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Prílohy

Z-14
Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Na základe disciplinárnych rozhodnutí k 16.12.2014 ako aj právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom
konaní doručených na Sekretariát Rady SRZ do 16.12.2014 sú vypracované zoznamy osôb, ktorým nie je možné
vydať žiadne povolenie na lov rýb. Tieto zoznamy Vám boli doručené poštou.

Z-15
Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách
Dňa 17. januára 2015 sa uskutoční celoeurópske zimné sčítanie vodného vtáctva. Slovenský rybársky zväz ( ďalej len
SRZ ) v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou SOS/BirdLife Slovensko organizuje v tomto termíne
sčítanie zimujúcich populácií kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na rybárskych revíroch v užívaní SRZ.
Týmto žiadame ZO SRZ o účasť na sčítaní kormoránov v rybárskych revíroch, ktoré rybársky obhospodarujú.
Metodika sčítania, ako aj sčítací formulár je uverejnený na stránke www.srzrada.sk v sekcii Kormorán - výnimka.
Výsledky sčítania zaznamenané v uvedených formulároch je potrebné zaslať do 13. februára 2015 na adresu
Sekretariátu SRZ v Žiline alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu stencl@srzrada.sk

Z-16
Zaslanie štatistických výkazov
SRZ – Rada Žilina informuje všetky ZO SRZ, že v termíne do 13. februára 2015 je potrebné oblastným ichtyológom
zaslať vyplnené štatistické tlačivá za rok 2014, a to:
1.

výkazy o úlovkoch

2.

výkaz o skutočnom zarybnení rybárskych revírov

3.

kópie výdajok príp. faktúr zo zarybnenia

4.

vyplnený štatistický výkaz.

Pri vyplňovaní tlačív je potrebné dbať na používanie správnych revírnych čísiel a taktiež správnych jednotiek (ks, kg)
pri sumarizovaní násad. Zvlášť upozorňujeme na nutnosť vyplňovania údajov o návštevnosti jednotlivých rybárskych
revírov.
ZO SRZ, ktoré pri spracovaní štatistických údajov používajú počítačový program zašlú výstup z tohto programu.
Organizácie, ktoré úlovky a zarybnenie spracovávajú v programe „ Sumarizácia “, zašlú len vyplnený štatistický výkaz.
Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití za rok 2014 pre potreby Štatistického úradu SR s
metodickým pokynom k vypĺňaniu tvorí prílohu vestníka.

Z-17
Zaslanie zarybňovacích plánov
Súčasne informujeme ZO SRZ, že v termíne do 13. februára 2015 je taktiež potrebné zaslať zarybňovacie plány
rybárskych revírov na obdobie rokov 2015 – 2017. Tlačivá v elektronickej podobe (zarybňovací plán – kaprové,
pstruhové, lipňové vody) sú prílohou vestníka. V prípade akejkoľvek potreby konzultácie ohľadom vyplnenia tlačív
kontaktujte príslušného ichtyológa.

Z-18
Miestne rybárske poriadky – urgencia
Upozorňujeme ZO SRZ, že v termíne do 31. decembra 2014 sú povinné zaslať na schválenie svojmu oblastnému
ichtyológovi 2 vyhotovenia miestneho rybárskeho poriadku. Usmernenie bolo uverejnené vo Vestníku – október 2014.

Z-19
Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely
v roku 2014 ( 2% )
Uznesením č. 113/2014 Rada schválila použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2014 (
2% ) pre ZO SRZ v zmysle predloženého návrhu. Zostatok na úhradu vynaložených nákladov pre odbor športovej
činnosti, prednostne na mládežnícke akcie.

P.č.

Požadovaná čiastka v €

ZO SRZ
Kysucké Nové Mesto

Návrh rozdelenia v €

1

2 755,95

2

630,54

3

1 676,85

4

305,16

5

1 038,90

Banská Štiavnica

1 038,90

6

1 269,46

Galanta

1 269,46

7

785,50

Dolný Kubín

785,50

8

240,81

Šaľa

240,81

Orlov
Šoporňa
Dubnica nad Váhom

2 755,95
630,54
1 676,85
305,16

9

11 327,93

10

1 021,29

Spolu:

Levice

11 327,93

Hanušovce nad Topľou

1 021,29

21 052,39

21 052,39

Celkom prijaté prostriedky od DÚ

28 932,84
7 880,45

Zostatok:

Z-20
Smernica o použití podielov zaplatených daní
V prílohe zasielame Smernicu o použití podielov zaplatených daní č. 3116./621/14 – OO platnú od 1.4.2015.

