
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

812 35 BRATISLAVA, NÁMESTIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 1 

Odbor štátnej správy v sektore 
vôd a rybárstva 

Bratislava 29. decembra 2009 
Číslo: 11524/2009-8.1 

R o z h o d n u t i e 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej 
správy podľa § 39 písm. c) a § 34 ods. 1 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon") na základe žiadosti občianskeho združenia -
Rybársky spolok Zástodolie Pobedim, 916 23 Pobedim č. 223, IČO 42 139 848 o pridelenie 
výkonu rybárskeho práva na účely podnikania v osobitnom režime na ostatnej vodnej ploche 

p r i d e ľ u j e 

podľa § 4 ods. 8 písm. b) v spojitosti s § 34 ods. 1 zákona občianskemu združeniu -
Rybársky spolok Zástodolie Pobedim, Pobedim výkon rybárskeho práva na ostatnej vodnej 
ploche (štrkovisku) - (1,51 ha) - nachádzajúcej sa v katastrálnom území Pobedim, okres 
Nové Mesto nad Váhom na účely podnikania v osobitnom režime. 

Toto rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov je platné počas trvania 
platnosti nájomnej zmluvy do 31.12.2019, alebo do dátumu predčasného vypovedania 
nájomnej zmluvy. 

O d ô v o d n e n i e 
Občianske združenie Rybársky spolok Zástodolie Pobedim, Pobedim listom 

z 1. decembra 2009 podľa § 4 ods. 8 písm. b) a § 34 ods. 1 zákona požiadalo Ministerstvo 
životného prostredia SR o pridelenie výkonu rybárskeho práva na ostatnej vodnej ploche, 
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Pobedim, okres Nové Mesto nad Váhom, vedenej na 
LV č. 1 ako pare. č. 1141/1 o výmere 15 140 m2, na účely podnikania v osobitnom režime. 

Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil tým, že na predmetnej vodnej ploche má záujem 
uplatniť si právo vyplývajúce z § 34 ods. 2 zákona, podľa ktorého je možné záujemcom 
poskytnúť lov rýb za odplatu podľa vlastného prevádzkového poriadku. 

Žiadateľ k žiadosti doložil výpis z listu vlastníctva č. 1 vzťahujúci sa na parcelu 
nachádzajúcu sa pod dotknutou vodnou plochou; a to pare. č. 1141/1 v k. ú. Pobedim, okres 
Nové Mesto nad Váhom s výmerou 15 140 m 2 a kópiu z katastrálnej mapy so zameranou 
vodnou plochou. Žiadateľ zároveň predložil nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa § 663 a nasl. 
Občianskeho zákonníka s vlastníkom pozemkov - Obcou Pobedim na dobu 10 rokov do 
31.12.2019. Na základe týchto dokladov občianske združenie Rybársky spolok Zástodolie 
Pobedim, Pobedim preukázalo, že z celkovej plochy pod dotknutou vodnou plochou 15 140 
m 2 má celkom majetkovo - právne vysporiadaných 100 %. 
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Žiadateľ taktiež predložil stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Novom 
Meste nad Váhom, z ktorého vyplýva, že predmetná vodná plocha sa nenachádza v 
chránenom území alebo jeho v ochrannom pásme podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ ďalej predložil potvrdenie 
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Mesto nad Váhom o zabezpečení 
veterinárneho dohľadu, kópiu diplomu osoby vrátane jej čestného prehlásenia, ktorá bude 
vykonávať odborný dohľad, prevádzkový poriadok a ďalšie doplňujúce doklady. 

Správny orgán v konaní posúdil žiadosť občianskeho združenia Rybársky spolok 
Zástodolie Pobedim, 916 23 Pobedim č. 223 o pridelenie výkonu rybárskeho práva na účely 
podnikania v osobitnom režime na ostatnej vodnej ploche (1,51 ha), nachádzajúcej sa 
v katastrálnom území Pobedim, okres Nové Mesto nad Váhom, doloženú potrebnými 
dokladmi podľa § 4 ods. 8, 9 a § 34 ods. 3 a 4 zákona, čím došlo k splneniu zákonných 
podmienok na vyhovenie žiadosti. 

Z týchto dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 

P o u č e n i e 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) podať rozklad v lehote do 15 dní od jeho doručenia na 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. 

Toto rozhodnutie nieje možné preskúmať súdom. 

Ing. Anna Gaálová 
riaditeľka odboru 

Doručuje sa: 
1. Občianske združenie - Rybársky spolok Zástodolie Pobedim, 916 23 Pobedim č. 2232 
2. Obec Pobedim, 916 23 Pobedim 
3. Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste nad Váhom, Hviezdoslavova 36, 

915 41 Nové Mesto nad Váhom 
4. Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice, Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto 

nad Váhom 

Na vedomie: 
1. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Námestie M. R. Štefánika 1,010 71 Žilina 
2. MVDr. Branislav Klein, ul. Dr. Markoviča č. 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
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