
 

Formulár pre zaplatenie členského príspevku SRZ a kúpu povolenia na rybolov pre rok 2022 
Člen MO SRZ v Kysuckom Novom Meste čitateľne vypíše svoje údaje: 

meno a priezvisko člena   
Tento stĺpec 

nevyplňovať 

rok narodenia člena  Číslo Fo.: 

adresa bydliska člena  Suma:                € 

kontaktný email a telefónne číslo 

je povinný údaj  
 Dňa: 

Vyššie uvedený člen MO SRZ v Kysuckom Novom Meste si pre rok 2022 objednáva  : 

Požadovaná cenina na rok 2022 
Fixná 

cena 

Objednanie člen 

označí symbolom 

X, nehodiace 

škrtnúť 

Sumarizácia brigád člena žiadajúceho o povolenie             

pre rok 2022 
každý člen zakrúžkuje, alebo vyplní svoje údaje (členovia s preukazom 

ZŤP doložia fotokópiu preukazu pri odovzdaní formuláru) 

Členská známka – člen od 18 rokov a viac 26 €  Som dôchodca bez brigádnickej povinnosti ÁNO NIE 

Členská známka – člen od 15  do 18 rokov, 

alebo študent do 25 r(priloží fotokópiu 

ISIC) 

17 €  
Som držiteľ preukazu ZŤP a prikladám aj kópiu 

preukazu 
ÁNO NIE 

Kaprové miestne povolenie 46 €  V tomto roku mám 15 rokov (prechod z detskej p.) ÁNO NIE 

Kaprové zväzové povolenie 40 €  Odpracoval som 12 brigád. hod. ÁNO NIE 

Pstruhové miestne povolenie 20 €  Člen ktorý odpracoval menej ako 12 hod. napíše koľko pracoval hod. 

Lipňové zväzové povolenie 40 €  Brigády odpracoval u hospodára (uviesť priezvisko) pán 

Ceniny, odvody a tlačivá 2 € X 
Cez 2% z dane som prispel sumou (uviesť sumu v 

€) 
€ 

Manipulačný poplatok – COVID výdaj 2 € X 
Tlačivo na poukázanie 2% som odovzdal (uviesť 

komu z výboru boli tlačiva odovzdané ) 
pán 

Neodpracované brigády do 50 €   

Člen podpisom tohto formulára súhlasí zo spracovaní osobných údajov a s elektronickou úhradou za ceniny v roku 2022 s predpokladanou sumou na úhradu 

..................... € (súčet poplatkov vykoná žiadajúci člen).  Formulár a sumu skontroluje poverená osoba z výboru MO SRZ v KNM. 

Podpis člena - predkladateľa formulára .................................................. dňa ..................../2022 

Formulár, ktorý nebude úplne vyplnený, alebo bude podaný bez podpisu člena MO SRZ v KNM, alebo zákonného zástupcu žiadajúceho mládežníka do 18. 

rokov, nebude spracovaný a odovzdané preukazy člena MO SRZ v KNM budú uschované v kancelárii. O chybe bude informovaný na uvedený email. Táto 

úschova nebude spoplatnená a člen môže podať správne vyplnený formulár opakovane.  



Usmernenie členom MO SRZ v KNM pri úhrade členského SRZ a pri predaji povolení na 

rybolov počas mimoriadnych AntiCovid opatrení v roku 2022 
Člen MO SRZ v KNM ktorý má záujem o úhradu členského príspevku SRZ za rok 2021 a zakúpenie povolenia na 

rybolov pre rok 2022 počas súčasného pandemického obdobia, postupuje pre získanie uvedených cenín a dokladov 

nasledujúcim postupom: 

1) Žiadajúci člen vyplní „Formulár pre zaplatenie členského príspevku SRZ a kúpu...“ podľa bodov 1-3 

tohto usmernenia. Vytlačí si predložený formulár  (aj čiernobielo a len jednu stranu formuláru). 

Vo formulári člen vyplní meno priezvisko, ročníka narodenia a mesto, či obec trvalého bydliska.  

Ako povinný udaj uvedie je nutné uviesť kontaktný email člena, alebo jeho blízkeho príbuzného na 

ktorý mu budú zaslané informácie o spracovaní jeho žiadosti z formulára v prípade nejasností, pokyny 

a údaje k elektronickej platbe za doklady a tiež informácia o termíne a mieste vydania dokladov. 

