
OBEŽNÍK č. 3/2018 
 
 

Výbor MO Sabinov oznamuje všetkým členom, že za účelom zjednodušenia 
vybavovania platieb v budúcom  roku ponúkame od 1. januára 2019 možnosť uhrádzať 
členské známky, povolenia na rybolov a ostatné poplatky bezhotovostným spôsobom.  
 
Členovia, ktorí urobia úhradu bezhotovostným spôsobom, budú podľa možností vybavovaní 
prednostne (pokladník v časovom predstihu už na základe výpisu z účtu, vypíše ,,Záznam 
o dochádzke k vode a úlovkoch“ a nalepí príslušné ceniny). 
  
Aby sme výrazne skrátili čakacie doby pri vybavovaní rybárskych náležitostí a obmedzili 
hotovostné platby, môžete uhradiť svoje platby z pohodlia domova elektronicky (home 
bankingom, internet bankingom) na účet našej MO: číslo účtu: 0096281694/0900                 
IBAN číslo účtu:  SK66 0900 0000 0000 9628 1694.  
 
V poznámke pre príjemcu uvediete: meno, priezvisko, rok narodenia a skratky predmetov 
úhrady ( napr.  Ján Novák,1998,CD,MKD,M,P)  
 

SKRATKA    DRUH ZNÁMKY, DRUH POVOLENIA, POPLATKY CENA  
CM ČLENSKÁ ZNÁMKA PRE MLÁDEŽ 17,00 
CD  ČLENSKÁ ZNÁMKA PRE DOSPELÝCH ČLENOV 32,00 
 Z ZÁPISNÉ PRE DOSPELÝCH ČLENOV                                                                                                 50,00 
P POŠTOVNÉ 1,00 
M MANIPULAČNÝ POPLATOK 1,00 
B    NEODPRACOVANÉ BRIGÁDY  

CENY POVOLENÍ  NA  RYBOLOV NA KAPROVÉ VODY 
ZKD ZVÄZOVÉ POVOLENIE PRE DOSPELÝCH ČLENOV  40,00 
 ZKM ZVÄZOVÉ POVOLENIE PRE DETI OD 6-15 ROKOV 10,00 
MKD MIESTNE POVOLENIE PRE DOSPELÝCH ČLENOV 46,00 
MKM  MIESTNE POVOLENIE PRE DETI OD 6 DO 15 ROKOV 14,00 

MKZ  MIESTNE POVOLENIE PRE ČLENOV DÔCHODCOV NAD 70 ROKOV 
A PRE ČLENOV SO ZDRAVOTNÝM ŤAŽKÝM POSTIHNUTÍM NAD 70% 

33,00 

 CENY POVOLENÍ  NA RYBOLOV NA PSTRUHOVÉ  VODY 
MPD MIESTNE POVOLENIE PRE DOSPELÝCH ČLENOV 33,00 
MPZ MIESTNE POVOLENIE PRE ČLENOV DÔCHODCOV NAD 70 ROKOV 

A PRE ČLENOV SO ZDRAVOTNÝM ŤAŽKÝM POSTIHNUTÍM NAD 70% 20,00 
MPM MIESTNE POVOLENIE PRE DETI OD 6 DO 15 ROKOV  15,00 

CENY POVOLENÍ  NA  RYBOLOV NA LIPŇOVÉ VODY 
ZLD ZVÄZOVÉ POVOLENIE PRE DOSPELÝCH ČLENOV 40,00 

 

Ak nie ste si istí koľko máte odpracovaných brigádnických hodín, preverte si ich počet pred 
úhradou u pokladníka (p. P. Čuba, tel. 0918 596 676). 
 

Na základe uznesenia ČS, každý dospelý člen musí odpracovať 10 brigádnických hodín a 
poplatok za 1 neodpracovanú brigádu je 3,35 €. 
 

Do 31. marca je potrebné zaplatiť členský príspevok a do preukazu Vám členskú známku 
nalepí pokladník pri osobnom prevzatí ,,Povolenia na rybolov a záznamu o dochádzke k vode 
a úlovkoch“, v ktorom budete mať už nalepené tie povolenia na rybolov ktoré ste si uhradili. 
 
