlavný kontrolór
- hliadka poriadkovej služby obce
- členovia ORK obce starší ako 18 rokov

§ 9
Sankčné opatrenia
V prípade porušenia podmienok uvedených vo VZN bude postupované podľa zákona
o priestupkoch a zákona SNR č.369/19900Z.z. v znení neskorších predpisov.

§ 10
Záverečné ustanovenia
Dňom účinnosti tohto VZN o podmienkach rybolovu v priestoroch „JAZERA“ sa zrušuje
VZN č.11/1996 zo dňa 10.05.1996.
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý Tekov sa na tomto VZN o podmienkach rybolovu
v priestoroch „JAZERA“ uznieslo dňa 15.12.2008

§ 11
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2009.

JUDr.Zdenka B e d n á r i k o v á
starostka obce:
Vyvesené: 01.12.2008
Zvesené :

