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PRÍKAZ  

PREVÁDZKOVATEĽA VEREJNÉHO PRÍSTAVU Č. 13/2020 
 

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava,  
IČO: 36 856 541, ako prevádzkovateľ verejných prístavov Bratislava, Komárno 
a Štúrovo, vydáva Príkaz prevádzkovateľa verejného prístavu č. 13/2020 (ďalej aj 
ako „Príkaz“), podľa §5 ods. 5 zákona č. 338/2000 Z.z. Zákon o vnútrozemskej plavbe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako 
„zákon o vnútrozemskej plavbe“), v nasledovnom znení: 

 
i. Prikazuje, aby všetky plavidlá alebo ich prevádzkovatelia, ktoré priplávajú zo 

zahraničia, kde je plánovaná výmena členov posádky plavidla alebo 
vylodenie posádky plavidla vo verejných prístavoch Bratislava a Komárno, 
postupovali v súlade s aktuálne platným Opatrením Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, 
týkajúceho sa vstupu na územie Slovenskej republiky (zverejnené na webovej 
stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky www.uvzsr.sk). 
 

ii. Prikazuje dôsledne dodržať vo vymedzenom území verejných prístavov 
aktuálne platné Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
pri ohrození verejného zdravia, konkrétne jeho ustanovenia, týkajúce sa 
maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby (zverejnené na 
webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
www.uvzsr.sk) a na všetky vstupy do prístavu/ budov a/alebo prevádzky 
viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené 
hygienické opatrenia. 

 
Týmto príkazom sú povinní sa riadiť všetci užívatelia verejných prístavov, ktorí vo 
vymedzenom území verejných prístavov vykonávajú svoju činnosť v súlade  
s §5 ods. 5 zákona o vnútrozemskej plavbe. 
Neuposlúchnutím tohto Príkazu sa dopustíte priestupku na úseku vnútrozemskej 
plavby podľa §40 zákona o vnútrozemskej plavbe a zároveň sa môžete dopustiť 
priestupku podľa zákona č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Práva a povinnosti vyplývajúce z iných všeobecne záväzných predpisov týmto 
Príkazom nie sú dotknuté. 
Tento Príkaz prevádzkovateľa verejného prístavu č. 13/2020 je platný odo dňa jeho 
zverejnenia a účinný od 08.06.2020, do odvolania a ruší Príkaz prevádzkovateľa 
verejného prístavu č. 12/2020.    
 

 

 

Ing. Gabriel Szekeres, v.r.    Ing. Emil Kosiba, v.r. 

predseda predstavenstva     člen predstavenstva 

Verejné prístavy, a. s.    Verejné prístavy, a. s. 

 

Za správnosť vyhotovenia Mgr. Adam Rojkovič, LL.M .: 


