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      ●      ● 

 

ŽIADOSŤ O VYDANIE RYBÁRSKEHO LÍSTKA 

(§ 12 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve) 

 

A. Žiadateľ 

Titul, meno a priezvisko .......................................................................................... 

Číslo OP alebo pasu .............................. Dátum narodenia .............................. 

Trvalý pobyt ............................................................................................................ 

Štátna príslušnosť ................................................................................................... 

 

B. Druh rybárskeho lístka 

 týždenný (1,50 EUR) 

 mesačný (3,00 EUR) 

 ročný    (7,00 EUR)  

 trojročný (17,00 EUR) 

• Správne poplatky sa vyberajú podľa položky 38 zákona č. 145/1995 Z. z. Od poplatku podľa 

tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov. 

• Rybársky lístok vydáva mestská časť na základe žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá         

na právne úkony. 

• Rybársky lístok je verejná listina a je neprenosná na inú osobu.  

• Pri deťoch mladších ako 15 rokov sa rybársky lístok vydáva na meno a priezvisko dieťaťa 

jeho zákonnému zástupcovi. 

 

C. Zákonný zástupca (vyžaduje sa len v prípade, aj je žiadateľ mladší ako 15 rokov) 

Titul, meno a priezvisko .......................................................................................... 

Číslo OP alebo pasu .............................. Dátum narodenia .............................. 

Trvalý pobyt ............................................................................................................ 

 

V Bratislave dňa .........................    ............................................................... 

          podpis žiadateľa / zákonného zástupcu 



 

 

D. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Dotknutá osoba svojím podpisom udeľuje Mestskej časti Bratislava-Vajnory,      

so sídlom Roľnícka 109, 831 07  Bratislava (ďalej len „mestská časť“) v zmysle 

ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(nariadenie GDPR) a ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov, súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu 

nevyhnutnom pre splnenie účelu spracúvania, ktorým je vydanie rybárskeho lístka 

v zmysle ust. § 12 ods. 2 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, na meno žiadateľa. Rozsah 

spracúvaných osobných údajov je daný účelom spracúvania.  
 

 

  ................................................................ 

         podpis žiadateľa / zákonného zástupcu 

 

E. Osobitné záznamy (vyplní úrad) 

 

       

      Zodpovedný zamestnanec mestskej časti ............................................... 
       (meno a priezvisko) 

 

      Rybársky lístok číslo  ......... vydaný žiadateľovi dňa ............................   

      Druh rybárskeho lístka 

       týždenný rybársky lístok    mesačný rybársky lístok 

       ročný rybársky lístok    trojročný rybársky lístok 

      Platnosť od ........................................   do ..............................................  

        

  

         ........................................... 

         podpis a odtlačok pečiatky 

     

 

      Prevzatie rybárskeho lístka .................................................................. 
       (podpis žiadateľa /zákonného zástupcu) 
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