MO SRZ Vranov nad Topľou
Boženy Němcovej 1154, P.O.BOX 88, 093 01 Vranov nad Topľou

SPRAVODAJ na rok 2022
1. PREHĽADY o úlovkoch musia byť odovzdané do 15.1.2022. Prehľady musia byť pravdivo
a správne vyplnené, vrátane sumarizácie podľa jednotlivých revírov, celkových počtoch , váhe,
druhoch rýb a návštevnosti revírov. Na prehľady odovzdané po 15.1.2022, alebo na nesprávne
a neúplne vyplnené sa nebude prihliadať a s takým rybárom sa bude nakladať ako s novým členom.
Prehľady o úlovkoch je možné odovzdať do schránky na Rybárskom dome na ul. B. Němcovej 1154,
alebo zaslaním/NIE Doporučene!/ na poštovú adresu MO SRZ. Taktiež ich môžete odovzdať v
predajni rybárskych potrieb RYN u p. Pyreňa. Členovia, ktorí sa rozhodnú zakúpiť si povolenie na
rybolov na rok 2022 v termíne od 01. januára do 15. januára, musia prehľad o úlovkoch odovzdať
súčasne pri kúpe nového povolenia v Rybárskom dome na ulici Boženy Němcovej po dohode s Ing.
Matim, podpredsedom organizácie.
2. PLATENIE členských príspevkov a VÝDAJ povolení k rybolovu bude prebiehať výlučne
v Rybárskom dome a to od 10. januára do 31. mája 2022 počas úradných dní a hodín takto:
Január
- utorok a štvrtok
Február
- utorok a štvrtok
Marec
- utorok a štvrtok
Apríl
- utorok a štvrtok
Máj
- štvrtok
stále po telefonickej dohode - 0905959428
Členský príspevok na rok 2022 je splatný v termíne do 31.3.2022 a jeho výška je stanovená
nasledovne:
Dospelí
–
38 Eur
Mládež
–
17 Eur
Deti do 14. r. –
1€ pri kúpe povolenia
Pripravte si do obálky potrebné dokumenty/členský preukaz, platný rybársky lístok ak ho
vlastníte, ak nie - tak číslo OP/ na obálku napíšte svoje meno a telefónne číslo a o aké druhy
povolenia máte záujem - príslušnú finančnú čiastku vložte do obálky a túto potom odovzdáte
v RD, alebo podľa pokynov predávajúceho - následne, ak budete mať splnené všetky náležitosti,
príslušné dokumenty v tej istej obálke dostanete späť v nasledujúcom výdajnom termíne, alebo
po telefonickej výzve.
CENY POVOLENÍ k rybolovu sú stanovené nasledovne:

Kaprové povolenia
Zväzové povolenie na vody kaprové:
Detské zväzové kaprové povolenie:
Miestne povolenie:
Miestne povolenie zľavnené:
/mládež:15-17r + študenti:17-25r/
Detské povolenie miestne:

Lipňové povolenia
40 Eur
10 Eur
50 Eur
33 Eur

Zväzové povolenie lipňové:
Miestne detské povolenie:
Miestne povolenie lipňové:

40 Eur
17 Eur
50 Eur

Pstruhové povolenia
14 Eur

Miestne povolenie:
Detské povolenie:

27 Eur
15 Eur

Podmienkou zakúpenia zväzového povolenia je zakúpenie príslušného miestneho povolenia
/Teda cena Kaprového ZP = 50+40=90.-€, Lipňového ZP = 50+40=90.-€/, to isté platí aj pri
detských zväzových povoleniach/ Cena Detského ZP = 14+10+1=25.-€/.
NIE JE MOŽNÉ zakúpiť si LEN Zväzové povolenie !!!!.
Povolenie k rybolovu sa bude vydávať po predložení členského preukazu, platného štátneho
rybárskeho lístka a po zaplatení prípadných peňažných pokút za disciplinárne previnenia.
Študenti sa pre účely zliav, musia preukázať "Potvrdením o návšteve školy"
Záujemcovia o kúpu Štátneho rybárskeho lístka si ho môžu taktiež zakúpiť súčasne pri kúpe
povolení na rybolov.
Ročný ŠRL - 7 Eur
Trojročný ŠRL - 17 Eur Deti do 14 rokov - bezplatne
3. ZÁPISNÉ : dospelí – 100 Eur,
deti do 14 r. – 20 Eur
mládež 15-17 r. – 30 Eur
Záujemcovia o členstvo v organizácii si môžu podať prihlášku v Rybárskom dome počas
úradných dní. O členstve v organizácii na základe prihlášky rozhodne výbor MO SRZ