Z-21
Organizačné zabezpečenie členských schôdzí ( ČS ) a mestských konferencií
( MK ) v roku 2015
Uznesením č.108/2014 Rada SRZ uložila ZO SRZ vykonať členské schôdze a mestské konferencie v termíne do
30.4.2015.
Pripomíname ZO SRZ, aby Správu o konaní členskej schôdze – mestskej konferencie spolu s aktuálnym zoznamom
funkcionárov na priložených tlačivách nezabudli zaslať na Sekretariát Rady SRZ.

O-22
Vyhodnotenie nákladov XI. Snemu SRZ
XI. SNEM SRZ - november 2014

NÁKLADY

Počet

v€

Grand Hotel Bellevue
ubytovanie

16 008,00

miestna daň

440,00

prenájom priestorov

2 465,00

prenájom audio a video techniky

310,00

stravovacie služby

15 931,20

ostatné služby ( kopírovanie a pod. )

95,00

SPOLU

35 249,20

Delegáti snemu
rybárska mapa " Poľovníctvo a rybárstvo na Slovensku "

324

233,28

portfólio A 5 čierne s potlačou

300

304,70

nôž rybička Mikov s potlačou

300

132,87

pero Atalanta

347

28,89

pozvánka na snem

260

243,36

hlasovacie lístky

250

300,00

cestovné

12 367,81

SPOLU

13 610,91

Ostatné
rozmnoženie materiálov

250

postery

1699,99
140,00

časopis Poľovníctvo a rybárstvo

250

429,00

tlačiareň Canon

1

3 367,56

náhradná náplň k tlačiarni Canon

2

223,20

noteboat + Office

1

1 105,99

Notársky úrad JUDr. Jurina
grafické práce
SPOLU

2 706,12
64,00
9 735,86

NÁKLADY CELKOM

ZDROJE FINANCOVANIA

58 595,97

v€

mimoriadna známka - dospelí členovia

96 056,00

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

37 460,03

O-23
Schválené uznesenia Rady SRZ zo dňa 13.12.2014
Viď "Uznesenie č. 75/2014" až "Uznesenie č. 114/2014" v dokumente:
Prijaté uznesenia Rady SRZ - rok 2014

O-24
Oznam – ponuka násadových rýb pre rok 2015
Oznamujeme ZO SRZ, že pripravujeme ponukový list na dodávky násad pre rok 2015. Uvedená ponuka bude ZO
SRZ doručená v mesiaci január 2015.

Ing. Ľuboš Javor, v. r.
tajomník

Prílohy:
1.
2.
3.
4.

Tlačivo: zarybňovací plán - kaprové, pstruhové, lipňové vody
Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití za rok 2014
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Smernica o použití podielov zaplatených daní
© 2015 Slovenský Rybársky Zväz - Rada Žilina

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA
ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
IČO: 00 178 209

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady
December 2014
Ročník XVI., Čiastka 5/2014

Príloha č. 1
Tlačivo: zarybňovací plán - kaprové, pstruhové, lipňové vody

Zarybňovací plán rybárskeho revíru - vody kaprové
Užívateľ:
Číslo
revíru

Obdobie: 2015 - 2017
Názov revíru

Minimálne zarybnenie

Množstvo
násady

Druh násady a jej kategória

ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€

Spolu
Podpis štatutárneho zástupcu:

ks/kg
€

Odtlačok pečiatky:

Zarybňovací plán rybárskeho revíru - vody lipňové
Užívateľ:
Číslo
revíru

Obdobie: 2015 - 2017
Názov revíru

Minimálne zarybnenie

Množstvo
násady

Druh násady a jej kategória

ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€

Spolu

Podpis štatutárneho zástupcu:

ks/kg
€

Odtlačok pečiatky:

Zarybňovací plán rybárskeho revíru - vody pstruhové
Užívateľ:
Číslo
revíru

Obdobie: 2015 - 2017
Názov revíru

Minimálne zarybnenie

Množstvo
násady

Druh násady a jej kategória

ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€
ks/kg
€

Spolu
Podpis štatutárneho zástupcu:

ks/kg
€

Odtlačok pečiatky:
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Príloha č. 2
Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití za rok 2014

VLASTNÁ PRODUKCIA (v ks)

Tab.č. 1

(násady získané vlastným odchovom)
rok 2014

druh ryby

Jeseter malý
Úhor európsky
Amur biely
Boleň dravý
Jalec hlavatý
Jalec tmavý
Kapor rybničný
Karas striebristy
Lieň sliznatý
Mrena severná
Mrena škvrnitá
Nosáľ sťahovavý
Pleskáč vysoký
Pleskáč zelenkavý
Podustva severná
Tolstolobik biely
Tolstolobik pestrý
Sumec veľký
Klárias panafrický
Šťuka severná
Hlavátka podunajská
Lipeň tymiánový
Pstruh dúhový
Pstruh jazerný
Pstruh potočný
Sih maréna
Sih peleď
Sivoň potočný
Mieň sladkovodný
Zubáč veľkoústy
Zubáč volžský
iné druhy rýb

