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 2021

STRÁNKOVÉ HODINY:
od 04.01. - 15.01.2021 v pracovných dňoch od 9,00 hod. – 17,00 hod.
Prestávka od 12,00 hod. do 13,00 hod.
od 18.01. - 30.04.2021

pondelok - streda
utorok, štvrtok

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

.
od 03.05.- 31.12.2021
pondelok, streda
8,00 - 16,00 hod. /iná možnosť na základe tel. dohovoru/
Obedná prestávka v čase od 12,00 – 13,00 hod.

P O P L A T K Y v roku 2021:
Vek člena

Zápisné
nový člen

Členská
Známka

Kaprové miestne
povolenie

Kaprové
zväzové povolenie

Deti do 6 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
15.1.2021
Neuhradené členské do 31.3.2021 zápisné

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 €

Zakúpenie zväzového povolenia je podmienené kúpou miestneho povolenia. Povolenia pre rok 2021
sa vydávajú v termíne do 30.9.2021, hosťovacie bratislavské povolenia pre členov SRZ do 31.12.2021.
Poplatky možno rozdeliť na 2 platby: 1. Členské, zápisné a ostatné poplatky 2. Povolenie

Po vyčerpaní limitu 40 ks rýb druhé povolenie je možné zakúpiť za 100 €.
Kúpa miestneho povolenia pre členov iných organizácií : 100 € (povolenie nie je nárokovateľné)
Predaj miestnych hosťovacích povolení (povolenie nie je nárokovateľné)
pre rok 2021 pre členov SRZ :
Miestne - dospelý denné 10 €
Miestne - dospelý týždenné 40 €
Miestne – deti týždenné 5 €

Predaj hosťovacieho kaprového povolenia pre rok 2021 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! Potvrdenie o odpracovaní brigády za rok 2020. Invalidný
dôchodca: preukaz ZŤP-S.
- “Prehľady o úlovkoch” odovzdané resp. doručené poštou sa zaznamenávajú do kartotéky počitača.

nový člen: občiansky preukaz, fotografiu, prijatie je podmienené úspešným absolvovaním vedomostného testu, vyplnením
žiadosti o prijatie a súhlasom výboru ako i vyplnením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“.
- invalidný dôchodca: preukaz ZŤP-S
-

Pri prestupe z organizácie do organizácie (aj v rámci BA) treba mať výstupnú pečiatku.
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 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 € trojročný 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 2020 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

11. apríla 2021
17. apríla 2021
12. septembra 2021
Zraz o 8,00 hod. pri hlavnom vchode (od železničnej stanice Nové mesto)
Karloveské rameno
18. apríla 2020 Zraz o 8,00 hod. pri Riviére
Morava č.1
10. apríla 2021 Zraz pri Družstve D.N. Ves na hrádzi (úprava terénu prístupu – zarybnenie)
11. septembra 2021 Devín ( pod Hradom)
25. septembra 2021 Devín ( pod Hradom)
Brigáda sa uskutoční vždy o 8,00 hod.
Na brigádu treba prísť v pracovnom oblečení, priniesť si pracovné rukavice a igelitové vrecko. Termíny, miesto a čas brigád
v ostatných MsO SRZ Bratislava budú zverejnené v kancelárii MsO IV a na členskej schôdzi.
Rybárske preteky
Jarné preteky plánujeme na 8. mája 2021 na revíre Kuchajda od 7,00 hod. do 13,00 hod.(pre dospelých štartovné 5 €). Lov na
l prút a možnosť privlastniť 1 kapra. Preteky detí od 8,00 hod. do 12,00 hod. (štartovné deti neplatia). Predpredaj štartových
lístkov bude v kancelárií MsO SRZ na Levárskej 11, od 1.4.2021. Je potrebné sledovať opatrenia Ministerstva zdravotníctva,
našu stránku a informovať sa v kancelárií.

Zarybnenie v roku 2020 :
Kuchajda
Morava 1
Karloveské rameno
Devínske rameno

Kapor
K3-4 5000 kg
K3 6550 kg
K3
900 kg
-

Šťuka
4000 ks 3-4 cm
2000 ks 3-4 cm
2000 ks 3-4 cm

Zubáč
10000 ks 10-12 cm

HODNOTIACA ČLENSKÁ SCHÔDZA termín podľa opatrenia Ministerstva zdravotníctva, treba sledovať našu
stránku: www.srzba4.sk, alebo nástenku v priestoroch kancelárie resp. telefonicky predpoklad mesiac apríl 2021.
Treba priniesť členský preukaz. Účasť na členskej schôdzi je právo člena Stanovy §6 ods.1 písm.g).
Zákony, vyhlášky, smernice a iné predpisy ohľadom rybárskeho práva nájdete na stránke www.srzrada.sk

Všetkým členom našej organizácie prajeme v roku 2021 pevné zdravie, veľa príjemných chvíľ strávených
na rybačke a bohaté úlovky.
Výbor Mestskej organizácie SRZ
Bratislava IV.