2) Člen si vo formulári zvolí druh povolenia pre rok 2022, ktoré si chce zakúpiť značením symbolom X 

v príslušnom riadku v stĺpci „Potvrdenie objednania ...“. V prípade záujmu o kúpu zväzového kaprového 

povolenia je nutné si zakúpiť aj miestne kaprové povolenie. V prípade záujmu o Lipňové zväzové 

povolenie je potrebné zakúpenie aspoň jedného miestneho povolenia (Kaprové, alebo Pstruhové).  

Členský príspevok musí uhradiť každý člen SRZ najneskôr do 31.3.2022, alebo súčasne s kúpou 

povolenia pred 31.3.2022. Povolenie bez členského príspevku za rok 2022 nie je možné predať. 

Ak chce člen uhradiť len členský príspevok bez zakúpenia povolia na rybolov, druh povolenia neoznačí 

X, ale okienko povolení prečiarkne a označí len príslušný členský poplatok. Prerušenie je možné max 

2 roky po sebe, bez úhrady členstvo zaniká. 

Prázdna brožúra Povolenia sa rybolov po zaplatení len členského príspevku za účelom budúcej kúpy len 

hosťovacieho povolenia v roku 2022 sa na základe upravenej smernice RADY SRZ už nevydáva. 

3) Poplatky za ceniny a manipulačný poplatok sa hradia vždy pri mimoriadnom bezkontaktnom predaji. 

4)  Poplatok za neodpracované brigády uvedie symbolom X člen ktorý vie že brigády neodpracoval.  

Brigády v sume 50 € neplatí člen, ktorý prečiarkne riadok nakoľko nemá brigádnickú povinnosť, lebo  

je dôchodca, má preukaz ZŤP, alebo je členom vo veku 15 rokov. 

Brigády neplatí ani člen, ktorý odpracoval brigády v stanovenom rozsahu 12 a viac hod.  ale uvedie aj 

priezvisko hospodára u ktorého s brigády odpracoval.  

Brigády neplatí ani člen, ktorý poukázal na 2% z dane z príjmu v roku 2022 sumárnu sumú dvojnásobku 

hodnoty neodpracovaných brigád. 

Pre rýchlejšie vyhodnotenie brigád a 2% z dane je potrebné prikladať brigádnický preukaz ak ho 

člen má. Budúce odpracované brigády a príspevky za 2% z dane za rok 2022, budú v roku 2023 

uznané len na základe predloženia brigádnického preukazu. 

5) Členovia MO SRZ v KNM s bydliskom v okresoch KM, ZA, CA vyplnený a podpísaný formulár spolu 

s členským preukazom, brigádnickým preukazom a s ústrižkom o vrátení povolenia za rok 2021 

v zalepenej obálke odovzdajú oproti podpisu v prezenčnej listine v Chovateľsko-rybárskej predajni 

CHOVEX  - Vladimír Jastraban pri obchode Billa v KNM. Jedna obálka môže obsahovať aj viacero 

formulárov a preukazov. Členovia MO SRZ v KNM z iných okresov posielajú podklady v rovnakom 

rozsahu poštou na adresu v kontaktoch www.srzkysuca.com. 

6) Po kontrole formulára prídu žiadateľovi na uvedený email platobné údaje s potvrdenou výškou platby 

po kontrole formulára s variabilným symbolom pre platbu. 

7) Po úhrade poplatkov za doklady bankový prevodom, budú žiadateľovi pripravené na odovzdanie doklady 

s doručení do chovateľskej predajne alebo poštou. 

8) Informáciu o pripravených dokladoch na ich prevzatie, alebo o odoslaní poštou dostane žiadateľ opäť do 

emailu z formulára. V chovateľsko-rybárskej predajni bude možné prevziať súčasne aj viacero povolení 

súčasne, ale vždy oproti podpisu v prezenčnej listine prevzatia.  

Z dôvodu mimoriadnej situácie vás žiadame o pokojné a najme bezpečné správanie v predajni CHOVEX – V. Jastraban. 

Ak vznikne problém tak sa vyrieši v kľude a k spokojnosti väčšiny členov

http://www.srzkysuca.com/


 


