DOLNOKUBÍNSKY
Občasník MO SRZ Dolný Kubín

RYBÁR
Číslo 2/2014

Všetkým priateľom rybárskeho športu príjemné a šťastné prežitie Vianočných
sviatkov, veľa šťastia, spokojnosti a dobrej pohody ako v rodine, tak aj pri vode
v novom roku 2015 praje Výbor MO SRZ Dolný Kubín
POPLATKY V ROKU 2015
Od 1. januára 2015 sú stanovené členské príspevky a ostatné platby v nasledovnej výške:
-

zápisné novoprijímaných členov SRZ
zápisné do KMR pre mládež od 16 do 18 rokov
zápisné do RK pre deti od 10 do 15 rokov
členský príspevok pre členov KMR
členský príspevok pre členov SRZ
podporný fond pre členov MO SRZ
tlačivo povolenia

34,00 €
3,50 €
1,70 €
14,00 €
23,00 €
1,00 €
0,30 €

Členské príspevky sú členovia p o v i n n í zaplatiť do 31. marca bežného kalendárneho
roka. V prípade nezaplatenia členstvo zaniká. Brigády za rok 2014 boli uzatvorené ku dňu
30.10.2014. Neodpracované brigády k tomuto termínu musia byť uhradené formou príspevku
na zarybňovanie pri vydávaní povolení. Hodnota každej neodpracovanej hodiny je podľa uznesesenia členskej schôdze 2,00 €.
POVOLENIA NA LOV RÝB
Ceny a rozčlenenie povolení na lov rýb v roku 2015 :
miestne povolenie P / pstruhové základné/
rozsah : pstruhové revíry MO SRZ,

23,00 €

- miestne povolenie P / pstruhové zľavnené /
rozsah : pstruhové revíry MO SRZ,
určené pre držiteľov L alebo K povolení

17,00 €

- miestne povolenie K / kaprové základné /
rozsah : kaprové revíry MO SRZ č. 2620, 4170
určené pre členov MO SRZ

40,00 €

-

-

miestne povolenie K / kaprové zľavnené /
rozsah : kaprové revíry MO SRZ č. 2620, 4170
určené pre KMR, ženy, študentov, dôchodcov, invalidov

30,00 €

-

miestne povolenie L / lipňové základné /
rozsah : revír č. 2710 – Orava 1
určené pre členov KMR, MO SRZ a ostatných

33,00 €

-

zväzové povolenie K / kaprové /
rozsah : vyčlenené kaprové revíry v SR
určené pre členov KMR a SRZ

73,00 €

-

zväzové povolenie L / lipňové /
rozsah : vyčlenené lipňové revíry v SR a revír č. 2710 Orava 1
určené pre členov KMR a SRZ

73,00 €

POVOLENIA PRE DETI OD 10 DO 15 ROKOV
Pre rok 2015 si môžu členovia rybárskych krúžkov prostredníctvom svojich vedúcich zakúpiť
nasledovné povolenia na lov rýb, ktorých výšku cien jednotne stanovila RADA SRZ:
-

miestne povolenie P / pstruhové detské /
rozsah : pstruhové revíry MO SRZ

15,00 €

-

miestne povolenie K / kaprové detské /
rozsah : kaprové revíry MO SRZ

14,00 €

-

zväzové povolenie K / kaprové detské /
rozsah : kaprové revíry MO SRZ a vyčlenené K revíry v SR

20,00 €

-

miestne povolenie L / lipňové detské /
rozsah : revír č. 2710 – Orava 1

17,00 €

Rozsah platnosti detského povolenia na kaprové vody MO SRZ / cena 14,00 € / sa
počas školských prázdnin / júl – august / rozširuje na všetky kaprové revíry v obhospodarovaní
Rady SRZ v rozsahu platnosti povolenia dospelého sprievodcu – držiteľa tohoto povolenia,
ktorý dieťa pri love sprevádza.
TERMÍNY VYDÁVANIA POVOLENÍ NA LOV RÝB
Vydávanie povolení na lov rýb v roku 2015 sa bude vykonávať obdobným spôsobom ako tento
rok na základe záväznej objednávky členov. Záväzná objednávka m u s í byť správne vyplnená
a podpísaná členom. Objednávka na povolenie musí byť odovzdaná bez ohľadu na termín prevzatia povolenia najneskoršie do 31. januára 2015. Povolenia sa budú pripravovať na základe objednávok vopred, aby sa zamedzilo zbytočnému čakaniu pri ich vydávaní. Povolenia sa
budú vydávať v Rybárskom dome v Dolnom Kubíne v nasledovných termínoch:
02.
10.
17.
23.
07.
20.
06.
14.
20.
28.

januára 2015 piatok
januára 2015 sobota
januára 2015 sobota
januára 2015 piatok
februára 2015 sobota
februára 2015 piatok
marca 2015 piatok
marca 2015 sobota
marca 2015 piatok
marca 2014 sobota

od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

11,00 hod.
11,00 hod.
11,00 hod.
14,00 hod.
11,00 hod.
11,00 hod.
14,00 hod.
11,00 hod.
14,00 hod.
11,00 hod

do 16,00 hod.
do 16,00 hod.
do 16,00 hod.
do 18,00 hod.
do 16,00 hod.
do 16,00 hod.
do 18,00 hod.
do 16,00 hod.
do 18,00 hod.
do 15,00 hod.

