Mestská organizácia SRZ Bratislava IV, Levárska 11, 841 04 Bratislava
Tel.: 0911/531485, 02/65427322 web.stránka: www.srzba4.sk mail: info@srzba4.sk

ČLENSKÉ POPLATKY, CENY POVOLENÍ NA RYBOLOV
a ďalšie informácie pre členov MsO SRZ BA IV. pre rok 2020

STRÁNKOVÉ HODINY:
od 02.01. - 15.01.2020 v pracovných dňoch od 9,00 hod. – 17,00 hod.
Prestávka od 12,00 hod. do 13,00 hod.
od 16.01. - 30.04.2020

pondelok - streda
utorok, štvrtok

9,00 hod. - 17,00 hod.
9,00 hod. - 15,00 hod.

.
od 01.05.- 31.12.2020
pondelok, streda
9,00 - 17,00 hod.
Obedná prestávka v čase od 12,00 – 13,00 hod.

P O P L A T K Y v roku 2020:
Vek člena
Deti do 5 rokov
Deti od 6 do14 rokov
Mládež od 15 do17 rokov
Dospelý nad 18 rokov
Člen MsO BA IV.
minimálne 5 r. a nad 65 r.
Člen MsO BA IV. jubilant – 70, 75, 80
nad 80 r.(min. 10 rokov členom)
Člen MsO BA IV. minimálne 5 rokov
s preukazom ZŤP-s
Neodpracovaná brigáda
Neodovzdanie záznamu o úlovkoch do
15.1.2020
Neuhradené členské do 31.3.2020

Zápisné
nový člen

Členská
Známka

Kaprové miestne
povolenie

Kaprové
zväzové povolenie

5,00 €
5,00 €
30,00 €

1,00 €
1,00 €
17,00 €
23,00 €

zdarma
14,00 €
43,00 €
43,00 €

10,00 €
10,00 €
40,00 €
40,00 €

-

23,00 €

33,00 €

40,00 €

-

23,00 €

2,00 €

40,00 €

-

23,00 €

33,00 €

40,00 €

20,00 €
20,00 €
30,00 €

Poplatky za nesplnenie členských povinností (sú príspevkami na zarybnenie)
Zakúpenie zväzového povolenia je podmienené kúpou miestneho povolenia. Povolenia pre rok 2020
sa vydávajú v termíne do 30.9.2020, hosťovacie bratislavské povolenia pre členov SRZ do 31.12.2020.
Poplatky možno rozdeliť na 2 platby: 1. Členské, zápisné a ostatné poplatky 2. Povolenie

Kúpa miestneho povolenia pre členov iných organizácií – 43,00 € + 10,00 € – príspevok na zarybnenie
Predaj hosťovacieho kaprového povolenia pre rok 2020 pre členov SRZ :
Miestne - dospelý denné 10 €
Miestne - dospelý týždenné 40 €
Miestne – deti týždenné 5 €

Predaj hosťovacieho kaprového povolenia pre rok 2020 pre nečlenov:
Miestne - dospelý denné 20 €
Na revíry Rady dospelý denné 20 €

K vydaniu členskej známky a povolenia na rybolov je potrebné predložiť:
- člen: členskú legitimáciu s nalepenou fotografiou, občiansky preukaz (v prípade zmeny trvalého bydliska). Bez členskej
legitimácie nebude vydaná členská známka ani povolenie!
- nový člen: občiansky preukaz, fotografiu, prijatie je podmienené úspešným absolvovaním vedomostného testu, vyplnením

žiadosti o prijatie a súhlasom výboru
- invalidný dôchodca: preukaz ZŤP-S
- potvrdenie o odpracovaní brigády za rok 2019
- "Prehľady o úlovkoch" odovzdané resp. doručené poštou sa zaznamenávajú do kartotéky počítača.

Pri prestupe z organizácie do organizácie (aj v rámci BA) treba mať výstupnú pečiatku.
Členská známka
Povinnosť uhradenia členskej známky je do 31. marca! Neuhradením v termíne ZANIKÁ
ČLENSTVO! V prípade zániku členstva (po 1.4.) sa postupuje ako pri novom členovi - žiadosť
o prijatie, úhrada zápisného.
Rybársky lístok
Rybársky lístok si zakúpite na MÚ v mieste bydliska.
Dieťa do 15 rokov bezplatne (pri love ho musia mať pri sebe).
Dospelý: týždenný 1,50 €, mesačný 3,00 €, ročný 7,00 € trojročného 17,00 €.

Brigáda
Povinnosťou člena SRZ je odpracovať brigádu v rozsahu 8 hodín. Brigádu možno odpracovať v niektorej z organizácii MsO
SRZ BA I, II, III, IV, V. O odpracovaní brigády treba mať potvrdenie. Za neodpracovanú brigádu v roku 2019 je povinnosť
úhrady 20,00 € (príspevok na zarybnenie). Od brigády sú oslobodené deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia nad 62 rokov
a invalidní dôchodcovia držitelia preukazu ZŤP-s.

Termíny brigád MsO BA IV:
Kuchajda
Karloveské rameno
Morava

4.- 5.4. a 27. apríl 2020
5. a 6. september 2020
Zraz o 8,00 hod. pri hlavnom vchode (od železničnej stanice Nové mesto)
26. apríla 2020 Zraz o 8,00 hod. pri Riviére
19. a 20. september 2020 Zraz o 8,00 hod. pod hradom v Devíne

Na brigádu treba prísť v pracovnom oblečení, priniesť si pracovné rukavice a igelitový sáčok. Termíny, miesto a čas brigád
v ostatných MsO SRZ Bratislava budú zverejnené v kancelárii MsO IV a na členskej schôdzi.

Zarybnenie v roku 2019 :
Kuchajda
Morava 1
Karloveské rameno
Devínske rameno

Kapor
K3-4 5000 kg
K3 3500 kg
zatiaľ nedodané
-

Šťuka
700 kg (35 – 40 cm)

Šťuka plôdik
6000 ks
6000 ks
4000 ks

HODNOTIACA ČLENSKÁ SCHÔDZA sa uskutoční 17.4.2020 o 17,00h program bude včas zverejnený na: www.srzba4.sk,
alebo na nástenke v priestoroch kancelárie.
Treba priniesť členský preukaz. Účasť na členskej schôdzi je jednou zo základných povinností člena Stanovy §6 písm. g).
Zákony, vyhlášky, smernice a iné predpisy ohľadom rybárskeho práva nájdete na stránke www.srzrada.sk

Všetkým členom našej organizácie prajeme v roku 2020 pevné zdravie, veľa príjemných chvíľ strávených
na rybačke a bohaté úlovky.
Výbor Mestskej organizácie SRZ
Bratislava IV.

