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IV.) Platby pre rok 2021 – číselník platieb 

1. Členská známka cena kód 

Dospelí členovia. 29,00,-€ 1 

Fyzická osoba od 15 do17 rokov.  
Spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., bod 17. 

17,00,-€ 2 

Fyzická osoba od od 6 do 14 rokov. 1,00,-€ 3 

Fyzická osoba od 3 do 5 rokov a čestní členovia členské neplatia. 0,00,-€ 0 

2. Platby za kaprové povolenia cena kód 

Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ pre dospelých členov 46,00,-€ 1 

Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v nižšej hodnote určené  
pre  ženy, fyzické osoby od 15 do 17 rokov, študentov od 18 do 25 rokov  
a pre členov rybárskej stráže schválených výborom MsO. 
 Spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod 19. 

33,00,-€ 2 

Zväzové povolenie na kaprové vody Rady SRZ; 40,00,-€ 3 

Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v nižšej hodnote určené  
pre telesne postihnutých členov držiteľov platných preukazov ZŤP a ZŤPS  
i vozíčkarov 

Spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod 19 

33,00,-€ 4 

Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v hodnote  46,- € a 

Zväzové povolenie na kaprové vody Rady SRZ v hodnote  40,- € 
86,00,-€ 5 

Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ v nižšej hodnote 33,- € a 

Zväzové povolenie na kaprové vody Rady SRZ v hodnote  40,- € 

 

73,00,-€ 
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Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ pre fyzické osoby  od 6 do 14 10,00,-€ 7 

Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ pre fyzické osoby  od 6 do 14 
rokov v hodnote 10,- € a Zväzové povolenie na kaprové vody Rady SRZ  
pre fyzické osoby  od 6 do 14  rokov v hodnote 10,- € 

20,00,-€ 8 

Zväzové povolenie Rady SRZ na kaprové vody pre fyzické osoby  od 6 do 14 
rokov 

10,00,-€ 9 

Žiadne povolenie 0,00,-€ 0 

3. Platby za pstruhové a lipňové povolenia cena kód 

Miestne povolenie na pstruhové vody MsO SRZ 27,00,-€ 1 

Miestne povolenie na pstruhové vody MsO SRZ pre fyzické osoby  od 6 do 14 15,00,-€ 2 

Miestne povolenie na pstruhové vody MsO SRZ  v hodnote 27,- €  a Zväzové 
povolenie na lipňové vody RADY SRZ v hodnote  40,- €   67,00,-€ 3 

Zväzové povolenie na lipňové vody RADY SRZ 40,00,-€ 4 

Žiadne dodatkové povolenie 0,00,-€ 0 

4. Náhrada za nesplnenie brigádnickej povinnosti v roku 2020 cena kód 

Náhradu neplatia členovia, ktorí si v roku 2020 odpracovali brigádnickú 
povinnosť alebo tí, ktorí sú od brigády oslobodení.  
Spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod 13. 

0,00,-€ 0 

Nesplnená brigádnická povinnosť.  
Spresnenie 1) Pokyny a upozornenia..., body 12; 13; 14; 

napr.(12 neodpracovaných hodín x 5,- € = 60,- €) 

.......,-€ 1 

5.  Platby zápisného cena kód 

Zápisné dospelí (platia žiadatelia o prijatie za člena SRZ a členovia, ktorí 
požiadali o obnovenie členstva) 
Spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod 6. 

100,00,-€ 1 

Zápisné pre fyzické osoby  od 15 do 17 rokov (platia žiadatelia o prijatie  

za člena SRZ a  žiadatelia o obnovenie členstva) 
Spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod 6. 

20,00,-€ 2 

Zápisné pre fyzické osoby  od 6 do 14 rokov  (platia žiadatelia o prijatie za člena 
SRZ a žiadatelia o obnovenie členstva   
Spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod 6. 

