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Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava, (ďalej len 
„Vyhlasovateľ“) v súlade so zákonom č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Informácie o prideľovaní prístavných polôh v území 
verejných prístavov Bratislava, Komárno, Štúrovo, v spojení so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v platnom znení a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, 

 
 

vyhlasuje 

 

súťaž „PP-2018-014” na umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho 
prevádzkovateľa  

v území verejných prístavov na prístavnú polohu  OPBA 27. 
 

 
Termín predkladania súťažných ponúk je od 03.09.2018 do 28.09.2018 do 12:00 hodiny. 
 
 

Kontaktná osoba za Vyhlasovateľa: 
 
Meno a priezvisko:  Ing. František Šajgalík 
Číslo telefónu:         +421 902 309 066 
E-mail:                    frantisek.sajgalik@vpas.sk 
 

 
 
 
 

                                                      

       ______v.r._________                          _______v.r.__________              

            Ing. Gabriel Szekeres 

          predseda predstavenstva                                    

               Verejné prístavy, a.s. 

 

 

 

 

 

 

                                                       Ing. Jozef Bódi                                

                                                      člen predstavenstva                            

                                                     Verejné prístavy, a.s. 

 

 



Predmet súťaže: 

Prístavná poloha OPBA 27 - pravý breh, r.km 1868,710 až 1868,610, dĺžka prístavnej polohy je 100m. 

Grafické znázornenie:  

 

 

Primárny účel prístavnej polohy:  Poloha OPBA 27 - pravý breh, r.km 1868,710 až 1868,610  je  

primárne určená pre umiestnenie pristávacieho pontónu alebo 

iného zariadenia určeného pre pristávanie osobných 

kajutových plavidiel ktorých konštrukčná dĺžka nebude 

zasahovať do susediacej polohy a do maximálnej šírky 24m 

pričom prvé plavidlo bude zakotvené a vyviazané predným a 

zadným pobrežným lanom, druhé plavidlo bude  vyviazané 

predným pobrežným lanom, v prípade státia tretieho plavidla 

bude tretie plavidlo zakotvené. Tieto spôsoby vyviazania sa 

netýkajú plavidiel do dĺžky 40m. Pri hladine nízkej regulačnej a 

plavebnej vody je zabezpečená plavebná hĺbka od 2,7 metra 

do 5,0 metrov. 

 

Účel užívania prístavnej polohy: Státie plávajúceho zariadenia. 

Inžinierske siete: ZSE, 
Bitvy:    6 ks BA-B-1039, BA-B-1040, BA-B-1041, BA-B-1042, BA-B-1043, 

    BA-B-1044 ( bitvy sú majetkom Slovenského  

vodohospodárskeho podniku, š.p.) 

Lôžka na vzpery:  4 ks VP-BA-LV1005, VP-BA-LV1006, VP-BA-LV1007, VP-BA-LV1008 

Lôžka na mostík:  1 ks VP-BA-LM-1002 

Priľahlý pozemok:  k.ú. Petržalka, parc. č. 5787 - vlastník - Slovenská republika, 
správca SVP,š.p. OZ Bratislava,  

 
k.ú. Petržalka, parc. č. 5140/4 – vlastník - hlavné mesto SR 
Bratislava. 

 
Ťarchy: Na ľavom brehu Dunaja je vymedzené územie v zmysle 

ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 338/2000 Z.z. 5 m od brehovej 
čiary. 

 
Doba užívania prístavnej polohy:  5 rokov,  
Doplňujúce informácie:  Vyhlasovateľ súťaže, spoločnosť Verejné prístavy, a.s.,  

upravuje dobu výpovednej lehoty uvedenej v návrhu Zmluvy  
o užívaní verejných prístavov, čl. [9] Trvanie a zánik zmluvy, 
bod 9.5 na jeden (1) mesiac.  

  
Cena za užívanie prístavnej polohy:  16 350,- EUR bez DPH / rok  
 

Súťažné ponuky musia byť predložené v súlade s Informáciou o prideľovaní prístavných polôh 

v území verejných prístavov Bratislava, Komárno, Štúrovo, ktorá je zverejnená na webovom sídle 

www.portslovakia.com.  

http://www.portslovakia.com/