 

U P O Z O R N E N I E  
 

JEDEN ČLEN = JEDNA ÚHRADA - NIE SPOLU ZA VIACERÝCH ČLENOV ! 



 
PRÍKLADY ÚHRAD - DOSPELÍ ČLENOVIA  

  

1) Dospelý člen, ktorý chce do 31.3. zaplatiť iba členskú známku uhradí  34,00 € a do poznámky 
pre príjemcu uvedie svoje meno, priezvisko, rok narodenia, CD,P,M     

2) Dospelý člen, ktorý chce loviť iba na miestnych kaprových vodách a má odpracované brigády 
uhradí 80,00 € a do poznámky pre príjemcu  uvedie svoje meno, priezvisko, rok narodenia, 
CD,MKD,P,M  

3) Dospelý člen, ktorý chce loviť iba na miestnych kaprových vodách a má odpracovaných  5 
brigádnických  hodín uhradí 96,75 € a do poznámky pre príjemcu  uvedie  svoje meno, 
priezvisko, rok narodenia, CD,MKD, P,M,5B 

4) Dospelý člen, ktorý chce loviť iba na miestnych pstruhových vodách  a má odpracované 
brigády uhradí 67,00 €  a do poznámky pre príjemcu  uvedie svoje meno, priezvisko, rok 
narodenia, CD,MPD,P, M   

5) Dospelý člen, ktorý chce loviť  na miestnych kaprových vodách, zväzových kaprových 
vodách a má odpracované brigády  uhradí 120,00 € a do poznámky pre príjemcu  uvedie svoje 
meno, priezvisko, rok narodenia, CD,MKD,ZKD,P,M 

6) Dospelý člen, ktorý chce loviť  na miestnych kaprových vodách a pstruhových  vodách  a má 
odpracované brigády uhradí 113,00 € a do poznámky pre príjemcu  uvedie svoje meno, 
priezvisko, rok narodenia, CD,MKD,MPD,P,M 

7) Dospelý člen, ktorý  chce loviť  na miestnych kaprových vodách, zväzových kaprových 
vodách a aj  miestnych pstruhových  vodách  a má odpracované brigády uhradí 153,00 € a do 
poznámky pre príjemcu  uvedie svoje meno, priezvisko, rok narodenia, CD,MKD,ZKD,MPD 
P,M 
 

PRÍKLADY ÚHRAD - DÔCHODCOVIA NAD 70 ROKOV  
A ČLENOVIA SO ZDRAVOTNÝM ŤAŽKÝM POSTIHNUTÍM NAD 70 %,  

 
Uhradia 33,00 € za kaprové miestne povolenie a 20,00 € za miestne pstruhové povolenie. 
 
Príklad:    
Dôchodca nad 70 rokov alebo  člen so zdravotným ťažkým postihnutím nad 70 %, ktorý chce 
loviť  na miestnych kaprových vodách, zväzových kaprových vodách a pstruhových  vodách 
uhradí 127,00 € a do poznámky pre príjemcu  uvedie svoje meno, priezvisko, rok narodenia,  
CD,MKZ,ZKD,MPZ,P,M  
  

PRÍKLADY ÚHRAD - MLÁDEŽ 15 - 18 ROKOV 
 

Poplatky a príklady sú zhodné s kategóriou ,,Dospelí členovia“, rozdielna je iba výška 
členskej známky (mládež uhradí 17,00 € ) a mládež je oslobodená od brigád. 
 
Veríme, že tento dnes už bežne používaný moderný spôsob elektronickej platby nájde 
uplatnenie aj u nás, zvýši komfort členom a všetkým nám ušetrí čas aj financie na dopravu. 
  
Všetkým našim členom prajeme, aby prichádzajúce Vianoce prežili v kruhu svojich 
najbližších v radosti a pokoji a do nového roku 2019 všetko najlepšie. 
  
                                                                                                                    
 
V Sabinove 6.12.2018       Výbor MO Sabinov 



 
Príklad na bezhotovostnú úhradu: 34,00 € 
Zaplatený  je členský príspevok, poštovné a manipulačné a v správe pre príjemcu je uvedené 
meno a priezvisko kto uhradil, rok jeho narodenia a skratky predmetu jednotlivých úhrad. 
 
 

 


