
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 3/2023 o chytaní rýb na obecnom rybníku Krásno 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásne v súlade s § 6 ods. l Zákona SNR č. 369/1990 Zb.                            

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v záujme stanovenia podmienok chytania 

rýb na obecnom rybníku Krásno vydáva toto 

                                           VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

 

§ 1  

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje práva a povinnosti pri chytaní rýb na 

obecnom rybníku Krásno.  

 

§ 2  

Základné pojmy 

Obecný rybník sa nachádza v časti obce Krásno a je majetkom obce.    

 

§ 3  

Podmienky lovu rýb 

1. Na obecnom rybníku sa smie loviť len s platnou Povolenkou, ktorú je možné zakúpiť 

priamo na rybníku, alebo na Obecnom úrade v Krásne v pracovných dňoch počas úradných 

hodín .  

2. Povolenka je neprenosná, platí len pre osobu, pre ktorú bola vydaná.  

3.Rybník Krásno je zaradený do režimu CHYŤ a PUSŤ, to znamená, že žiadnu rybu nesmie 

nikto odniesť ani si ju privlastniť a po ulovení musí byť ihneď pustená naspäť do rybníka. 

Ulovená ryba sa nesmie dávať do žiadnej siete ani inej nádoby. Toto sa týka všetkých 

druhov a veľkostí rýb.  

4. Ryby je zakázané loviť do akýchkoľvek sietí.  

5. Loviť je povolené len na dve udice, každá len s jedným návezcom a jedným háčikom.  



6. Loviť je povolené na všetky druhy návnad, ktoré musia byť zdravotne nezávadné. Granule 

pre psov je zakázané používať ako návnadu.  

7. Na ulovené ryby je povinné používať podberák.  

 

§ 4 

 Doba lovu rýb 

Na obecnom rybníku je lov rýb povolený: 

▪ do konca mesiaca november  príslušného roka                                   

▪ v čase max do 22,00 hod.   

▪ nočné lovenie je zakázané. 

 

§ 5 

 Poplatky za povolenie na lov rýb 

➢ Deti   

- do 10 rokov 1,00 €  za jednu udicu na deň 

- do 15 rokov 2,00 €  za jednu udicu na deň  

 

➢ Dospelý  

- 5,00 € za jednu udicu na deň 

- 8,00 € za dve udice na deň 

 

§ 6  

Zodpovednosť za porušenie povinností 

1. Lov bez platného povolenia Obce Krásno je posudzovaný podľa § 46 Zákona SNR                       

o priestupkoch č. 372/1990 Zb., kedy môže byť uložená pokuta do výšky 33,00 € a podľa § 

50 Zákona SNR o priestupkoch č. 372/1990 Zb. môže byť uložená pokuta do výšky 331,00 €.  

2. Kontrolu povolenia loviť ryby vykonávajú len osoby poverené Obcou Krásno.  

 

§ 7  

Všeobecné pravidlá a povinnosti 

1. V celom areáli obecného rybníka je prísny zákaz:  

a/ stanovať,  

b/ hlučne sa správať a obťažovať ostatných,  



c/ plašiť alebo inak rušiť živočíchy vo vode a v celom okolí rybníka (žaby, kačky, vtáky, 

hady),  

d/ klásť oheň mimo vyhradeného miesta,  

e/ poškodzovať mobiliár,  

f/ parkovať v okolí vodnej plochy.  

2. Povinnosťou návštevníkov v areáli obecného rybníka  je:  

a/ udržiavať poriadok a čistotu,  

b/ pri odchode si po sebe upratať, smeti a ohorky z cigariet vziať so sebou,  

c/ motorové vozidlá parkovať na vyhradenom parkovisku. 

  

§ 8 

 Záverečné ustanovenie 

 

1. Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Krásno na svojom zasadnutí dňa 21. 

03.2023 uznesením OZ č. 2./2023. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho 

zverejnenia na úradnej tabuli obce, t.j. dňom 12. 04.2023.  

 

 

                                                                                   _____________________________ 

V Krásne  01. 03.2023                                                     Ing. Mrg.  Martin Mikloš, PhD.  

                                                                                                      starosta obce  

 


