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Prijaté d a: 

Žiados
o vydanie osobitného povolenia na rybolov na rok .............. 

Priezvisko, meno a titul žiadate a:

Adresa – ulica: Obec: PS :

Osobitné povolenie na rybolov sa žiada pod a § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky  . .../2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon . 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov:

o pre potreby diplomatických zastupite stiev *)
o na vedeckovýskumné ú ely **)
o vo verejnom záujme ***)

Poznámka: Krížikom ozna te ú el, na ktorý má by  osobitné povolenie na rybolov vydané. 

Zdôvodnenie: 

Dátum a podpis žiadate a: 

Vyjadrenie (odporú anie) štatutárneho zástupcu organizácie alebo nadriadeného subjektu vydáva napríklad 
poslancom Národnej rady Slovenskej republiky – predseda výboru, poslancom vyššieho územného celku –
predseda samosprávneho kraja, predstavite om ústredných orgánov štátnej správy – minister alebo predseda, 
vrcholovým športovcom a umelcom – štatutárni zástupcovia organizácií alebo lenom Slovenského rybárskeho 
zväzu a osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj rybárstva – vrcholový orgán Slovenského rybárskeho zväzu, t. j. Rada 
so sídlom v Žiline: 

Dátum                                     ................................                               ...........................................          
                                                  odtla ok pe iatky                                 meno, priezvisko, funkcia 
                                                                                                                               podpis 

    *) as  Zdôvodnenie sa nevyp a.  

  **) V asti Zdôvodnenie štatutárny zástupca uvedie meno a priezvisko zamestnanca, ktorému sa má osobitné povolenie na rybolov vyda ,
         rybárske revíry, na ktoré sa má osobitné povolenie vz ahova , a názov výskumnej úlohy, na plnenie ktorej sa má osobitné povolenie na 
         rybolov vyda .

***) V asti Zdôvodnenie sa uvedú dôvody na to, aby boli splnené kritériá na vydanie osobitného povolenia vo verejnom záujme. Za  
         žiadate ov o vydanie osobitného povolenia vo verejnom záujme sa považujú lenovia vlády Slovenskej republiky a vedúci ústredných  
         orgánov štátnej správy, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a vyššieho územného celku, ako aj osoby, ktoré sa zaslúžili  
         o rozvoj rybárstva, športu, kultúry, vedy alebo výskumu. V tejto kategórii sú aj žiadatelia, ktorí pravidelne, nemalou mierou,  
         dobrovo ne prácou alebo finan ne prispievajú na rôzne aktivity v oblasti rybárstva a životného prostredia, ako aj zdravotne postihnutí  
         ob ania, ktorí sú dlhoro nými lenmi Slovenského rybárskeho zväzu a po as uplynulých rokov svojou innos ou vždy potvrdzovali 
         pozitívny vz ah k rybárstvu a k ochrane a tvorbe životného prostredia. 



Vyplní Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Informácia o žiadate ovi alebo  osobe, ktorá podala žiados  o vydanie osobitného povolenia na rybolov pre 
potreby diplomatických zastupite stiev alebo v odôvodnených záujmoch, i:

a) sa dopustila priestupku alebo spáchala trestný in pytliactva na úseku rybárstva 
o áno
o nie

b) odovzdala – záznam o dochádzke k vode a úlovkoch do 15. januára 
o áno
o nie

c) odovzdala – záznam o dochádzke k vode a úlovkoch po 15. januári
o áno
o nie

Dátum                                                     .................................................. 
                                                                 generálny riadite  sekcie vôd 

Vyjadrenie o žiadosti o vydanie osobitného povolenia na rybolov pre potreby diplomatických zastupite stiev alebo 
v odôvodnených záujmoch: 

o súhlasím 
o nesúhlasím                                           

Dátum                                                     .................................................. 
                                                                                 minister 

Informácia o osobe, ktorá podala žiados  o vydanie osobitného povolenia na rybolov na plnenie 
vedeckovýskumných úloh, i:

a)  sa dopustila priestupku alebo spáchala trestný in pytliactva na úseku rybárstva 
o áno
o nie          

b) odovzdala záznam o dochádzke k vode a úlovkoch v termíne a správu o priebežnom plnení alebo o splnení
úlohy do 15. januára nasledujúceho roka  

o áno
o nie

c) odovzdala záznam o dochádzke k vode a úlovkoch a správu o priebežnom plnení alebo o splnení úlohy 
      po 15. januári  nasledujúceho roka 

o áno
o nie

Dátum                                                       ............................................... 
                                                             riadite  odboru štátnej vodnej správy 

Vyjadrenie o žiadosti o vydanie osobitného povolenia na rybolov na plnenie vedeckovýskumných úloh: 

o súhlasím 
o nesúhlasím                                           

                                   
Dátum                                                     .................................................... 
                                                                  generálny riadite  sekcie vôd  


