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Vec:  Biologické odbahňovanie rybníka Vermek.

MsO SRZ Šaľa v zatúpení Obvodnou organizáciou SRZ v Trnovci nad Váhom, týmto

ž i a d a m e

Zastupiťeľstvo pri Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom o  finančnú podporu pri realizácii 
biologického odbahnenia chovného rybníka Vermek
pomocou bakteriálne enzymatického prípravku PTP PLUS a laktobaktérií LBA PLUS.

Možnosť a výšku poskytnutej  finačnej čiastky nechávame na rozhodnutí zastupiťeľstva.

Zdôvodnenie:
Potreba odbahnenia a tým zníženia vrstvy sedimentov na dne rybníka je nevyhnutné
z toho dôvodu, že posledný zásah v tomto rybníku vo forme mechanického odstraňovania a 
prehlbovania bol vykonaný pred približne 30 rokmi.
Za ten čas sa do vody dostávalo veľa biologického material z pobrežných porastov a pôdy z postupne 
erodujúcich brehov, ktoré postupne vytvárali vrstvu bahna, ktorá sa tu nachádza. Rozkladné procesy 
v bahne pri nemožnosti doplnenia či výmeny vody v rybníku ohrozujú život tu chovaných rýb ako aj 
ostatných vodných živočíchov hlavnev období silných mrazov, kedy plyny z rozkladých procesov 
zostávajú pod ľadom, rozpúšťajú sa vo vode a škodia vodným živočichom. Pre ryby sú rovnako 
nebezpečné parazity, ktoré sa tvoria na rozkladajúcich sa biologických zvyškoch (opadaných listoch, 
suchej tráve, popadaných konároch a pod.) Tieto hlavne v jarných mesiacoch, pokiaľ nie je imunitný 
system rýb ešte funkčný ( imunitný system rýb začína po hybernácii fungovať pri teplote vody +14 až 
+17°C) napádajú ryby a bez požitia liečiv sú pre ryby smrteľné.
V letných mesiacoch pri dlhotrvájúcich vysokých teplotách tieto procesy znižujú obsah kyslíka vo 
vode , čo je rovnako nebezpečné pre vodné živočichy.

V prílohe zasielame  cenovú ponuku popis prípravkov a certifikáty ich biologickej a zdravotnej 
nezávadnosti.

 S pozdravom  Petrov zdar

               Vančík Ferdinand                                        Ing. Jozef Belovič
 predseda   Oo SRZ Trnovc nad Váhom            hospodár Oo SRZ Trnovec nad Váhom    

  v Trnovci nad Váhom, 5.2.2018                 


