Strana 2 z 2

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Žiadateľ - meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, adresa - trvale bytom
telefónne číslo: ........................................................... email: .....................................................
									Mesto Prievidza
									Mestský úrad Prievidza
									Námestie slobody 14
									971 01  Prievidza
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka, pre:
Titul, meno, priezvisko:  ............................................................................................................................
Rodné číslo: ...........................................................................................
Adresa – trvalé bydlisko (aj PSČ): ..............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Číslo občianskeho preukazu: ....................................................................................................................
Štátna príslušnosť: ..............................................................
Platnosť rybárskeho lístka od: ............................................... do: ...................................................
	Ako žiadateľ som  zákonným zástupcom dieťaťa na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov  a súhlasím s vydaním rybárskeho lístka pre horeuvedené dieťa.

ÁNO/NIE (správny údaj zakrúžkujte)
	Som oslobodený od platenia správneho poplatku podľa zákona 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkov podľa neskorších správnych poplatkov ÁNO/NIE (správny údaj zakrúžkujte)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa osobitného zákona.

V ............................ dňa ....................................                       Podpis: ......................................

SPRÁVNY POPLATOK za vydanie rybárskeho lístka sa uhrádza cez internetbanking alebo priamo v banke prevodom na číslo účtu mesta Prievidza IBAN SK24 0200 0000 0000 1662 6382:
	Týždenný .... 1,50 €

Mesačný .... 3€
Ročný ........ 7 €
Trojročný ... 17 €
POZOR: pri internetbankingu, bankovom prevode nezabudnite napísať text:  „RYBÁRSKY LÍSTOK na MENO PRIEZVISKO“!

Upozornenie: Rybársky lístok vydaný na základe tejto žiadosti bude žiadateľovi zaslaný poštou doporučene do vlastných rúk. Lehota na vybavenie žiadosti je do 30 dní odo dňa podania.
Vyplní mestský úrad (pri vydávaní RL):   Číslo rybárskeho lístka: ...............................           kontrola OP:............................................................  
Správny poplatok ........................... uhradený dňa ..................... v banke, kontrola SP ...............................................................................
Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam žiadosť o vydanie rybárskeho lístka, ktorú nám vyplnenú zašlite späť:
- poštou 
- alebo do schránky pred vchodovými dvermi Mestského úradu, Námestie slobody 14, Prievidza
- prípadne zoscanovana (prefotená) žiadosť  môže byť zaslaná emailom (súbor môžete poslať na email: jana.klukova@prievidza.sk)

Nezabudnite v banke uhradiť správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka (v žiadosti je číslo účtu a text, ktorý má obsahovať bankový prevod).

Rybársky lístok Vám bude zaslaný poštou – doporučene do vlastných rúk.

S pozdravom

Mgr. Jana Kluková
referentka pre činnosti mesta 
v oblasti hazardných hier a vydávania rybárskych lístkov
Mesto Prievidza
Mestský úrad Prievidza
Námestie slobody 14
971 01 PRIEVIDZA
–––––––––––––––––––––––––––––
Tel.:  +421 46 51 79 222
Mob: +421 904 752 652
email: jana.klukova@prievidza.sk
www.prievidza.sk
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145/1995 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.
145 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 22. júna 1995 o správnych poplatkoch

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný .....
1,50 eura
b) mesačný .....
3 eurá
c) ročný .....
7 eur
d) trojročný .....
17 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov
s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve
aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej
pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby
ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo
so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.


