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Článok [1] 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

1.1 Obchodná spoločnosť Verejné prístavy, a. s. (ďalej aj „Prevádzkovateľ prístavu“) v súlade s 
ustanovením § 5 ods. 14 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len “Zákon”), v platnom znení, stanovuje spôsob vyberania úhrad za 
používanie verejných prístavov na vodných cestách Slovenskej republiky, určuje ich výšku a postup 
výpočtu. 

 
Článok [2] 

DEFINÍCIA POJMOV 

 
2.1 Plávajúce zariadenie v území nákladného prístavu je pre účely prístavných poplatkov definované 

ako pevne vyviazané plávajúce zariadenie na prístavnej polohe so šikmým brehom, ktoré primárne 
slúži na pristávanie nákladných plavidiel (t.j. člnov, remorkérov, motorových nákladných plavidiel). 
Za referenčnú hodnotu plávajúceho zariadenia vo vymedzenom území nákladného prístavu sa 
považuje plocha 835 m2. 

 
2.2 Plávajúce zariadenie v území osobného prístavu je pre účely prístavných poplatkov definované 

ako pevne vyviazané plávajúce zariadenie na prístavnej polohe so šikmým brehom, ktoré slúži pre 
účely, na ktoré bolo skonštruované (t.j. botel, reštauračné zariadenie, zariadenie poskytujúce služby, 
marína pre malé plavidlá,  pristávací pontón pre osobné výletné plavidlá a osobné kajutové plavidlá). 

 
2.3 Prístavná poloha pre pristávanie osobných kajutových plavidiel pre účely výberu prístavných 

poplatkov je poloha v území verejného prístavu určená prevádzkovateľom prístavu primárne pre 
umiestnenie pristávacieho pontónu alebo iného zariadenia určeného pre pristávanie kajutových 
plavidiel. 
 

2.4 Osobné kajutové plavidlo pre účely výberu prístavných poplatkov je plavidlo určené na prepravu 
osôb, pričom maximálna šírka x maximálna dĺžka plavidla tvoria plochu väčšiu ako 600 m2. Za 
referenčnú hodnotu kajutového plavidla sa považuje plocha 1440 m2. 
 

2.5 Osobné výletné plavidlo pre účely výberu prístavných poplatkov je plavidlo určené na prepravu 
viac ako 12 osôb, pričom maximálna šírka x maximálna dĺžka plavidla tvoria plochu menšiu ako 600 
m2. Za referenčnú hodnotu výletného plavidla sa považuje plocha 300 m2. 
 

2.6 Plavidlo (ďalej aj loď) je loď vnútrozemskej plavby, malé plavidlo, prievozná loď, plávajúci stroj alebo 
plávajúce zariadenie. 
 

2.7 Neprevádzkovaným plavidlom pre potreby tohto Sadzobníka sa rozumie: 
 

2.7.1 plavidlo bez platného lodného osvedčenia, ktoré je zároveň vyradené z prevádzky 
na obdobie dlhšie ako jeden (1) mesiac alebo 
 

2.7.2 plavidlo s platným lodným osvedčením, ktoré je vyradené z prevádzky na obdobie 
dlhšie ako dva (2) mesiace z rozhodnutia prevádzkovateľa plavidla alebo 
 

2.7.3 plavidlo zaradené do tejto kategórie na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa 
 

2.8 Marína pre účely výberu prístavných poplatkov je plávajúce zariadenie na pristávanie malých 
plavidiel a vodných motocyklov. 
 

2.9 Prekládková činnosť pre účely výberu prístavných poplatkov je činnosť, počas ktorej sa tovar 
premiestni z jedného plavidla na iné alebo cez prístavnú hranu na určené miesto na brehu a naopak. 
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2.10 Cena za užívanie prístavnej polohy je ročný poplatok, ktorý Prevádzkovateľ prístavu účtuje za 
používanie prístavných polôh vo vymedzenom území verejných prístavov Bratislava, Komárno, 
Štúrovo. 
 

Článok [3] 

VEREJNÉ PRÍSTAVY 

 

3.1 Úhrada sa vyberá za použitie verejných prístavov na vodných cestách Slovenskej republiky, ktorými 
sú tieto prístavy na vodnej ceste rieky Dunaj: 

 
3.1.1 prístav Bratislava, 

 
3.1.2 prístav Komárno, 

 
3.1.3 prístav Štúrovo. 

 

 Článok [4] 

SPÔSOB ÚHRADY 

 
4.1 Výška úhrady sa určí a vypočíta na základe: 

 
4.1.1 dĺžky pobytu plavidla vo verejnom prístave (za každý aj začatý deň) a rozmerov plavidla 

uvedených v lodnom osvedčení alebo doklade, ktorý lodné osvedčenie nahrádza, 
 

4.1.2 množstva vyloženého alebo naloženého tovaru vo verejnom prístave uvedeného v 
nákladových listoch v tonách (za každú aj začatú tonu). 