0+

kategória násady
1+

2+

ZARYBNENIE CHOVNÝCH REVÍROV (v ks)

Tab.č. 2

(kontrolovaného prostredia)
rok 2014

druh ryby

Jeseter malý
Úhor európsky
Amur biely
Boleň dravý
Jalec hlavatý
Jalec tmavý
Kapor rybničný
Karas striebristy
Lieň sliznatý
Mrena severná
Mrena škvrnitá
Nosáľ sťahovavý
Pleskáč vysoký
Pleskáč zelenkavý
Podustva severná
Tolstolobik biely
Tolstolobik pestrý
Sumec veľký
Klárias panafrický
Šťuka severná
Hlavátka podunajská
Lipeň tymiánový
Pstruh dúhový
Pstruh jazerný
Pstruh potočný
Sih maréna
Sih peleď
Sivoň potočný
Mieň sladkovodný
Zubáč veľkoústy
Zubáč volžský
iné druhy rýb

0+

kategória násady
1+

2+

ZARYBNENIE LOVNÝCH REVÍROV (v ks)

Tab.č. 3

("skutočné zarybnenie")
rok 2014

druh ryby

Jeseter malý
Úhor európsky
Amur biely
Boleň dravý
Jalec hlavatý
Jalec tmavý
Kapor rybničný
Karas striebristy
Lieň sliznatý
Mrena severná
Mrena škvrnitá
Nosáľ sťahovavý
Pleskáč vysoký
Pleskáč zelenkavý
Podustva severná
Tolstolobik biely
Tolstolobik pestrý
Sumec veľký
Klárias panafrický
Šťuka severná
Hlavátka podunajská
Lipeň tymiánový
Pstruh dúhový
Pstruh jazerný
Pstruh potočný
Sih maréna
Sih peleď
Sivoň potočný
Mieň sladkovodný
Zubáč veľkoústy
Zubáč volžský
iné druhy rýb

0+

kategória násady
1+

2+

NÁKUP OD INÝCH SUBJEKTOV (v ks)

Tab.č. 4

(násady získané nákupom od iných subjektov ako v rámci SRZ)
rok 2014
z tuzemska
druh ryby

Jeseter malý
Úhor európsky
Amur biely
Boleň dravý
Jalec hlavatý
Jalec tmavý
Kapor rybničný
Karas striebristy
Lieň sliznatý
Mrena severná
Mrena škvrnitá
Nosáľ sťahovavý
Pleskáč vysoký
Pleskáč zelenkavý
Podustva severná
Tolstolobik biely
Tolstolobik pestrý
Sumec veľký
Klárias panafrický
Šťuka severná
Hlavátka podunajská
Lipeň tymiánový
Pstruh dúhový
Pstruh jazerný
Pstruh potočný
Sih maréna
Sih peleď
Sivoň potočný
Mieň sladkovodný
Zubáč veľkoústy
Zubáč volžský
iné druhy rýb

0+

1+

zo zahraničia
kategória násady
2+
0+

1+

2+
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Príloha č. 3
Metodický pokyn

ROČNÝ VÝKAZ O VODNÝCH PLOCHÁCH A ICH
RYBÁRSKOM VYUŽITÍ
za rok 2014

metodické vysvetlivky a pokyny
k poskytnutiu údajov pre potreby Štatistického úradu Slovenskej republiky
Požadované údaje sú obsahom štyroch tabuliek pripojených k tomuto metodickému návodu.
Ostatné informácie, ako množstvo úlovkov rekreačných rybárov, poskytne Sekretariát Rady SRZ pre
potreby štatistického úradu po spracovaní tradičných výkazov o úlovkoch na jednotlivých lovných
rybárskych revíroch, ktoré obhospodarujú základné organizácie Slovenského rybárskeho zväzu.
Všetky uvedené údaje musia byť podložené platnými relevantnými dokladmi, ktorých kópie je
základná organizácia povinná predkladať každoročne príslušnému oblastnému ichtyológovi.