4. Ceny rekreačných pobytov na chate: pre člena MO SRZ Vranov a jeho blízkych príbuzných
/ manželka, družka, deti / počas sezóny je 200 Eur/týž./ chata. Cena mimosezónneho pobytu na chate
je 25 Eur/chata/deň. V čase od 1.11 do 15.6 sa chata neprevádzkuje.
Cena pre členov iných MO SRZ je mimo sezónu 30 Eur/chata/deň. Všetky platby za pobyty na chate
sa budú platiť vopred počas stránkových dní v Rybárskom dome. Záujemcovia o sezónny pobyt na
chate podajú písomnú žiadosť na adresu MO SRZ v termíne do 20.5.2022 o ktorej rozhodne výbor
MO SRZ s písomným vyrozumením záujemcu. Záujemcovia o mimosezónne pobyty si termíny
dohodnú priamo s predsedom MO SRZ. Kapacita chaty je 10 osôb.
5. Členská schôdza 2022: Všetkých členov MO SRZ Vranov nad Topľou týmto srdečne pozývame
na členskú schôdzu, ktorá by sa mala konať dňa 6. marca 2022 so začiatkom o 08.00 hod. v Centre
voľného času vo Vranove n.T. s týmto programom :
Zahájenie
Správa o činnosti výboru za rok 2021
Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
Správa kontrolnej komisie za rok 2021
Voľba členov výboru na roky 2022-2026 a kontrolnej komisie
Plán hlavných úloh na rok 2022
Udelenie vyznamenaní a vyhodnotenie súťaže Ryba roka 2021
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Toto je však len predpoklad, bude záležať na momentálnej situácií.
Potvrdenie termínu, alebo iný skutočný termín konania ČS zverejníme včas na internetovej
stránke a oznamom v predajni RYN a na rybárskom dome.
6. Športové aktivity -vzhľadom na mimoriadnu situáciu, termíny pretekov nezverejňujeme,
ak sa vyskytne možnosť rybárske preteky zorganizujeme.
Presné termíny pretekov budú oznámené v miestnej tlači a v predajni rybárskych potrieb
na Ondavskej ulici u p.Pyreňa a na internetovej stránke MO SRZ.
Prezentácia na všetkých uvedených pretekoch sa uskutoční do 7.00 hod. Po tomto časovom termíne
pretekár stráca nárok zúčastniť sa preteku. Pri všetkých pretekoch je povinnosťou pretekára
uchovať ryby živé až do váženia úlovkov a po odvážení vrátiť ryby naspäť do vody.
7. V hospodárskej činnosti na rok 2022 podľa schváleného plánu bude kladený dôraz na
čistenie a údržbu revírov, zlovovanie odchovných potokov, atď.. Hospodárska činnosť sa bude
vykonávať hlavne vlastnými členmi MO SRZ, ktorí sa sami prihlásia alebo dodávateľsky. Prípadní
záujemcovia sa môžu informovať osobne počas úradných hodín v RD alebo u hospodára. Výbor MO
SRZ si vyhradzuje právo vybrať si členov a stanoviť ich počet na konkrétne práce.
8. Úradné dni a hodiny na prípadné konzultácie alebo informovanie členov o dianí v organizácii sú
každý pondelok od 16.00 do 17.00/mimo mesiacov 07-08/. Informácie o zarybňovaní okrem revírnych
tabúľ budú taktiež zverejňované na internetovej stránke organizácie www. mosrzvranov.sk

Výbor MO SRZ praje všetkým členom našej organizácie, veľa šťastia a zdravia v roku
2022 ako aj veľa pekných zážitkov a úlovkov pri rybolove.
Tel.: Hospodár
0915788680
Výdaj povolení
0905959428
Internet : www. mosrzvranov.sk
e-mail : info@mosrzvranov.sk

Výbor MO SRZ
Vranov nad Topľou
Vo Vranove n. T. dňa 24.12.2021

UPOZORNENIE !!!!
Miestny rybársky poriadok platný od 01.01.2021
je umiestnený na našej stránke v časti Informácie-Dokumenty

Druh ryby

Kapor K1 /10-50g/
Kapor K3
Karas cca 1kg
Pleskáč vysoký cca 1kg
Boleň 1r
Podustva Pds 1r
Ostriež 1r.
Mieň M1 nad 5cm
Amur Ab2-3
Zubáč 1r
Sumec 2-3r
Šťuka rýchlená
Pstruh potočný 3-5cm
Pstruh dúhový 2r
Pstruh dúhový 2+r
Hlavátka 2+r
Lipeň 1r
Spolu financie v eurách

financie RADY

Množstvo spolu

vlastné financie

100 kg
8800 kg
2000 kg
1000 kg
1500 ks
57300 ks
3500ks
750 ks
300 kg
6000 ks
25 kg
2 Tk
5000 ks
2760kg
1450 kg
16 kg
3300 ks

460,00
21131,00
1100,00
1760,00
420,00
968,00
247,50
825,00
528,00
151,25
160,00
275,00
8511,00
4370,00
297,60
780,00

1200,00

48 060,4

41 984,4

6 076,0

2182,00
504,00

1050,00
1140,00

