
O B E Ž N Í K  č. 2/2017   
 

 
Výbor MO SRZ Sabinov oznamuje všetkým svojim členom, že z dôvodu prebiehajúcej 
rekonštrukcie Mestského kultúrneho strediska v Sabinove, sa Rybárska večera v tomto roku  
nebude konať. Bližšie informácie budú zverejnené na našom webe.   
 

 
TERMÍNY A ČAS  PREDAJA POVOLENÍ V ROKU 2018 

 

KAŽDÝ  PONDELOK V RYBÁRSKOM  DOME  
od 15.01.2018  do  28.02.2018 od 19.00 h  do 20.00 h 
od 01.03.2018  do  31.05.2018 od 19.00 h  do 21.00 h 

  od 01.06.2018  do  30.06.2018 od 19.00 h  do 20.00 h 
Zakúpením  štátneho rybárskeho lístka u nás, prispejete zároveň aj do rozpočtu MO. 

Pri kúpe povolenia na rybolov je člen povinný doniesť so sebou členský preukaz a platný štátny rybársky 
lístok a zároveň mu bude odovzdaný plán brigád a plán športovej činnosti na rok 2018.    

  
 

CENY ZNÁMOK, POVOLENÍ A POPLATKOV NA ROK 2018  (v €) 
 
 

   DRUH ZNÁMKY, DRUH POVOLENIA, POPLATKY CENA  
Členská známka pre mládež 14,00 
Členská známka pre dospelých členov 30,00 
Zápisné pre dospelých členov                                                                                                                                     40,00 
Poštovné 1,00 
Manipulačný poplatok 1,00 

CENY POVOLENÍ  NA  RYBOLOV NA KAPROVÉ VODY 
Zväzové povolenie pre dospelých členov 35,00 
Miestne povolenie pre dospelých členov 46,00 
Miestne povolenie pre deti od 6 do 14 rokov 14,00 
Miestne povolenie pre členov dôchodcov nad 70 rokov a pre členov so zdravotným ťažkým 
postihnutím nad 70% 33,00 

Zväzové povolenie pre deti od 6 do 14 rokov  10,00 
CENY POVOLENÍ  NA  RYBOLOV NA PSTRUHOVÉ  VODY 

Miestne povolenie pre dospelých členov 33,00 
Miestne povolenie pre členov dôchodcov nad 70 rokov a pre členov so zdravotným ťažkým 
postihnutím nad 70% 20,00 

Miestne povolenie pre deti od 6 do 14 rokov  15,00 
 

 
Ženy kúpou kaprového povolenia na rybolov, získajú naše miestne pstruhové povolenie za odvod! 

 
 
 
 
 

VYPLNENÝ PREHĽAD O ÚLOVKOCH ZA ROK  2017, JE TREBA ODOVZDAŤ  DO 15. JANUÁRA 2018.  
BEZ  ODOVZDANÉHO  PREHĽADU NEBUDE ČLENOVI VYDANÁ NOVÁ POVOLENKA ! 

 

Vyplnený prehľad o úlovkoch doručte do poštovej schránky v Rybárskom dome na Nám. slobody 69, 083 01 
Sabinov. Prehľady neposielajte doporučene! Za včasné doručenie prehľadu o úlovkoch zodpovedá rybár! 
Mládežníkom a deťom nenavštevujúcim rybárske krúžky, nebude v roku 2018 vydané povolenie na rybolov.  

 

 
 
 
 
 
 

Členská schôdza sa bude konať v sobotu dňa 24. februára 2018 o 9.00 h, v estrádnej sále 
Mestského kultúrneho strediska v Sabinove, na ktorú Vás už teraz srdečne pozývame.  

V prípade že dovtedy nebude ešte ukončená rekonštrukcia MsKS, zmenu miesta konania 
 včas zverejníme na našom webe a vo vývesnej skrinke v podchode Rybárskeho domu. 

 

  

Všetkým Vám želáme pevné zdravie, rybárske úspechy a príjemné chvíle strávené pri našich vodách. 
  
V Sabinove dňa: 6.11.2017                                                                                   Výbor MO SRZ Sabinov                  
 


	O B E Ž N Í K  č. 2/2017