10,00,-€ 3 
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Fyzické osoby od 3 do 5 rokov zápisné neplatia vrátane  ostatných členov, ktorí 
zápisné neplatia  0,00,-€ 0 

6. Nová členská legitimácia cena kód 

Neplatím novú členskú legitimáciu 0,00,-€ 0 

Nová členská legitimácia pre dospelých* 0,50,-€ 1 

Nová členská legitimácia pre fyzické osoby  od 15 do 17 rokov* 0,50,-€ 2 

Nová členská legitimácia pre fyzické osoby  od 6 do 14 rokov * 0,10,-€ 3 

*pozri upozornenie bod VI   

7. Príspevok do fondu zarybnenia  cena kód 

Neprispievam do fondu zarybnenia 0,00,-€ 0 

Prispievam do fondu zarybnenia (doplňte sumu v €) 
Príspevok do fondu zarybnenia je dobrovoľnou záležitosťou člena, ktorý sám 

uváži v akej sume prispeje. Každá suma je prínosom pre organizáciu. 
Príspevky budú použité výhradne na zarybňovanie mimo zarybňovacieho plánu 
pre tie obvodné organizácie, ktorých členovia ich do fondu vložia. Za príspevky 
budú nakúpené ryby na základe návrhu výborov obvodných organizácií. 

.......,-€ 1 

8. Poplatky za mimoriadne známky a tlačivá cena kód 

Neplatím za mimoriadne známky ani tlačivá 0,00,-€ 0 

Platba za mimoriadne známky .......,-€ 1 

Zákon 216/2018 Z.z. + vykonávacia vyhláška  0,50,-€ 2 

Stanovy SRZ 0,50,-€ 3 

Zákon 216/2018 Z.z. + vykonávacia vyhláška; Stanovy SRZ 1,0,-€ 4 

9. Sponzorské cena kód 

Neprispievam 0,00,-€ 0 

Prispievam na klub detí (doplňte sumu v €) .....,-€ 1 

Prispievam na ochranu revírov a hospodársku činnosť (doplňte sumu v €) ......,-€ 2 

10. Oneskorená platba cena kód 

Neplatím oneskorenú platbu 0,00,-€ 0 

Oneskorenú platbu môže uhradiť člen, ktorý do 15.1. daného roku neodovzdal 
prehľad o úlovkoch a má záujem o vydanie povolenia na rybolov; 

 inakšie platí spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod  9 

100,00,-€ 1 

Oneskorenú platbu môže uhradiť fyzická osoba od 15 do 17 rokov, ktorá  
do 15.1. daného roku neodovzdala prehľad o úlovkoch a má záujem o vydanie 

povolenia na rybolov; 

 inakšie platí spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod  9 

20,00,-€ 2 

Oneskorenú platbu môžu uhradiť fyzická osoba od 6 do 14 rokov, ktoré  
do 15.1. daného roku neodovzdali prehľad o úlovkoch a majú záujem o vydanie 

povolenia na rybolov; 

 inakšie platí spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod  9 

10,00,-€ 3 

 

V.) Pokyny pre vyplnenie prevodného príkazu, resp. šeku: 

Pre identifikáciu Vašich platieb vyplňte variabilný a špecifický symbol na šeku, ktorý Vám bol 
doručený v tomto spravodaji, podľa nasledovných pokynov (platí aj pre bankový prevod): 

1. Špecifický symbol (rozpis Vašich platieb) vytvorte podľa časti „IV.) Platby pre rok 2021– 

číselník platieb“ uvedeného v tomto spravodaji. Špecifický symbol sa skladá z desiatich 
okienok, do ktorého sa vpisuje číselný kód príslušnej platby. Začnite vypisovať zľava, pričom 
prvé okienko zľava je členské, druhé hlavné povolenie na rybolov atď. Je potrebné vypísať 
všetky okienka špecifického symbolu. Ak nerealizujete niektorú z platieb, do príslušného 
okienka napíšte nulu. Príslušné platby si v spravodajcovi zakrúžkujte, v prípade potreby 
doplňte sumu za nesplnenú brigádnickú povinnosť, príspevok do fondu zarybnenia, alebo 
sponzorské a spočítajte.  


