
                                     SRZ MO ROŽŇAVA 

Informácie o cene povolení a ostatných platieb na rok 2021 
 

Povolenia  sa budú vydávať každý druhý utorok počnúc dňom 26. 1. 2021 v dobe  

od 16,00 -17,00 hod .  ( ďalšie termíny 9.2.,23.2.,9.3.,23.3.,6.4.,20.4.,ďalej podľa epidemiologickej 

situácie), na základe Vami doručenej objednávky .   ( najneskôr 4 dni pred výdajným termínom ) 

Platí sa  poštovou  poukážkou, ktorú Vám týmto zasielame, alebo priamo na účet v Slovenskej  

sporiteľni   a.s. Rožňava  -    SK 34 0900 0000 0000 9962 3338  ,   

variabilný  symbol :  Váš dátum narodenia v tvare :  ddmmrrrr  
 
Tento vrchný diel si ponechajte ! 
................................................................................................................................................................................. 
 

OBJEDNÁVKA  
 

 I. POPLATKY                                                                                                                                         €.       

 1. Členské -/dospelý člen  musí zaplatiť do  31.03. 2021-/ ináč člen stráca členstvo v SRZ ! /...... 29,00     

 2. Členské -/mládež od 15 do 17 r.  / musí sa zaplatiť do 31.3 2021 /           .................................. 17,00  

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

 4. Zápisné   -    dospelý člen / platí iba nový člen  ......................................................................... 17,00 

 5. Zápisné   -    mládež  15-17.  / / platí iba nový člen /  .................................................................  7,00            

 6. Zápisné   -    deti  od 6 do 14 r.  / platí iba nový  člen  /    ..........................................................   2,00 

 7. Členská  legitimácia /dospelý, mládež / - platí iba nový  člen  lebo pri výmene legitimácie ..    0,50            

 8. Neodprac. brigády  za rok  2020                     40,00 
  

II. POVOLENKY  

  1. Základné pov. na kapr.vody / platí na všetky naše kaprové revíry, / .........................................  37,00                        

  2. Základné pov. na kapr. vody pre ryb.stráž  a hosp./zľava iba na jedno  povolenie K alebo P /.     0,-      

  3. Základné pov. na kapr. vody pre  ženy, dôch od 62 r.., mládež 15-17a štud.do 25 r.   ..............   28,00   

  4. Základné pov. na kapr. vody pre ZŤP  / .....................................................................................    20,00     

  5. Základné pov. na kapr. vody pre  ZŤP-S / iba vozíčkári 100% - má zľavu/ ................................   0,-  

  6. Miestne   pov. na kapr. vody pre deti od 6 do –do 14 r. ..............................................................  14,00   

  7. Miestne   pov. na kaprové vody pre deti od 3 do 5 rokov./ lov na bič – prút bez navíjaka / ........   0,-      

  8. Miestne   pov. na pstr.vody  vydáva sa  členovi ,ktorý nemieni loviť na kaprových vodách.......  37,00       

  9. Miestne   pov. na pstr.vody – /vydáva sa k zákl. kapr. pov. a pre ZŤP ako zákl. pstr. pov..........  20,00    

10. Miestne   pov. na  pstr. vody pre deti  6 –l4 r.  / ...........................................................................  15,00               

11.Celozväzové pov. kaprové vody / dospelý/  sa vydá  k miestnemu K -povoleniu.......................... 40,00  

12.Celozväzové pov.na. vody Detské/ kaprové sa  vydá k miestnemu K -povoleniu.......................... 10,00  

 

POZNÁMKA -  ČÍTAJTE  POZORNE ! 
 

Člen, ktorý si nezaplatil členské do 31.3.2021 stráca členstvo v SZR , / Stanovy SRZ  § 10 ods. 1. c) a  

§ 6 ods. 2 . a) /. Pri obnovení členstva v  SRZ  je  potrebné  znovu  podať  prihlášku  za člena SRZ , zložiť 

skúšky, zaplatiť zápisné a členský príspevok. /Stanovy SRZ § 10 ods.2. /     
 

UPOZORNENIE: K povoleniu si je potrebné zakúpiť Rybársky lístok na Obecnom alebo 

Mestskom úrade v mieste bydliska ! 

 

Záväzná objednávka – vypíše každý žiadateľ samostatne: 
 

Príslušné sumy zakrúžkujte a  objednávku  v predstihu štyroch dní pred výdajným termínom  zašlite  

na našu  adresu , alebo osobne do schránky   

Slovenský rybársky zväz  MO Rožňava, Hviezdoslavova č. 4, Rožňava  048 0l ,   

 

K vyplnenej  objednávke prosíme priložiť vyplatený šek / príkaz o úhrade/ a členskú legitimáciu -  

ináč povolenie vo výdajnom termíne nebude pripravené !! 
 

 

Meno : ………………………………………………Adresa………………………………………   

 

dátum narodenia / u nových členov/…………………….. Vyplatená suma ………......................€        

 

 