Tab.č.1:

VLASTNÁ PRODUKCIA

Uvedie sa množstvo (počet v ks) jednotlivých druhov a kategórií rybích násad získaných
vlastným odchovom v danom kalendárnom roku. Násady je pritom potrebné rozdeliť do
nasledovných kategórií:
0+ - rané vývinové štádiá rýb do prvého roku života, teda súčet kategórií napr. Ppi, Pp0 a Ppr
1+ - ryby medzi prvým a druhým rokom života, teda kategória napr. Pp1
2+ - ryby nad dva roky veku, teda kategória napr. Pp2
Rovnaká kategorizácia násad platí i pre vyplňovanie tabuliek č. 2 až 4.
Vlastná produkcia predstavuje iba množstvo vyprodukovanej rybej násady vylovenej
v danom roku na iné ako ďalšie vlastné chovné účely, tzn. na zarybnenie vlastných lovných
revírov alebo na predaj (v rámci SRZ aj mimo).

Tab.č.2:

ZARYBNENIE CHOVNÝCH REVÍROV

Uvedie sa množstvo (počet v ks) jednotlivých druhov a kategórií rybích násad (získaných
nákupom v rámci SRZ aj mimo alebo vlastným odchovom) vysadených v danom kalendárnom
roku do kontrolovaného prostredia, tzn. do chovných rybárskych revírov, príp. do iných na
chovné účely určených vodných plôch alebo rybochovných zariadení, ak nimi základná
organizácia disponuje.

Tab.č.3:

ZARYBNENIE LOVNÝCH REVÍROV

Uvedie sa množstvo (počet v ks) jednotlivých druhov a kategórií rybích násad vysadených
v danom kalendárnom roku do lovných rybárskych revírov, čiže sumárne hodnoty násad
z prehľadu skutočného zarybňovania.

Tab.č.4:

NÁKUP OD INÝCH SUBJEKTOV

Uvedie sa množstvo (počet v ks) jednotlivých druhov a kategórií rybích násad získaných
nákupom od subjektov mimo SRZ (teda nie od iných ZO, ani od Rady SRZ), a to osobitne od
subjektov z tuzemska (napr. aj Slovryb a.s.) a zo zahraničia.
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Príloha č. 4
Smernica o použití podielov zaplatených daní

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
3116/621/14 - OO
SMERNICA
o použití podielov zaplatených daní
Slovenský rybársky zväz je občianske združenie, zapísané pod spisovou značkou
NCR1s56419/2014 v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb, na
prijímanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely, v zmysle § 50 zákona č.595/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov o daniach z príjmov / ďalej len zákon/.
Daňovník, ktorý je fyzickou osobou je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na
podanie daňového priznania alebo vo vyhlásení predloženom miestne príslušnému správcovi
dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane vykonal ročné zúčtovanie, že podiel zaplatenej dane
do výšky 2 % (ďalej len podiel zaplatenej dane) sa má poukázať ním určenej právnickej
osobe – prijímateľovi vymedzenom v § 50 ods. 4 zákona (napr. Slovenskému rybárskemu
zväzu), alebo že sa má prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 % ak ide
o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával
dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu ( § 3 ods.1 zákona č.406/2011 Z. z.) počas
najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie podľa
osobitného predpisu (§ 4 ods.9 a § 5 ods.6 zákona č.406/2011 Z. z.) ak tento daňovník
uplatňuje postup podľa § 33, to znamená, že za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň
znížená o daňový bonus.
Daňovník, ktorý je právnickou osobou je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote
na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním
určeným prijímateľom vymedzenom v § 50 ods. 4 zákona, ak v zdaňovacom období, ktorého
sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval
finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným
daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. Na účely vymedzené
v odseku 5 , ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5
% zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového
priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určením prijímateľom podľa odseku
4 len do výšky 1,5% zaplatenej dane.
Podiel zaplatenej dane je najmenej
a) 3,00 € ak daňovníkom je fyzická osoba
b) 8,00 € pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba
Táto smernica upravuje postup evidencie a použitia podielu zaplatených daní .

Článok 1
Evidencia príjmov
Prijaté sumy sú predmetom účtovnej evidencie podľa Zákona o účtovníctve a súvisiacim
predpisom v platnom znení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a účtovnej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom
podnikania.

