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CENNÍK HOSŤOVACÍCH POVOLENÍ 
 

platný pre rok 2020 
  



Denné a týždenné hosťovacie povolenia pre lov “Chyť 
a pusť “ 
 

Druh povolenia Popis Cena 
Denné povolenie na 
kaprové revíry pre 
členov SRZ - “Chyť a 
pusť “ 

Povolenie na zvolený kaprový 
revír MO SRZ Nové Mesto nad 
Váhom bez privlastnenia úlovku a 
na CHaP revír č. 2-2782-1-4 
Štrkovisko Potvorice č.1.  

10 € 

Týždenné povolenie na 
kaprové revíry pre 
členov SRZ - “Chyť a 
pusť “ 

Povolenie na zvolený kaprový 
revír MO SRZ Nové Mesto nad 
Váhom bez privlastnenia úlovku a 
na CHaP revír č. 2-2782-1-4 
Štrkovisko Potvorice č.1 

40 € 

 
Denné a týždenné hosťovacie povolenia  
 

Druh povolenia Popis Cena 
Denné povolenie na 
kaprové revíry pre 
členov SRZ  

Povolenie na zvolený kaprový 
revír MO SRZ Nové Mesto nad 
Váhom a na CHaP revír č. 2-
2782-1-4 Štrkovisko Potvorice č.1.  

20 € 

Týždenné povolenie na 
kaprové revíry pre 
členov SRZ   

Povolenie na zvolený kaprový 
revír MO SRZ Nové Mesto nad 
Váhom a na CHaP revír č. 2-
2782-1-4 Štrkovisko Potvorice č.1 

80 € 

Denné povolenie na 
kaprové revíry pre 
cudzincov  

Povolenie na zvolený kaprový 
revír MO SRZ Nové Mesto nad 
Váhom a na CHaP revír č. 2-
2782-1-4 Štrkovisko Potvorice č.1. 
Podmienkou je preukázanie sa 
členským preukazom zahraničnej 
rybárskej organizácie. 

20 € 

Týždenné povolenie na 
kaprové revíry pre 
cudzincov 

Povolenie na zvolený kaprový 
revír MO SRZ Nové Mesto nad 
Váhom a na CHaP revír č. 2-
2782-1-4 Štrkovisko Potvorice č.1. 
Podmienkou je preukázanie sa 
členským preukazom zahraničnej 
rybárskej organizácie. 

80 € 

 
 
  



Celoročné hosťovacie povolenia  
 

Druh povolenia Popis Cena 
Celoročné hosťovacie 
povolenie pre kaprové 
revíry pre členov SRZ 

Povolenie na všetky kaprové 
revíry MO SRZ Nové Mesto nad 
Váhom 

300 € 

Celoročné hosťovacie 
povolenie “Chyť a pusť 
“ pre kaprové revíry pre 
členov SRZ 

Povolenie na všetky kaprové 
revíry MO SRZ Nové Mesto nad 
Váhom bez privlastnenia úlovku 

100 € 

 
 
Ku všetkým povoleniam je potrebný aj platný rybársky lístok. Ten je možné zakúpiť na 
Mestskom alebo Obecnom úrade, prípadne u predajcov hosťovacích povolení. 
 
 

Predaj hosťovacích povolení* 
 
Dom rybárov 
Zelená Voda,  
Nové Mesto nad Váhom 
 

8:00 – 20:00 
veliteľ rybárskej stráže  
p. Miroslav Fetr 
0902 978 744 

Rybárske potreby RELAX 
Malinovského 41 
Nové Mesto nad Váhom 

Počas otváracích hodín 

Rybárstvo Tomino 
J.Hašku 2579/18 
Nové Mesto nad Váhom 

Počas otváracích hodín 

 
* predaj celoročných povolení je len u tajomníka p. Valíka 0905 335 204 
 
Dodržiavanie poriadku na mieste lovu 
 
V súlade s § 14, ods. 18 Vyhlášky 381/2018 Z. z. loviaci nesmie pred začiatkom lovu, 
počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom 
miesto lovu a jeho okolie; loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia.  

Upozornenie  
 
Každý loviaci v revíroch MO SRZ Nové Mesto n. V. je povinný dodržiavať Zákon o 
rybárstve č. 216/2018 Z. z. a Vyhlášku č. 381/2018 Z. z., dodržiavať denný čas lovu § 
11, individuálnu ochranu rýb § 10, lovnú mieru rýb § 12, množstvo úlovkov a ich 
evidenciu § 14, ako aj ďalšie paragrafy z uvedeného zákona a vyhlášky a Miestny 
rybársky poriadok. 
 

 
Výbor MO SRZ Nové Mesto nad Váhom 


