Slovenský rybársky zväz
Miestna org anizác ia T o poľč any
P. O. BOX 95, Ul. Jána Bottu 1, Topoľčany 955 01

IN F O R M Á C IA č. 2/2018
V súlade so smernicou RADY SRZ Žilina o vydávaní povolení na rybolov a členských
známok pre rok 2019 boli výborom SRZ MO Topoľčany stanovené nasledovné ceny povolení
a členských známok pre rok 2019 :

Kategória členov

Cena
členskej
známky
€

Deti od 6 do 14 r.

Cena
miestneho
povolenia na
K - vody
€

Cena
zväzového
povolenia na
K - vody
€

Cena
miestneho
dodatkového
povolenia na
P vody
€

14

10

15

-

M ládež od 15 do 17 r. študenti
do 25. r.

17

33

40

23

O statní členovia

29

43

40

23

D ôchodcovia nad 70 r.

29

2,00

40

23

Sa základe vydanej smernice pre vydávanie povolení na rok 20 9 z SRZ RADY Žilina každý
žiadateľ o zväzové povolenie je povinný si zakúpiť aj miestne povolenie na rybolov. Bez
zakúpenia miestneho povolenia na rybolov nemôže byť vydané zväzové povolenie na rybolov.
Príspevok do fondu na odkúpenie pozemkov pod revírmi 5 € - dospelí členovia.
Cena Miestneho rybárskeho poriadku 0,50 €.
Cena zväzového rybárskeho poriadku 1 €.
Vydanie nového členského preukazu 1 €.
UPOZORNENIE: Členovia, ktorí nebudú žiadať vydanie povolenia na rybolov sú povinní
zaplatiť členskú známku v takej výške ako je vyššie uvedené. V p rípade nezaplatenia
členského prísp evk u do 31.3.2019 členovi členstvo v SR Z zaniká. Každý člen MO bol
povinný v roku 2018 odpracovať v prospech organizácie 10 brigádnických hodín. V prípade, že
člen neodpracoval stanovený počet hodín je povinný za každú neodpracovanú hodinu zaplatiť
poplatok 5,- €. Tento poplatok sú povinní zaplatiť aj členovia, ktorí si pre rok 2018 zaplatili len
členské známky a nemali vyzdvihnuté povolenie na rybolov.

O D O V Z D Á V A N IE P R E H Ľ A D O V O ÚL O V K O C H :
Riadne vyplnené a zosum arizované prehľady o úlovkoch a návštevn osti revírov za rok
2018 sa budú preberať v kancelárii rybárskeho dom u v týchto term ínoch:
29.12.2018 od 08,00 do 12,00 hod.
05.01.2019 od 08,00 do 12,00 hod.
12.01.2019 od 08,00 do 12,00 hod.

04.01.2019 od 15,00 do 18,00 hod.
11.01.2019 od 15,00 do 18,00 hod.
15.01.2019 od 14,00 do 18,00 hod.

O dovzdávanie prehľadu o úlovkoch je m ožné osobne členm i M O prípadne inou
osobou, ktorá predloží členský preukaz k vykonaniu záznam u o odovzdaní prehľadu.

Tomu, kto neodovzdá riadne vyplnený prehľad o úlovkoch za rok 2018 do
15.1.2019, nebude vydané povolenie na rybolov pre rok 2019.
VYDÁVANIE ČLENSK ÝCH ZNÁM OK A POVOLENÍ NA RYBOLOV:
Povolenia na rybolov sa budú vydávať tak ako doteraz, t. j. peňažná úhrada sa bude
realizovať priam o pri vydávaní povolenia na RD SRZ M O Topoľčany, ul. J. Bottu č. 1.
Každý člen predloží členský preukaz a brigádnicky preukaz. Študenti predložia potvrdenie
o návšteve školy. V ydávanie ročných a trojročných rybárskych lístkov je v kom petencii
M sÚ T opoľčany a obecných úradov v m ieste trvalého bydliska. T erm íny vydávania:
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Term íny výdaja povolení budú zverejnené vo vývesnej skrinke na rybárskom dom e, v
predajniach rybárskych potrieb v m este T opoľčany a na w ebovej adrese
SR Z MO
T opoľčany w w w .srztopolcany.sk
Pri zakúpení členskej znám ky na rok 2019 bude členov i nad 18 rokov vydaná aj pozvánka
na ČS SRZ M O T opoľčany konanú v roku 2019.
Všetci členovia SRZ M O T opoľčany, ktorí m ajú záujem dostávať inform ačné obežníky na
svoju em ailovú adresu sa m ôžu zaregistrovať na w ebovej stránke w w w .srztopolcany.sk
vyplnením form ulára v m enu Inform ácie/obežníky. Po skontrolovaní týchto údajov bude
registrácia d okončená a potvrdená zaslaním akceptačného e - m ailu.

Upozorňujem e členov našej organizácie, že od 01.01.2019 platí novy zákon o
rybárstve č. 216/2018 Z.z. a vyhláška, ktorá bude platiť tiež od 01.01.2019
(pravdepodobne).
Žiadame všetkých členov, aby si osvojili tieto nové právne normy a tým predišli
zbytočným problém om .
Táto INFORM ÁCIA nie je posielaná poštou na adresu členov, ale je poskytnutá na
MsÚ Topoľčany a obecné úrady, ktoré boli požiadané o jej vyvesenie v informačných
tabuliach a vyhlásením v miestnych rozhlasoch obcí a bude vyvesená v predajniach
rybárskych potrieb, vo vývesnej skrinke na ry bárskom dome a zverejnená na našej
webovej stránke!

Topoľčany 26. novem bra 2018

V ýbor SR Z M O T opoľčany

