
§ 12 ods. 1 zákona 

Otázka (SRZ – Rada, Žilina): 

 

§ 12 ods. 1 zákona o rybárstve – oprávnenie na lov rýb 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona o rybárstve loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych 

revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi rybárskeho lístka a povolenia na rybolov alebo 

užívatelia. 

V znení, už neplatného, zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších 

predpisov podľa § 10 ods. 1 bol uvedený pojem „platný“. 

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že loviacej osobe postačuje mať pri sebe len 

rybársky lístok a povolenie na rybolov, bez ohľadu na to, či sa jedná o platné doklady 

alebo nie, a to s poukazom na historický výklad alebo v porovnaní s inými predpismi 

(platný občiansky preukaz, platný vodičský preukaz a pod.). 

Otázka: Môže osoba loviť a privlastňovať si ryby na základe neplatného rybárskeho lístka 

a povolenia na rybolov, ktorého je osoba držiteľom, keďže z dikcie zákona o rybárstve 

nevyplýva, či sa jedná o platné alebo neplatné doklady? 

 

Odpoveď: 

Zásadne odmietame Vaše tvrdenie predchádzajúce samotnej otázke, že z ustanovenia    

§ 12 ods. 1 zákona vyplýva, že „loviacej osobe postačuje mať pri sebe len rybársky lístok 

a povolenie na rybolov, bez ohľadu na to, či sa jedná o platné doklady alebo nie, a to 

s poukazom na historický výklad alebo v porovnaní s inými predpismi (platný občiansky 

preukaz, platný vodičský preukaz a pod“. Hlavným dôvodom, ktorý Vás vedie k takejto úvahe 

je, že podľa uvedeného ustanovenia „loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu 

len osoby, ktoré sú držiteľmi rybárskeho lístka a povolenia na rybolov alebo užívatelia“, t. j. 

pred slovami rybárskeho lístka a povolenia na rybolov sa nenachádza slovo „platného“. 

Ak by sme Vašu úvahu čo i len teoreticky pripustili, napríklad by to znamenalo, že 

stavebník by mohol začať stavať rodinný dom aj v prípade neplatného stavebného povolenia. 

Jednoducho povedané, stavebný úrad vydáva stavebníkovi na základe jeho žiadosti „stavebné 

povolenie“, teda nie „platné stavebné povolenie“. Platnosť takéhoto povolenia vyplýva z jeho 

obsahu, ktorá je dátumovo ohraničená. Pokiaľ stavebník počas platnosti stavebného povolenia 

nezačne realizovať stavbu, musí požiadať o predĺženie platnosti stavebného povolenia. Je 

zrejmé, že pokiaľ by stavebník začal realizovať stavbu v zmysle Vašej úvahy len na základe 

„stavebného povolenia“, pričom z jeho obsahu a dátumu platnosti by vyplývalo, že stavebné 

povolenie je už neplatné, porušil by tak stavebný zákon a tým by čelil udeleniu pokuty zo strany 

stavebného úradu. 

Presne takýto istý princíp platí pri „povolení na rybolov a rybárskom lístku“. Nie je 

rozhodujúce, či v texte dotknutého ustanovenia je uvedené „platné povolenie na rybolov 

a platný rybársky lístok“. Za najrozhodujúcejšie v tejto veci považujeme, že tak v povolení na 

rybolov ako aj v rybárskom lístku je časť, v ktorej je uvedené „platnosť od........ do........“. Snáď 

už ani netreba detailnejšie rozoberať, čomu by sa vystavoval rybár loviaci v roku 2019, keby 

sa pri love rýb kontrolným orgánom preukázal povolením na rybolov, alebo rybárskym lístkom 

platným napr. od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018. 



Vychádzajúc aj zo všeobecného povedomia občanov je zrejmé, že pri úradnom styku 

alebo konkrétne aj pri kontrole výkonu rybárskeho práva, je občan vždy povinný preukázať sa 

platným dokladom, a to aj v takom prípade, keď prívlastok „platný“ nie je pri slove povolenie, 

preukaz, osvedčenie atď. v príslušnom osobitnom právnom predpise uvedený.  

 


