Vážení členovia MsO SRZ Bratislava V.
Výbor organizácie vzhľadom na opatrenia Vlády SR v súvislosti s COVID-19,
obmedzením pohybu, zákazu vychádzania ako i iných regionálnych opatrení
verejného zdravotníctva, rozhodol o postupe pri vydávaní členských známok
a povolení na rybolov pre členov organizácie MsO SRZ Bratislava V. na rok 2021
nasledovne:
1. Člen, ktorý má záujem o zaplatenie členského príspevku alebo príslušného
povolenia na rybolov pre rok 2021, telefonicky kontaktuje kanceláriu zväzu
( 02/62 31 89 38) v čase úradných hodín, alebo e-mailom na adresu
msosrzba5@stonline.sk . Takýto člen musí odovzdať riadne vyplnený Záznam
o dochádzke k vode a úlovkov za rok 2020.Uvedie o čo má záujem.
Zamestnanec žiadateľovi oznámi celkovú cenu poplatku ( t.j. cenu členského
príspevku, cenu miestneho povolenia, cenu zväzového povolenia, vrátane
poplatkov za neodpracovanú brigádu, prípadne neodovzdania povolenia na
rybolov za rok 2020) a ceny za doručenie kuriérom.
2. Spracované povolenia na rybolov pre rok 2021 sa budú záujemcom doručovať
kuriérom v rámci Bratislavy, resp. okolia. Záujemca nahlási adresu doručenia
a kontaktné telefónne číslo.
3. Kuriér začne rozvoz od 8,00 hod. do 20,00 hod. - dokladov vybavených deň
vopred, prípadne v do obedných hodinách toho istého dňa. Cenník doručenia –
Petržalka – 2 €, Jarovce – 3 €, Rusovce – 4 €, Čunovo – 5 €, Bratislava 1 – 4 =
5 €, ostatné dohodou.
4. Platba bude kuriérovi uskutočnená v hotovosti. Žiadateľ sa preukáže
dokladom – členským preukazom do ktorého mu kuriér vlepí členskú známku.
Pri preberaní zásielky je člen povinný mať ochranné rúško, ktoré mu bude
zakrývať nos i ústa.
5. Kuriér bude zodpovedať za nalepenie členskej známky do členského preukazu,
odovzdanie príslušných dokladov a tlačív oprávnenej osobe ako aj za
vyúčtovanie financií od osoby a následné odovzdanie do kancelárii zväzu.

V prípade ukončenia opatrení v súvislosti s COVID-19 bude predaj povolení
umožnený priamo z kancelárie zväzu.
V prípade nových záujemcov o členstvo budú títo informovaní pracovníkom
kancelárie telefonicky.

