Číslo rybárskeho lístka: ........................
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
podľa zákona NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších zmien
Žiadateľ:
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Trvalé bydlisko: ............................................................................................................................
Číslo občianskeho preukazu: ..............................................................
Štátna príslušnosť: ..............................................................................
Žiadam o vydanie rybárskeho lístka:
a) trojročného
b) ročného
c) mesačného
d) týždenného
Platnosť rybárskeho lístka od: ...................................... do: ...................................
V Tvrdošíne, dňa ............................

______________________
Podpis žiadateľa

Súhlas zákonného zástupcu ak je žiadateľ mladší ako 15 rokov:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: .....................................................................................
Trvalé bydlisko: ...........................................................................................................................
Dátum narodenia dieťaťa: (mesiac a rok) .........................................
______________________
Podpis zákon. zástupcu
Správny poplatok:
Výška správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
zmien, položky 38 sadzobníka správnych poplatkov:
 týždenný rybársky lístok – 1,50 €
 mesačný rybársky lístok – 3,00 €
 ročný rybársky lístok – 7,00 €
 trojročný rybársky lístok – 17,00 €
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.
Vaše osobné údaje sú spracúvané na právnom základe ustanovenia § 13 ods. 1 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 139/2002 Z. z.
o rybárstve v znení neskorších predpisov. Uvedené osobné údaje budú uchovávané počas trvania platnosti rybárskeho lístka
a následne po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa
registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje prevádzkovateľ ďalej neposkytuje iným príjemcom ani žiadnej tretej strane.
Mestský úrad Tvrdošín nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní,
nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej povinnosti.
Zároveň žiadateľ o rybársky lístok vyhlasuje, že bol oboznámený so svojimi právami v súlade s § 19 až 29 Zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poplatok uhradený v hotovosti do pokladnice dňa ................................ pod č. ...........................................