Objednaný termín prevzatia povolenia by mal každý člen dodržať, aby sa povolenia nemuseli presúvať na nasledujúce termíny a tak sa zamedzilo zbytečnému čakaniu.
Okrem uvedených termínov sa predaj povolení nebude zabezpečovať.
Pri vydávaní povolení si každý člen musí skontrolovať druh preberaného povolenia, aby
bola možnosť porovnania s podanou objednávkou.
Poškodené papierové bankovky nebudú pri predaji povolení p r i j a t é .

UPOZORNENIE NA TERMÍN ODOVZDANIA ZÁZNAMU O ÚLOVKOCH
Upozorňujeme členov MO, že medzi členské povinnosti patrí aj včasné odovzdanie záznamu o úlovkoch z jednotlivých vôd. Záznamy musia byť riadne vyplnené a spočítané.
V záznamoch musí byť vyplnená aj kolonka počtu vychádzok na jednotlivých revíroch.
Nevyplnené časti sumarizačného záznamu v povolení nesmú byť vyškrtávané. Termín
odovzdávania je stanovený do 15. januára.

INFORMÁCIE PRE ČLENOV MO
Členstvo v SRZ preukazuje člen svojím členským preukazom. Podľa prijatého uznesenia
Rady SRZ musí byť v členskom preukaze fotografia držiteľa preukazu. Pri vydávaní povolení na lov rýb je potrebné predložiť členský preukaz na kontrolu s nalepenou fotografiou, ktorá musí byť overená pečiatkou MO SRZ a do ktorého sa potvrdí splnenie povinností
člena za uplynulý rok. Zároveň budú opečiatkované vydané členské známky.
Upozorňujeme členov MO, že aj v roku 2015 môžu organizácii SRZ poskytnúť 2 % zo
svojich daní. Tieto poskytnuté prostriedky budú použité na zvýšené zarybňovanie rybárskych revírov v obhospodarovaní MO.
INFORMÁCIA PRE RODIČOV
Podmienky lovu rýb pre deti do 6 rokov stanovuje zákon o rybárstve č. 139/02 Zb. Aj pre tú
to vekovú skupinu je potrebné povolenie na lov rýb a rybársky lístok. Povolenie vydáva užívateľ rybárského revíru bezplatne, rybársky lístok vydáva úrad samosprávy (MÚ) taktiež bezplatne. Povolenie sa vydáva len na kaprové vody, dieťa môže loviť len na udicu bez navijáku
spôsobom na plávanú. Na doprovod je potrebný garant s platným povolením na lov rýb.
Podmienky lovu rýb pre deti vo veku od 6 do 10 rokov stanovuje zákon o rybárstve č. 139/02.
Aj pre túto vekovú skupinu je potrebné povolenie na lov rýb a rybársky lístok. Dolnú hranicu
veku musí dieťa dosiahnúť k 31.12. príslušného kalendárneho roku. Deti vo veku nad 10 rokov sa
organizujú v rybárských krúžkoch. Bližšie informácie poskytne p. Jozef Macík na č.t. 0905 567 696.

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA POVOLENIA NA ROK 2015
Objednávku na povolenie odovzdať najneskôr do 31. januára
Priezvisko a meno: …………………………………………….. dátum nar.: ……………..………
Miesto bydliska: …………………………………………….….
Ulica a č. domu: ……………………..…………………………………………………………….
E – mail : ...........................................................................................................................................
Záväzne objednávam povolenia na lov rýb pre rok 2015, ktoré som označil krížikom X.
Miestne povolenie na pstruhové vody
Miestne povolenie na pstruhové vody
Zväzové povolenie na kaprové vody
Miestne povolenie na kaprové vody Miestne povolenie na kaprové vody Miestne povolenie na lipňové vody
Zväzové povolenie na lipňové vody

- základné
- doplnkové

v cene
v cene
v cene
v cene
v cene
v cene
v cene

základné
zľavnené

23,00
17,00
73,00
40,00
30,00
33,00
73,00

€
€
€
€
€
€
€

Dôvod požadovanej zľavy povolenia …………………………………………………………..…..
/ uviesť dôvod požadovanej zľavy – člen KMR, študent, dôchodca, invalid, ZŤP, ZŤPS,70 ročný/
Požadujem nalepenie známky pre dvojdohodu : vody pstruhové
ÁNO
vody lipňové
ÁNO
vody kaprové
ÁNO
( Zakrúžkuj

NIE
NIE
NIE
odpoveď !)

Povolenie prevezmem dňa…: ………………………../ uviesť termín podľa rozpisu vydávaní/
Člen SRZ od roku…………….. Číslo členského preukazu ………………………..…………..
Záväzne požadujem vydanie nového členského preukazu :

ÁNO NIE
( Zakrúžkuj odpoveď !)

V ………………………… dňa …………………….
……………………………………
podpis člena MO SRZ

