OBEŽNÍK

3. Ples - už 43. ročník sa uskutoční dňa 8. 2. 2020 v budove Domu kultúry, Nám. mieru č. 1, Prešov
so začiatkom o 19:00 hodine. Cena vstupenky je 30 €. Predaj vstupeniek bude zabezpečený súbežne

Ako každoročne dovoľte nám informovať Vás o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa roku 2020

s výdajom povolení, v našich priestoroch MsO SRZ. Touto cestou chceme požiadať podnikateľov rybárov aj

a ukončenia sezóny 2019.

nerybárov, prispejte svojími výrobkami, darmi do tomboly. Svoje ceny do tomboly môžete priniesť do Rybárskeho
domu, Plzenská č. 6. Vopred ďakujeme.

1. CENY POVOLENÍ A ČLENSKEJ ZNÁMKY NA ROK 2020 STANOVENÉ RADOU SRZ ŽILINA:
4. Brigády - v roku 2020 sa budú konať v mesiacoch február - apríl, a v prípade nutnosti aj v iných
Zápisné:

Členská známka:

mesiacoch mimo hlavnú rybársku sezónu na revíroch MsO SRZ Prešov.

Deti od 6 do 14 rokov

2,- €

Detská do 6-14r.

Mládež od 15 do 17 rokov

5,- €

Mládež od 15 do 17 rokov

17,- €

Na brigádu je potrebné doniesť sekeru, pílu, gumené čižmy.

Od 18 rokov

29,- €

Zraz na brigády je stanovený na 7:30 hod. a prezentácia brigádnikov je do 8:00 hod..

Od 18 rokov

25,- €

1,-€

Brigády budú zamerané na úpravu pobrežných pozemkov, vykĺčovanie stromov a krovín.

Po tomto čase možnosť zapísania na brigádu sa nebude akceptovať. Termíny budú upresnené na
vývesnej tabuli a našej stránke srzpresov.sk.

Povolenie na rybolov:
Miestne K

46,- € Celozväzové - K /k miestnej K 46,-€/

40,- €

Zľavnené K

33,- € Celozväzové - L /k miestnej K alebo P/

40,- €

Povinnosťou člena SRZ je odpracovanie brigády v trvaní 8 hod.

Pre deti K - miestne

10,- € Denne K, alebo P

10,- €

5. Preteky - aj v tomto roku MsO SRZ plánuje organizovať preteky v love rýb pre našich rybárov.

Pre deti K - zväzové/k miestnej/

10,- € Týždenné K

30,- €

K všetkým podujatiam, ktoré budú organizované MsO SRZ Prešov budú včas vydané podrobné

Miestne P

30,- € Denne K, alebo P (nečlen)

20,-€

propozície, oznámené v miestnej tlači, vývesnej tabuli MsO, MHD Prešov a internetovej stránke SRZ Prešov

Miestne P so zľavou

23,- €

UPOZORNENIE: Kúpa zväzového kaprového povolenia je podmienená kúpou nezľavneného Miestneho kapro-

6. Informácia - výbor MsO SRZ Prešov si Vás dovoľuje informovať o možnosti poskytnúť 2% z dane

vého povolenia. Kúpa zväzového lipňového povolenia je podmienená kúpou akéhokoľvek nezľavneného

pre našu organizáciu. Podľa platnej legislatívy je možné poukázať na rozvoj a podporu rôznych

miestneho povolenia. SRZ Rada Žilina zrušila Sezónne povolenia na 1 revír Rady (1 priehrada ), ktoré sa už

aktivít 2% z dane zo mzdy.

nedajú zakúpiť.

Týmto chceme požiadať našich členov aj nečlenov a podnikateľské subjekty o poukázanie tohto príspevku pre našu organizáciu.

Cudzí členovia pri zakúpení sezónneho povolenia na naše miestne vody platia +30€ na zarybnenie

K poukázaniu príspevku je potrebné vyplniť predpísaný formulár, ktorý Vám poskytneme už vyplnený.

Výdaj povolení sa bude realizovať v Rybárskom dome, Plzenská č.6. Poplatky za členské ste

Takto poukázané 2% sú odrátané z Vami už zaplatenej dane z príjmu a neovplyvnia výšku Vášho

povinný uhradiť do - 31.marca 2020, inak podľa stanov SRZ strácate členstvo v SRZ !!!.

príjmu. Získané prostriedky budú použité výhradne na prácu s mládežou a na organizovanie podujatí

Po tomto termíne je obnovenie členstva možné len po zaplatení zápisného poplatku v sume 25,- €.

pre členov a v prípade mládeže aj nečlenov MsO SRZ.

Pre identifikáciu platby je nutné si na Daňovom úrade nechat potvrdit kópiu
Povolenia sa budú vydávať od 10.1.2020 - Január a Február pondelok A piatok od 16:00 - 18:50 hodiny.

o poukazaní 2% príspevku.

Marec - pondelok, streda a piatok od 16:00 – 18:50 hodiny.
Apríl - Máj pondelok A piatok od 16:00 – 18:50 hodiny.

7. Upozornenie - výbor MsO SRZ Prešov si Vás dovoľuje upozorniť na lovnú mieru kapra na VP V. Šariš

Jún - piatok od 16:00 – 18:50 hodiny.

stanovenú MŽP SR:

Pri výbere povolenia na rybolov ste povinní predložiť brigádnický preukaz s potvrdenou brigádou za rok 2019

Najmenšia lovná miera kapra

45 cm

Najväčšia lovná miera kapra

65 cm

Zároveň dodávame, že povinnosť loviaceho je mať podložku pre šetrné zaobchádzanie s ulovenou rybou.

( jedna brigáda ) a členskú legitimáciu s fotografiou ( deti preukaz mladého rybára s fotografiou ).
Bez členskej legitimácie s fotografiou Vám povolenie nebude vydané. Pri love ste povinní mať zakúpený

Výbor MsO SRZ Prešov ďakuje svojím členom za aktívne podieľanie sa na činnosti MsO SRZ a praje

platný ročný rybársky lístok. V prípade neúčasti na brigáde ste povinný uhradiť 33,- €.

svojím členom a ich rodinám veľa zdravia, spokojnosti a pekných zážitkov pri vode v roku 2020.

Prehľady o úlovkoch na kaprových vodách - záznam o dochádzke k vode a úlovkoch na pstruhových
vodách odovzdajte najneskôr do 15.1.2020 - v opačnom prípade Vám nemusí byť vydané povolenie na rybolov
na rok 2020.

ĎALŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE NA VÝVESNEJ TABULI V RYBÁRSKOM DOME
A NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKE - www.srzpresov.sk

2. Výročná členská schôdza sa uskutoční dňa 29. 3. 2020 v budove Domu kultúry, Nám. mieru č. 1,

Aj pre rok 2020 platí, že:

2. poschodie, začiatok o 8:30 hod..

Ročný rybársky lístok si budete mocť zakúpiť aj u nás pri výdaji povolenia.

