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Vážení členovia SRZ, 

 

Vrátenie a výdaj povolení sa môžu uskutočniť iným spôsobom napr. „na diaľku" (vrátenie povolenia na 

rybolov na rok 2021 poštou na OZ SRZ, jej kontrola poverenou osobou, úhrada poplatkov spojených 

s výdajom povolení bezhotovostne, následne odoslanie povolenia na rybolov s požadovanými známkami 

poštou). 

 

Podľa § 14 ods. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 

ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov: 

 

 Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho 

platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie 

vzťahuje, ryby nelovil. 

 Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na 

nasledujúci rok. 

 

Povinnosť vrátiť povolenie je stanovená vyhláškou do 15. januára, preto nie je v kompetencii Rady SRZ 

ani OZ SRZ predĺžiť túto lehotu. Nie je možné predpokladať vývoj a ani trvanie opatrení na zabránenie 

šírenia COVID 19, preto odporúčame členom SRZ využiť inú možnosť vrátenia povolenia na rybolov na rok 

2021 napr. poštovou prepravou. 

 

 

Podľa § 1 ods. 2 Stanov SRZ Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné zložky sú právnickými 

osobami. Organizačnými zložkami zväzu so samostatnou právnou subjektivitou sú Mestské a Miestne 

organizácie. Z tohto ustanovenia vyplýva, že je na rozhodnutí a na zodpovednosti každej organizačnej zložky, 

aby zvážila svoje možnosti a podľa toho prijala vhodné opatrenia. 

 

SRZ MO Námestovo upozorňuje všetkých členov organizácie, že niektoré časové údaje v tomto 

SPRAVODAJI sa môžu v závislosti od situácie zmeniť. Odporúčame Vám preto sledovať webové 

stránky SRZ MO Námestovo. 

 

Členská schôdza 

 

Členská schôdza MO SRZ sa uskutoční dňa 06.03.2022 o 08 30 hodine v Dome kultúry v Námestove. 
 

Rekordný úlovok roka 
 

Prihlášky do súťaže o rekordný úlovok roka predložte výboru MO SRZ najneskôr do 31.01.2022. 

 

Výdaj povolení a platenie členského na rok 2022 
 

V roku 2022 budeme vydávať povolenky v závislosti od opatrení prijatých vládou SR. On-line predaj 

povolení bude spustení 3. januára 2022. O predaji povolení v budove Makyty, Vás budeme informovať na 

webových stránkach.  

 

Cenník povolení a povinných platieb platný pre rok 2022 je uvedený na strane č. 5. 
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Doklady potrebné pri výdaji povolení  
 

 Študenti od 18 rokov do 25 rokov predložia pri výdaji Potvrdenie o návšteve školy. Bez uvedeného 

potvrdenia nebude členovi poskytnutá študentská zľava členského príspevku.   
 

 Členovia SRZ s ťažkým zdravotným postihnutím a invalidní dôchodcovia pri výdaji povolení na 

rybolov predložia platný Preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo Rozhodnutie 

o uznaní invalidného dôchodku. 
 

Platenie členského príspevku 
 

Členský príspevok je člen povinný uhradiť najneskoršie do 31. marca príslušného roku.  
 

 Fyzická osoba do 14 rokov veku vrátane platí členský príspevok vo výške 1 €.  

 Fyzická osoba od 15 rokov do 17 rokov veku vrátane platí členský príspevok vo výške 17 €. 

 Fyzická osoba nad 18 rokov veku vrátane platí členský príspevok vo výške 26 €. 
 

Fyzická osoba, ktorej členstvo v SRZ zaniklo v dôsledku nezaplatenia členského príspevku do 31. marca 

príslušného roka, a ktorá požiada o obnovenie členstva v SRZ, je povinná podať prihlášku, zaplatiť zápisné 

a členský príspevok. 
 

Platenie zápisného 
 

 Fyzická osoba do dovŕšenia 6 rokov veku, ktorá bola prijatá za člena SRZ, zápisné neplatí. 

 Fyzická osoba od 6 rokov veku do 17 rokov vrátane, ktorá bola prijatá za člena SRZ, je povinná zaplatiť 

zápisné vo výške 17 €. 

 Fyzická osoba, ktorá dosiahla 18 rokov veku a bola prijatá za člena SRZ, je povinná zaplatiť zápisné vo 

výške 50 €. 

