
Slovenský rybársky zväz – Miestna organizáciaNámestovo 

 

 

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA 2018 

pre platenie zápisného, členských príspevkov a vydania povolení 

 

 

 

 

Priezvisko a meno: ........................ dátum nar.:............ 

 

Adresa: ulica: ...........................  č. domu: .............. 

 

Obec:  ...........................  PSČ: .................. 

 

 

 

Číslo OP, PASu alebo DOKLADU O POBYTE: ........................... 

 

Mailová adresa: .................................................. 

 

 

 

 

Záväzne si objednávam: (vybrané platby zakrúžkujte) 
 

 

 

1/  Členská legitimácia                                           0,50 € 

2/  Preukaz mladého rybára                                        0,50 € 

3/  Stanovy SRZ                                                   1,50 € 

4/  Rybársky poriadok zväzový                                     0,50 € 

5/  Zákon 139/2002 + vyhláška 185/2006                            1,00 € 

6/  Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch                          0,50 € 

 

 

 

Miestne povolenie kaprové 

7/  Miestne povolenie na vody kaprové                            33,00 € 

8/  Miestne povolenie na vody kaprové so zľavou                  30,00 € 

9/  Miestne povolenie na vody kaprové pre ZŤP                    20,00 € 

10/ Miestne povolenie na vody kaprové pre RS, DK, KK, 

    vedúcich krúžkov a členov nad 70 rokov                        5,00 € 

11/ Miestne povolenie na vody kaprové pre deti                   10,00 € 

12/ Miestne povolenie na vody kaprové pre deti ZŤP                5,00 € 

 

 

 

Miestne povolenie pstruhové  

13/ Miestne povolenie na PV                                      37,00 € 

14/ Miestne povolenie na PV so zľavou                            15,00 € 

15/ Miestne povolenie na PV pre deti                             15,00 € 

16/ Miestne povolenie na PV pre členov RS, DK, KK,                5,00 € 

    vedúcich krúžkov a členov nad 70 rokov    

 

Miestne povolenie lipňové 

17/ Miestne povolenie na LV                                      37,00 €  

18/ Miestne povolenie na LV so zľavou                            17,00 € 

19/ Miestne povolenie na LV pre deti                             17,00 € 

20/ Miestne povolenie na LV pre členov RS, DK, KK,                5,00 € 

    vedúcich krúžkov a členov nad 70 rokov      

 

 

Zväzové povolenia  

21/ Zväzové povolenie kaprové                                    35,00 € 

22/ Zväzové povolenie kaprové detské                             10,00 € 

23/ Zväzové povolenie na vody lipňové                            35,00 € 

 

 

 

 

Povinné platby členov: 

24/ Zápisné nový člen - dospelý                                  34,00 € 

                      - mládež od 15 do 17 rokov                 16,50 € 

                      - deti od  6 do 14 rokov                    2,00 € 

25/ Členský príspevok - dospelý člen                             20,00 € 

                      - mládež od 15 do 17 rokov                                     

                        študenti vo veku do 25 rokov             14,00 € 

26/ Poplatok na preteky (len dospelý člen)                        0,50 € 

27/ Podporný fond (len dospelý člen)                              0,50 € 

28/ Príspevok na zarybnenie – neodpracovaná brigáda              20,00 € 

 

 

 

 

 

    SPOLU UHRADENÁ ČIASTKA                                   ......... € 

 

 

 

 

   Dávam týmto súhlas MO SRZ V Námestove, aby zaznamenávala, 

usporadúvala, vyhľadávala, prehliadala, preskupovala, kombinovala, 

využívala, uchovávala a poskytovala ústredným orgánom SRZ, Sekretariátu 

Rady SRZ, Ministerstvu pôdohopodárstva SR, Ministerstvu vnútra SR pre 

účely registrácie SRZ, moje vyššie uvedené osobné údaje. 

 

Tento súhlas je platný počas môjho členstva v MO SRZ Námestovo. 

Dňom ukončenia môjho členstva tento súhlas odvolávam. 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis ........................ 


