
Pozorne preštudujte celý dokument! 
POPLATKY ZA POVOLENKY PRE ROK 2011  

 
 

Miestna 
kaprová 

Miestna 
zľavnená 

dôch.,ženy,
inval.dôch.  

Miestna K 
mládež  

do 18.r. 

Zväzová 
kaprová 

Zväzová K  
mládež  

do 18.r. 

 
Druh 
povolenky 

Euro Euro Euro Euro Euro 
 
Členská 
známka 

20,00 20,00 14,00 20,00 14,00 

 
Povolenka 40,00 30,00 30,00 70,00 70,00 

MO ryb. 
Poriadok 
+ 
spravodaj 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Zväzový 
ryb. por.   0  0  0  0,65  0,65 

Záznam o 
úlovkoch  0,20 0,20 0,20  0,20  0,20 

Spolu K  61,70  51,70  45,70  92,35  86,35 

 
Pstruhová 
povolenka  23,00 23,00 - 23,00 - 

Spolu K+P  84,70 74,70 - 115,35 - 

 
K týmto poplatkom záujemcovia o Zväzovú lipňovú povolenku zaplatia plus za 
povolenku 70,00 EURO a Lipňový zväzový poriadok 0,50 EURO – teda spolu 70,50 
EURO. 
 
Rybári ZŤPS s červeným pruhom na preukaze ZŤPS, s nutným doprovodom a vozíčkári, 
ktorí požadujú iné zľavy, než miestnu zľavnenú povolenku podľa predchádzajúcej 
tabuľky, musia o to písomne požiadať výbor MO k posúdeniu. 
 
Výmena členského preukazu, prípadne jeho duplikát – 0,50 EURO. 
Stanovy SRZ – 1,00 EURO. Zákon a Vykonávacia vyhláška – 1,00 EURO. 
 
Poplatky je možné realizovať formou Poštového peňažného poukazu U, ktorý je 
k dispozícii v kancelárii MO, v rybárskych predajniach na území Púchova, prípadne u 
členov výboru a hospodárskeho aktívu. V prípade platby prevodom z účtu bude 
dodatočne účtovaný pri výdaji povolenky poplatok 0,85 EURO, ktorý nám účtujú banky 
za prevod. 
 
V poplatkoch nie je uvedená suma za Štátny rybársky lístok, ktorý si bude možné 
zakúpiť pri vydávaní dokladov v kancelárii MO SRZ, alebo na mestských alebo 
obecných úradoch v sumách podľa dĺžky platnosti – jednoročný 6.50 €, trojročný 
16.50 €.Rybár,ktorý si príde pre povolenku do kancelárie MO musí mať platný štátný 
rybársky lístok na príslušný rok so sebou.  
 
Ďalej výbor upozorňuje všetkých členov, že poplatky za známky a povolenky je každý 
povinný zaplatiť najneskôr do konca marca.Ak tak neurobí, bude mu v príslušnom roku 
zaúčtovaný extra manipulačný poplatok vo výške 20,00 EURO. 
 
 
V Púchove 6.12.2010     Výbor MO SRZ 


