Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Senica
O B E Ž N Í K č. 1/2021
Výbor MsO SRZ Senica Vás oboznamuje s nasledovnými informáciami:
1) Na vodných nádržiach Kunov, Vrbovce, Koválov, Radošovce II, Hlboké, Jablonica a
Hlbocké rameno je lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období
nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany povolený dňom 1. júna 2021.
2) V roku 2021 sa nebude loviť na VN Brestovec, VN Osuské a VN Radošovce I.
3) Predaj hosťovacích povoleniek MsO SRZ Senica pre členov iných organizácií SRZ
zabezpečujú:
a) Branislav HESEK – tel. číslo: 0905 165 310,
b) Mgr. Pavol ADAMEC – tel. číslo: 0905 279 781,
c) Vladimír HOSŤ – tel. číslo: 0915 291 845,
d) Pavel HUČKO – tel. číslo: 0904 328 268.
4) Vzhľadom k šetrnému zaobchádzaniu s ulovenými rybami JE POVINNOSŤ POUŽÍVAŤ
pri ulovení ryby RYBÁRSKU PODLOŽKU.
5) Upozorňujeme pstruhárov, že chytanie v revíri č. 2-1382-4-4 Myjava č. 2c, s režimom
„Chyť a pusť“ je – LEN S HÁČIKMI BEZ PROTIHROTU.
6) Upozorňujeme členov MsO SRZ Senica na povinnosť odpracovať v roku 2021 – šesť
hodín brigád. Termíny brigád budú oznámené na stránke www.srzsenica.sk, na
tabuliach jednotlivých revírov alebo individuálne u hospodárov jednotlivých revírov.
Oslobodenie od brigád je len pre:
• osoby ZŤP a ZŤP-S,
• osoby, ktoré v roku 2021 dovŕšia vek 65 rokov a osoby mladšie ako 18 rokov.
V prípade neodpracovanej brigády bude povinnosť uhradiť pokutu 40 €.
Na brigádu je každý člen povinný priniesť si svoj členský preukaz !!!
POZOR: držitelia pstruhového povolenia majú v roku 2021 povinnosť odpracovať
navyše – tri hodiny brigád na pstruhových revíroch. Termíny brigád budú oznámené na
stránke www.msosrzsenica.sk, na tabuliach jednotlivých pstruhových revírov alebo
individuálne u hospodárov jednotlivých pstruhových revírov. Oslobodenie od uvedenej
povinnosti je pre osoby ZŤP a ZŤP-S, osoby mladšie ako 18 rokov. V prípade
neodpracovanej brigády na pstruhových revíroch bude povinnosť uhradiť pokutu 20
€. Na brigádu je každý člen povinný priniesť si svoj členský preukaz.
NÁHRADNÝ TERMÍN VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE:
Termín VČS bude zverejnený na internetovej stránke www.msosrzsenica.sk a na
facebooku MsO SRZ Senica. Dôvodom sú Uznesenia Vlády SR o niektorých
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 spojených s obmedzeným počtom zhromažďovania osôb. Preto podľa
súčasnej pandemickej situácie výbor MsO SRZ Senica nemôže s predstihom štyroch
mesiacov naplánovať presný termín VČS a zároveň objednať sálu na VČS.
O ďalších dôležitých informáciách a zmenách budete priebežne informovaní na internetovej
stránke www.srzsenica.sk, a na tabuliach jednotlivých revírov.
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