 

Štátne rybárske lístky 

 

Štátne rybárske lístky vydáva Mestský úrad v Námestove. Platba sa vykonáva v hotovosti (ročný lístok 

7 €, trojročný 17 €).  

 

Dohoda o vzájomnej návštevnosti revírov – Dvojdohoda 

Dvojdohoda medzi našou SRZ MO a SRZ MO Dolný Kubín naďalej platí aj v roku 2022. Vo vlastnom 

záujme sa však informujte o zmenách v revírovaní a úpravách miestnych rybárskych poriadkov oboch 

organizácií. Znenie dohody nájdete na našej webovej stránke v položke Legislatíva.

http://www.mosrznamestovo.sk/sk/legislativa
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Odovzdávanie záznamov 

 

Upozorňujeme členov, že záznam o dochádzke k vode a úlovkoch sú povinní odovzdať najneskoršie do 

15.1.2022. Ak držiteľ do tohto termínu záznam neodovzdá nebude mu vydané povolenie na 

nasledujúci rok. Nezabudnite vyplniť aj sumár úlovkov a návštevnosť revírov, ktorý nájdete na posledných 

stranách záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch. 

 

Záznamy zašlite na adresy alebo odovzdajte: 

 

Slovenský rybársky zväz 

Miestna organizácia P.O. BOX 92 

029 01 Námestovo 

 

 
 

Odovzdajte v predajni  

RYBÁRSKE CENTRUM 

Miestneho priemyslu 572 

Budova AKORDu a.s. 

029 01 Námestovo  

 

 
 

Odovzdajte do zbernej schránky na 

dverách našej kancelárie v budove 

MAKYTY a.s. A. Bernoláka 375/1 

029 01 Námestovo  

 

 

 

 PETROV ZDAR

http://www.mosrznamestovo.sk/
http://www.rybarskecentrum-orava.sk/
https://www.makyta.sk/
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CENNÍK POVOLENÍ A POVINNÝCH PLATIEB PLATNÝ PRE ROK 2022 
 

 

1. Členský preukaz - dospelý 0,50 € 

2. Členský preukaz – deti (3-14) 0,50 € 

3. Stanovy SRZ 0,50 € 

4. Spoločný rybársky poriadok zväzový – Kapor + Lipeň 0,50 € 

5. Zákon 216/2018 + Vyhláška 381/2018 0,00 € 

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 pre RS, DK, KK,  

ŤZP, vedúcich KMR a členov nad 70 rokov 5,00 € 

9. Miestne povolenie na vody kaprové pre deti (6-14) 10,00 € 

10. Miestne povolenie na vody kaprové pre deti ŤZP 5,00 € 

11. Miestne povolenie na vody kaprové pre deti (do 5) 0,00 € 

 

Miestne povolenie pstruhové  

12. Miestne povolenie na PV 23,00 € 

13. Miestne povolenie na PV pre deti (3-14) 15,00 € 

14. Miestne povolenie na PV pre členov RS, DK, KK,  

    ŤZP,vedúcich KMR a členov nad 70 rokov 5,00 € 

 

Miestne povolenie lipňové 

15. Miestne povolenie na LV 30,00 € 

16. Miestne povolenie na LV pre deti (3-14) 17,00 € 

17. Miestne povolenie na LV pre členov RS, DK, KK,  

    ŤZP, vedúcich KMR a členov nad 70 rokov 5,00 € 

 

Zväzové povolenia  

18. Zväzové povolenie na vody kaprové 40,00 € 

19. Zväzové povolenie na vody kaprové detské (3-14) 10,00 € 

20. Zväzové povolenie na vody lipňové 40,00 € 

21. Zväzové povolenie na vody lipňové detské (3-14) 10,00 € 

 

 

Povinné platby členov: 

22. Zápisné – do dovŕšenia 6 rokov 0,00 € 

23. Zápisné – od 6 do 17 rokov vrátane 17,00 € 

24. Zápisné – dospelý 50,00 € 

 

25. Členský príspevok – do 14 rokov vrátane 1,00 € 

26. Členský príspevok – od 15 do 17 rokov vrátane  

    a študenti vo veku do 25 rokov 17,00 € 

27. Členský príspevok – nad 18 rokov – dospelý člen 26,00 € 

 

28. Poplatok na preteky (len dospelý člen) 0,50 € 

29. Podporný fond (len dospelý člen) 0,50 € 

30. Príspevok na zarybnenie – neodpracovaná brigáda 30,00 € 

 

 

 


