
ROZPIS CIEN POVOLENÍ a POPLATKOV 2019 
 

                                                                                                                   € 

  1.   Členská známka dospelí ….........................…............      35,00 

  2.   Členská známka mládež ….........………....................      17,00 

  3.   Miestne kaprové    ......................................................      46,00 

  4.   Miestne kaprové dôchod. mládež, ženy .....................      37,00 

  5.   Miestne pstruhové ..........………..…………..............      30,00 

  6.   Miestne pstruhové – deti .............................................     15,00 

  7.   Zväzové  kaprové   ………………..............................     40,00 

  8.   Zväzové  lipňové    ......................................................     40,00 

  9.   Povolenka detská K od 6 do 14 r.  .............................       14,00 

10.   Povolenka detská K  zväzová od 6 do 14 r..................      10,00 

11.   Miestne hosť. povolenie P  denné ...............................      10,00 

12.   Miestne hosť. povolenie K denné.................................     10,00 

13.   Miestne hosť. povolenie K týždenné............................     30,00 

14.   Tlačivá, poštovné, manipulačné,..................................       4,00 

15.   Členská legitimácia  …………….…..…...…..............        1,00 

16.   Štartovné k pretekom ...................................................       1,00 

17.   Neodpracovaná brigáda ( 5 hod.) ….…….…...............     20,00 

18.   Rybársky poriadok miestny/zväzový ...........................       1,00 

Celkom platba za jednotlivé povolenky príklady   : 

Dospelí: 

Miestna povolenka kaprová - (členské 35.-€  + Mk 46 € + ostatné  5.- €)                        86 

Zväzová povolenka kaprová - (členské 35.-€ + MP 46.- € + ZvK  40.-€ +ostatné  5.- €)         126  

Miestna povolenka kaprová(dôchodca, študent, ženy)  čl. 35, +  MK 37,00  +  5.-€            77 

Mládež : 

Miestna povolenka  Kaprová- (členské  17.-€ + Mk 37.- € + ostatné  5.- €)                     59 

Zväzová povolenka Kaprová - (členské 17.-€ + Mk 37.- € + ZvK 40.-€ +ostatné  5.- €)        99 

Zväzová povolenka Lipňová- (členské  17.- € +  Mk 37.- € + ZvL 40.-€ + ostatné  5.- €)          99 
Detí : 

Miestna povolenka  Kaprová  ( Mk 14 .- €  + ostatné  5.- € )                                         19 

Zväzová povolenka Kaprová  ( Mk 14 .- €  + ZvK 10.- € +  5.- € )                                       29 

 

K týmto cenám započítaj neodpracované brigády. 



 UPOZORNENIE : Vydanie zväzového povolenia od r. 2016  je podmienené zakúpením 

si miestneho povolenia. 

 

Zápisné u nových členov - deti  3.50,€  mládež   20 €,   dospelí 40,00 € 

 ( viď. smernica RADY  o platení zápisného , členských príspevkov 

a o vydávaní povolení na rybolov platná od 1.1.2019 ) 

 

Termín zaplatenia členského je najneskôr  do               31.marca 2019 

Po termíne  je zápisné ako u nového člena   40,00 € 

 

Členstvo detí vo veku od 6 do 14 rokov v krúžkoch Mladých rybárov a členstvo mládeže 

vo veku od 15 do 17 rokov sa pre účely vydávania povolení na lov rýb, považuje za 

členstvo vo zväze. 

Dolnú hranicu veku musí dieťa alebo mladistvý dosiahnuť k 31.12. príslušného 

kalendárneho roka 

 

Podľa Zákona platného od 1.1.2019 detí môžu loviť výlučne  len v doprovode dospelej 

osoby, ktorá musí byť držiteľom platného povolenia. 

 

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV : 

Vzhľadom na to, musí každý člen pri výdaji povolení podpísať súhlas o držanie vašich 

osobných údajov pre potreby organizácie. 

Tlačivo je aj uverejnené na našej stránke www.mosrzbardejov.sk 

 

 

 

                                                                                                            Výbor MO SRZ 

 

 

 

 

 

 

 

 


