
Záväzná objednávka povoleniek a ostatných platieb na rok 2022 
( vypíše každý člen aj za dieťa samostatne) 

 

Meno a priezvisko: …………….....................................................................................……………..................  

Adresa: …………………………………...........................................................................................………….. 
 

Dátum narodenia: ……………………....................……  Celková suma poplatkov:  ……………….......….. € 
 

objednávam si ( zakrúžkovať príslušné sumy): 

- Platba - každý člen  
1. Členské - dospelý člen musí zaplatiť do 31.3.2022, ináč stráca členstvo v SRZ    29,00 

2. Členské – mládež od 15 – 17 rokov,  musí zaplatiť do 31.3.2022      17,00 

3. Členské – deti od 3 – 14 rokov              1,00 

- Platba - iba nový člen ( až po prijatí za člena výborom MO SRZ Rožňava) 
4. Zápisné – dospelý člen         70,00 

5. Zápisné – mládež od 15 – 17 rokov        10,00 

6. Zápisné – deti od 6 -14 rokov           5,00 

- Platba podľa potreby 
7. Členská legitimácia – platí nový člen, alebo pri výmene           1,00 

8. Neodpracované brigády za rok 2021        40,00 

- Povolenka pre vody kaprové 
1. Miestna -  platí na všetky miestne kaprové revíry      37,00 

2. Miestna pre ženy, dôchodcov od 62 r., mládež 15-17 r., študentov do 25 r.   28,00 

3. Miestna pre ZŤP (pri vyzdvihnutí povolenky doložiť preukaz ZŤP)    20,00 

4. Miestna pre ZŤP-S (iba vozíčkari, pri vyzdvihnutí povolenky doložiť preukaz ZŤP-S)    0,00 

5. Miestna pre deti od 6 -14 r.         14,00 

6. Miestna pre deti od 3 - 5 r. (lov na bič resp. prút bez navijaku)       0,00 

- Povolenka pre vody pstruhové 
7. Miestna - pre člena, ktorý nemieni loviť na kaprových vodách                  37,00 

8. Miestna - vydáva sa k zákl. kapr. pov. a pre ZŤP ako zákl. pstr. pov.    20,00 

9. Miestna - pre deti od 6-14 r.          15,00 

- Povolenky celozväzové – vydajú sa iba k miestnej kaprovej povolenke 
10. Celozväzové kaprové vody pre dospelých       40,00 

11. Celozväzové kaprové vody pre deti        10,00 

 

Tu odstrihnúť ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- a doručiť 

 

Objednávku spolu s legitimáciou a dokladom o úhrade  doručiť s predstihom minimálne 4 dní pred 

výdajným termínom poštou alebo osobne do schránky na adresu:   

MO SRZ Rožňava, Hviezdoslavova 4, 048 01 Rožňava 

Pokyny pre realizáciu platby: 

Platbu za vyššie objednané produkty je možné realizovať prostredníctvom priloženej poštovej 

poukážky alebo prevodom príslušnej sumy na číslo účtu: SK 34 0900 0000 0000 9962 3338, 

variabilný symbol:  uveďte Váš osem miestny dátum narodenia v tvare: ddmmrrrr  
 

Výdajné termíny 

Povolenia sa budú vydávať 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5.2022 v dobe  

od 16:00 do 17:00 hodín a ďalej podľa epidemiologickej situácie na adrese MO SRZ  Rožňava,  
 

Upozornenia: 

1. Člen, ktorý si nezaplatil členské v termíne do 31.3. príslušného roku stráca členstvo v SRZ ( § 10 ods. 1, 

písm c) a § 6 ods. 2, písm a) Stanov SRZ. Pri obnovení členstva sa postupuje podľa platných ustanovení § 10 

ods. 2 Stanov SRZ. 

2. K povoleniu je potrebné si zakúpiť Rybársky lístok na Obecnom alebo Mestskom úrade v mieste bydliska 

3. P O Z O R  - platby nečlenov nebudú akceptované, povolenie sa nevystaví !!!! 