Článok 2
Použitie podielu zaplatenej dane
2.1. Prijaté sumy podielu zaplatenej dane je možné použiť len na taxatívne určené účely
v súlade s §§ 1, 3 a 4 Stanov SRZ, a to na:
a) ochrana a tvorba životného prostredia
ochrana rýb a ostatných vodných živočíchov – nákup liečiv, zabezpečovanie
čistoty vôd ( veterinárne rozbory rýb a rozbory kvality vôd )
ochrana rybárstva v rybárskych revíroch – činnosť rybárskej stráže
starosť o zlepšenie podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybníkoch - odstraňovanie havarijného znečisťovania vôd, odstraňovanie následkov ekologických
havárií, zber a likvidácia komunálneho odpadu, ichtyologické prieskumy
odstraňovanie následkov živelných pohrôm
stavebné úpravy slúžiace na zlepšenie životných podmienok rýb a ostatných
vodných živočíchov
nákup pracovných pomôcok pre hospodárov slúžiacich na monitoring základ –
ných fyzikálnych a chemických ukazovateľov vody
zarybnenie rybárskych revírov násadami vzácnych a ohrozených druhov rýb
b) podporu a rozvoj telesnej kultúry
- organizovanie športových rybárskych súťaží, táborov detí a mládeže - nákup
upomienkových predmetov pre výhercov rybárskych súťaží a úhrada nákladov
spojených s ich organizovaním.
c) podpora vzdelávania
- podpora vzdelávania jednotlivých členov Slovenského rybárskeho zväzu so
zreteľom najmä na deti a mládež, organizovanie a činnosť rybárskych krúžkov,
technické vybavenie klubovní prostriedkami pre podporu vzdelávania a pod.
2.2.

O použití prostriedkov podielu zaplatenej dane rozhoduje Rada SRZ v rámci
schvaľovania ročného rozpočtu a to tak, že určí podiel pre jednotlivých žiadateľov
z obdržaných príjmov na základe súhrnu žiadostí základných organizácií a oddelení
sekretariátu Rady SRZ. Podiel jednotlivých žiadateľov sa určí iba z tej časti
prostriedkov , ktorá nie je určená pre konkrétnu základnú organizáciu.

2.3.

Skutočnosť, že časť prostriedkov je určená konkrétnej základnej organizácii, táto
preukáže kópiami vyhlásení daňovníkov, ktoré budú tvoriť prílohu k žiadosti podľa
bodu 2.4. tejto smernice.

2.4.

Skutočné použitie prostriedkov v priebehu príslušného roka sleduje v súlade so
schváleným plánovaným použitím ekonomický odbor sekretariátu Rady SRZ.

2.5.

O príspevok z prijatých podielov zaplatených daní (ďalej len príspevok) požiadajú
základné organizácie a oddelenia sekretariátu Rady SRZ v termíne do 30.6.

kalendárneho roka. V žiadosti sa uvedie účel použitia príspevku a to tak, aby bol
v súlade s bodom 2.1. tejto smernice.
2.6.

Príspevok bude prijímateľovi poskytnutý po predložení dokladu, ktorý spĺňa všetky
náležitosti platnej legislatívy a podľa charakteru použitia taktiež listiny preukazujúce
prevzatie tovaru a služieb členmi Slovenského rybárskeho zväzu(prezenčné listiny
a pod.), ktorými preukáže použitie finančných prostriedkov na účel uvedený v žiadosti.

2.7.

Prijímateľ príspevku je povinný predložiť daňový doklad a ďalšie listiny v zmysle bodu
2.5. tejto smernice v termíne do konca kalendárneho roka v ktorom bolo rozhodnuté
o použití príspevku. V opačnom prípade stráca nárok na príspevok, ktorý bude použitý
na iné účely v zmysle tejto smernice.

2.8.

Na príspevok nemá nárok základná organizácia, ktorá je vedená v zozname
prijímateľov ako samostatný subjekt.

Článok 3
Kontrola
3.1. Kontrolu dodržiavania tejto smernice vykonáva Kontrolná komisia Rady SRZ.
3.2. Ročný výkaz skutočného použitia prostriedkov podielu zaplatenej dane za príslušný
kalendárny rok je súčasťou Správy o hospodárení SRZ –Rady Žilina.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
Túto smernicu vydáva Rada SRZ s platnosťou od 1. apríla 2015.
Smernica 3140/707/13 - OO stráca platnosť dňom 31.marca 2015.
Žilina, december 2014

Slovenský rybársky zväz - Rada
Žilina

Prílohy :
- vzor žiadosti o príspevok

VZOR

Slovenský rybársky zväz- Rada
A. Kmeťa 20
010 55 Žilina

Vec : Žiadosť o príspevok z prijatých podielov zaplatených daní
V súlade so smernicou č. 3116/621/14 - OO Vás Miestna (mestská) organizácia
Slovenského rybárskeho zväzu v ......................................týmto žiada o poskytnutie príspevku
z prijatých podielov zaplatených daní.
Žiadame Vás o poskytnutie čiastky ........................... € , ktorú použijeme na nasledujúce
účely :

pečiatka organizácie
podpisy 2 štatutárnych zástupcov

