
Oznámenie výboru SRZ MsO  Banská Bystrica o 
podmienkach výdaja členských známok a povolení na 

rybolov pre rok 2023 

 
Povolenia budú členom SRZ MsO B.Bystrica na sezónu 2023  vydávané  nižšie uvedeným postupom: 
 

Na schodišti Rybárskeho domu Banská Bystrica, Ruttkaya Nedeckého 2., bude umiestnená schránka, 

do ktorej bude môcť  člen MsO SRZ BB, ktorý už vykonal úhradu na rok 2023 vložiť obálku s 

dokladmi potrebnými na spracovanie výdaja povoleniek. Záujemcovia o výdaj povolení na lov od 

1.1.2023 s termínom prevzatia 28.12.2022 sú povinní odovzdať zosumarizovaný záznam  úlovkov a 

obálku s dokladmi potrebnými na výdaj povolení do 27.12.2022 do schránky  na schodišti  

Rybárskeho domu. 

Schránka na  obdobie 2023 bude prístupná  od 13.1.2023 každý piatok a pondelok počas 

úradných hodín: 

piatok – 13.30 až 16.30 hod. a pondelok – 12.30 až 16.00 hod. 

Posledný termín prijímania obálok so žiadosťami o vydanie povoleniek je pondelok 24.4.2023. 
 

Obsah obálky: 

1. Členská legitimácia 

2. Doklad o úhrade – ústrižok poštovej poukážky alebo vytlačené potvrdenie o zrealizovanej 
platbe iným spôsobom, internet bankingom, vkladom na účet atď. 

3. Rozpis uhradených cenín a členských povinností – členský príspevok, športová činnosť, 

jednotlivé druhy povolení a záznamy o úlovkoch ku nim, rybársky poriadok pre celozväzové 

povolenia, poplatok za neodpracované brigády. 

               Príklad: ČZ – 41€ alebo:  ČZ – 41€ 

   Ka m – 46€   Ka m – 50€ 

   Ka Zv – 51€   Ka Zv – 51€ 

   Ps m – 50€   Ps m – 50€ 

   Celkom: 188€   Li m – 40€ 

       Celkom: 232€ 

 

4. V prípade neodpracovania brigádnických hodín je člen povinný uhradiť za každú 
neodpracovanú brigádu v roku 2022 príspevok vo výške 60 €. 

5. Súčasne je možné predplatiť si brigády na rok 2023 vo výške 42 € za každú brigádu. 

6. Číslo mobilného telefónu. 
 

Všetky uvedené doklady  vkladať do schránky v zalepenej obálke veľkosti A5. Schránka bude 
poverenými členmi výboru MsO následne vyprázdnená a obsah bude odovzdaný výdajcom povolení 
na spracovanie. 

 

Po vyhotovení dokladov pre členov rybárskeho zväzu im tieto budú odovzdávané  v termíne od 

stredy 18.1.2023 (pre prvé žiadosti podané od 13.1.2023) a následne pre žiadosti podané 

v nasledujúcich piatkoch a pondelkoch budú povolenky vydávané v určených termínoch. 

(Obálky sa teda podávajú vždy piatok alebo pondelok .) 

 

Vydávanie  povolení končí v stredu 26.4.2023 

V prípade nejasností pri vyhotovení povolení budú záujemcovia kontaktovaní telefonicky. 

 

 

výbor  SRZ MsO Banská Bystrica 

Ján Dianiška - predseda 


