PREDBEŽNÁ OBJEDNÁVKA NA NÁSADOVÉ RYBY NA AKTUÁLNY ROK
Miestna ( mestská ) organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
so sídlom: ...............................................................................................................
zastúpená: ...............................................................................................................
IČO : ............................................................. DIČ : ................................................
banka: ........................................................... č. účtu : ............................................
si predbežne objednáva od Slovenskej rybárskej agentúry nasledovné druhy a kategórie
násadových rýb v týchto množstvácha:
základná jednotka
kategória rýb

druh ryby

kapor rybničný
K1 jar

K2 jar
K2 jar
K3 jar
K3 leto

jednoročná líniová násada určená na
vysadenie do lovných revírov alebo na
ďalší intenzívny chov dodaná na jar
dvojročná líniová násada určená na
ďalší intenzívny chov dodaná na jar
kus. hmotnosť 350 - 750 g
dvojročná násada vhodná najmä na
vysádenie do lovných revírov dodaná
na jar kus. hmotnosť 500 - 950 g
trojročná násada lovená a dodaná na
jar kusová hmotnosť nad 1650 g
trojročná násada dodaná v lete
odlovovaná na plnej vode kus.
hmotnosť 1600 – 1800 - 2000 g

kg

kg

kg
kg
kg

K1 jeseň

jednoročná násada dodaná v jeseni

kg

K2 jeseň

dvojročná násada dodaná v jeseni
kus. hmotnosť 400 - 1000 g

kg

K3 jeseň

trojročná násada dodaná v jeseni
kus. hmotnosť nad 1750 g

kg

K4+ jeseň

staršia násada dodaná v jeseni kus.
hmotnosť nad 2200 g

kg

*Ktrofej jeseň

trofejový kapor na zatraktívnenie
vašich rybárskych revírov (kus.
hmotnosť 6 – 8 – 12 – 15 kg)

kg

množstvo

termín dodania

kg , ks

(č. týždňa)

základná jednotka
kategória rýb

druh ryby

množstvo

termín dodania

kg , ks

(č. týždňa)

lieň sliznatý
L2-3 jeseň

dvojročná a staršia násada

kg

amur biely
Ab2-3 jeseň

dvojročná a staršia násada

kg

šťuka severná
Š1 jeseň

jednoročná násada

kg

zubáč veľkoústy
Zu leto

polročný plôdik

ks

Zu1 jeseň

jednoročná násada 9 -15 cm

ks

podustva severná
Pds1 jeseň

jednoročná násada 6 cm

ks

pleskáč vysoký
Pls2-3 jeseň

dvojročná a staršia násada

kg

ostatné požiadavky

Ceny stanovujeme vždy individuálne v závislosti od objednaného množstva.

Po obdržaní Vašej predbežnej objednávky a jej zhodnotení, Vás Slovenská rybárska agentúra bude
obratom informovať.

Jeden potvrdený rovnopis objednávky zašlite, prosím, obratom na adresu:
Slovenská rybárska agentúra, Tajovského 261, 038 43 Kláštor pod Znievom

Predseda ZO SRZ
(podpis, pečiatka)

Tajomník ZO SRZ
(podpis, pečiatka)

* Slovenská rybárska agentúra si vyhradzuje právo potvrdiť dodávku trofejového kapra iba takým ZO SRZ, ktoré objednajú aj iné kategórie v primeranom množstve.

Telefón: +421 949 745 129 ; +421 907 854 948
e-mail: sryba@sryba.sk ; sryba1@sryba.sk
web: www.sryba.sk

IČO: 44338210
DIČ: 1035482636
IČ DPH: SK1035482636

Bankové spojenie:
ČSOB Martin
č.ú.:4006738186/7500

