
Pozorne preštudujte celý dokument! 

POPLATKY ZA POVOLENKY PRE ROK 2020 
*poznámka: pre identifikáciu platby je dôležité vedľa skratky napísať aj rok narodenia a meno 

člena, za ktorého je platba realizovaná, napríklad: ZK+P 1977 Vydra Vladimír. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!!! 

Ak za člena platí rodič, manžel/ka, poštovým poukazom alebo prevodom na účet, je potrebné aby 

v kolónke odosielateľ-správa pre prijímateľa, bolo uvedené meno člena za ktorého je daná platba.   

Vzory použitých skratiek pre vypisovanie 

poštových poukazov a príkazov na úhradu 

**Poplatok spolu obsahuje: členskú známku+známku podľa druhu povolenia+poplatok na odkupovanie                                  

pozemkov+Záznam o úlovkoch+Miestny rybársky poriadok a Spravodaj+Zákon a vykonávaciu vyhlášku 

Poplatok 

spolu** 

Skratka do správy 

pre adresáta 

(prijímateľa)* 

Popis povolenia na rybolov 

124,00 €    ZK Zväzová Kaprová 

154,00 €    ZK + P Zväzová Kaprová + Pstruhy 

164,00 €    ZK + L Zväzová Kaprová + Lipne 

194,00 €   ZK + P + L Zväzová Kaprová + Pstruhy + Lipne 

  83,50 €    MK Miestna Kaprová  

113,50€    MK + P Miestna Kaprová + Pstruhy 

124,00 €   MK + L        Miestna Kaprová + Lipne   

154,00 € MK + P + L Miestna Kaprová + Pstruhy + Lipne 

  73,50 €    PP Povolenie Pstruhové samostatné 

114,00 €      PP + L          Povolenie Pstruhové samostatné + Lipne 

70,50 €    MK ZĽ         
Miestna Kaprová ZĽavnená, ženy, ZŤPS s červeným pruhom 

invalidný dôchodcovia(nad 70% poškodenia zdravia)  

111,00 €    ZK+MK ZĽ  Zväzová Kaprová + Miestna Kaprová ZĽavnená 
141,00 € ZK+MK ZĽ+P 

ZĽ+P 

Zväzová Kaprová + Miestna Kaprová Zľavnená + Pstruhy 
100,50 €    MK ZĽ + P Miestna Kaprová ZĽavnená + Pstruhy 

111,00 €    MK ZĽ + L Miestna Kaprová ZĽavnená + Lipne 

141,00 € MK ZĽ +P+L Miestna Kaprová ZĽavnená + Pstruhy + Lipne  

  61,50 €    MK M         Miestna Kaprová Mládež do 18.r.  

102,00 €       ZK M          Zväzová Kaprová Mládež do 18.r. 

31,00 € ČZ Členská Známka + popl. na odku. pozemkov (udrž. známka)   



Členská Známka = 26,-€ 

Členská Známka (Mládež do 18.r.) = 17,-€ 

Zväzové Kaprové povolenie = 40,- € 

Zväzové Lipňové povolenie = 40,- € 

Miestne Kaprové povolenie = 50,- € 

Miestne Kaprové ZĽavnené povolenie = 37,- € 

Miestne Pstruhové povolenie = 30,- € 

Miestne Pstruhové Povolenie samostatné (bez kaprového povolenia) = 40,- € 

Poplatok na odkupovanie pozemkov, schválený na Výročnej členskej schôdzi = 5,- € 

     

Pozn.: Zväzové povolenie na kaprové a lipňové vody môže byť vydané len členom MO, ak sú 

držiteľmi miestneho pstruhového alebo kaprového povolenia na rybolov, vydaného MO, 

ktorej sú členom. Do kategórie ZŤPS sú zahrnutí rybári s červeným pruhom na preukaze 

ZŤPS, s nutným doprovodom a vozíčkári.V zmysle novej Smernice nebudú poskytované 

žiadne iné zľavy. Členom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, v zmysle tejto Smernice,organizácie 

neposkytujú žiadne zľavy. Výmena členského preukazu,v prípade jeho duplikát = 0,60 €. 

Zákon a Vykonávacia vyhláška = 1,00 €. Miestny rybársky poriadok+ spravodaj = 1,25 €. 

Záznam o úlovkoch = 0,25 €. 

Zväzový kaprový rybársky poriadok + Zväzový lipňový rybársky poriadok = 0,50 €. 

Poplatky je možné realizovať prevodom na účet IBAN:SK84 0900 0000 0000 6367 8118,        

prípadne Poštovým peňažným poukazom, ktorý je k dispozícii v kancelárii MO, v rybárskych 

predajniach na území Púchova, a u členov výboru a hospodárskeho aktívu. V správe pre 

prijímateľa treba v skratke vypísať, za aké povolenky a známky  je úhrada realizovaná.  

V poplatkoch nie je uvedená suma za Rybársky lístok, ktorý si bude možné zakúpiť pri 

vydávaní povolenia na rybolov v kancelárii SRZ MO Púchov, alebo na mestských, obecných 

úradoch v sumách podľa dĺžky platnosti: jednoročný 7,- €, trojročný 17,- €. Rybár, ktorý si 

príde pre povolenie na rybolov do kancelárie MO, musí mať platný štátny rybársky lístok na 

príslušný rok so sebou. 

Výbor upozorňuje všetkých členov, že poplatky za členské známky je každý povinný uhradiť 

do 31. marca daného roka. Ak úhrada za členskú známku nebude realizovaná do tohto 

termínu, v zmysle Stanov SRZ, § 10 Zánik členstva, členstvo v SRZ zaniká.  

V prípade relevantného dôvodu neskorej platby, bude daným členom zaúčtovaný extra 

manipulačný poplatok vo výške 20,-€. 

V prípade nejasností kontaktujte tajomníka SRZ MO Púchov mob.: 0904 717 030. 

 

V Púchove 2.9.2019                                                               Výbor SRZ MO Púchov    


