
 Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Banská Bystrica, 
Ruttkaya Nedeckého 2, 974 01,  Banská Bystrica 

 
Vážení športoví priatelia rybolovu, 
zasielame Vám termíny odovzdania záznamu o úlovkoch a prevzatia čl.známok a 
povolení pre rok 2023.  

Mestský výbor Vám v roku 2022 praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov 
a v roku 2023 veľa zdravia, šťastia a rybárskych úspechov. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Termín konania Výročnej členskej schôdze ( MK) 

Aula Obchodnej akadémie Tajovského 25, dňa 25.2.2023, o 09,00 hod. 

 
Úradné hodiny (v kancelárii MsO, Ruttkaya Nedeckého 2):  

Pondelok:    12,30 – 16,00 hod. ( platí po celý rok) 
Streda:         09,00 – 12,00  a  13,30 -17,00 hod.( platí po celý rok) 
Piatok:         13,30 – 16,30 hod. ( platí od 13.1.2023 do 28.4.2023) 

Kontakty:          telefón -  0905 741 581, webová stránka – www. rybybb.sk, 
mailová adresa – ryby.bb@gmail.com 

 

 

ODOVZDÁVANIE ZÁZNAMOV O ÚLOVKOCH za rok 2022: 
              
             PONDELOK   02.01.2023                                            12,30 – 16,00 HOD 
             STREDA          04.01.2023       09,00 – 12,00 HOD     13,30 – 17,00 HOD                               
             PONDELOK   09.01.2023                                            12,30 – 16,00 HOD  
             STREDA          11.01.2023       09,00 – 12,00 HOD     13,30 – 17,00 HOD                           
  
             PIATOK          13.01.2023                                            13,30 – 16,30 HOD 
Výkazy o úlovkoch musia byť vyplnené – zosumarizované! Kto neodovzdá záznam o úlovkoch za 
rok 2022 v stanovenom termíne – do 15.1.2023, nebude mu vydané povolenie na rybolov pre rok 
2023. 

  
Záujemci o výdaj povolenia na rybolov od 1.1.2023 s termínom prevzatia 28.12.2022 sú povinní 
odovzdať záznam o úlovkoch a obálku s dokladmi potrebnými na výdaj povolení do 27.12.2022 do 
pripravenej schránky na schodisku Rybárskeho domu. 
 
Termíny PREVZATIA ( osobný odber) povolení a čl. známok pre rok 2023: 
(pre členov, ktorí sa riadili pokynmi  výdaja povolení a členských známok. 
Streda  18.1.2023                                          Streda   15.3.2023 
Streda  01.2.2023                                          Streda   29.3.2023  
Streda  15.2.2023                                          Streda   12.4.2023 
Streda  01.3.2023                                          Streda   26.4.2023 
Po poslednom termíne  bude každý výdaj povolení spoplatnený sumou 5 € 
(od 27.4.2023)! 
 
Oznamujeme členom, že v roku 2023 bude možné poukázať 2% z dane z príjmu pre 
účely SRZ MsO Banská Bystrica. Podrobnosti budú zverejnené na webovej stránke alebo 
podrobnejšie informácie u pána Slačku Karola, tel. č. 0918 396 591 
 
 
 
                                                                                                                    Výbor SRZ MsO B.Bystrica 
                                                                                                                        Ján Dianiška - predseda 
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