 
4.2 Úhrada za používanie verejných prístavov plavidlami sa vyberá: 

 
4.2.1 bezhotovostnou platbou na základe vystavenej faktúry, 

 
4.2.2 platbou v hotovosti (okrem prístavu Štúrovo), 

 
4.2.3 elektronickým platobným prostriedkom (okrem prístavu Štúrovo). 

 
4.3 Výška úhrady za pobyt a manipuláciu plavidla sa vyberá spravidla pri odchode, resp. pri odhlásení 

plavidla z verejného prístavu.  
 

4.4 Úhradu je možné vykonať v zmysle bodov 4.2.2 a 4.2.3 vo všetkých dňoch v týždni vrátane sviatkov 
v časoch: 

 
4.4.1 Pobočka Bratislava: 07:00 – 19:00 hodiny (budova Dopravného úradu, Bratislava, Prístavná 

10) – tel.: 02/20620533; 
 

4.4.2 Pobočka Komárno: 07:00 – 19:00 hodiny (budova Dopravného úradu, Komárno, Ostrov sv. 
Alžbety 3098) –  tel.: 02/20620534. 

 
4.5 Pri výpočte a určení konečnej výšky úhrady za použitie verejného prístavu sa používajú údaje 

o plavidle a preloženom náklade získané na základe odovzdaného raportu, riečnych informačných 
služieb a tohto Sadzobníka. 
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Článok [5] 

VÝŠKA ÚHRAD 

 
5.1 Za denný pobyt osobnej kajutovej lode v územnom obvode verejného prístavu je účtovaná 

sadzba 0,05 €/m2/deň. 
 

5.2 Za denný pobyt osobnej výletnej lode v územnom obvode verejného prístavu je účtovaná 
sadzba 0,02 €/m2/deň. 

 
5.3 Za denný pobyt nákladnej lode, ktoré nevykonáva samostatne spoplatnenú prekládkovú činnosť, 

je účtovaná sadzba 0,02 €/m2/deň. 
 

5.4 Za denný pobyt plavidla, ktoré vykonáva samostatne spoplatnenú prekládkovú činnosť, je 
účtovaná sadzba 0,02 €/m2/deň až odo dňa, nasledujúceho po uplynutí bezplatného pobytu, 
súvisiaceho so samostatne spoplatnenou prekládkou tovaru.  

 
5.4.1 Bezplatný pobyt plavidla, ktoré v územnom obvode verejného prístavu vykonáva 

prekládkovú činnosť, za ktorú uhrádza poplatky Prevádzkovateľovi prístavu, sa stanovuje 
nasledovne: 

 

Hmotnosť preloženého tovaru (t) Počet dní bezplatného pobytu 

301 - 750 t 1 deň 

751 - 1 200 t 2 dni 

od  1 201 t 3 dni 

 

5.4.2 Pre účely stanovenia bezplatného pobytu plavidla, ktoré vykonáva prekládkovú činnosť sa 
celkové množstvo preloženého tovaru vypočíta súčtom vyloženého a naloženého tovaru, 
vzťahujúce sa ku konkrétnemu plavidlu, počas neprerušeného pobytu v územnom obvode 
verejného prístavu. 
 

5.5 V prípade, ak sa v prístave vykonáva činnosť, ktorá nesúvisí s činnosťou v prístave (ako napr. 
natáčanie videozáznamu, fotenie a následné využitie pre tlač, TV, internet, reklama, komerčné akcie 
a iné), je táto činnosť spoplatnená sumou 300 EUR, za každý začatý deň. 

 
5.6 Za denný  pobyt plávajúceho zariadenia v územnom obvode verejného prístavu, okrem 

plávajúceho zariadenia, na polohe určenej pre pristávanie osobných kajutových lodí, v územnom 
obvode prístavu Bratislava, je účtovaná sadzba 0,005 €/m2/deň.  

 
5.7 Za denný pobyt plávajúceho zariadenia na polohe určenej pre pristávanie osobných kajutových 

lodí, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava (ľavý breh r.km 1870,450 – 1867,400, pravý 
breh r.km 1868,900 – 1868,200) je účtovaná sadzba: 

 
5.7.1 0,01 €/m2/deň pre plávajúce zariadenia, ktoré preukázateľne slúžia pre pristávanie 

osobných kajutových plavidiel;  
 

5.7.2 Ak na danom plávajúcom zariadení pristálo menej ako 20 osobných kajutových plavidiel za 
12 mesiacov, bude prevádzkovateľovi plávajúceho zariadenia vyrubená sankcia vo výške 
0,01 €/m2/deň za predchádzajúcich 12 mesiacov (365 dní); 
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5.7.3 0,0125 €/m2/deň pre plávajúce zariadenia, ktoré preukázateľne slúžia pre pristávanie 
osobných výletných plavidiel; 

 
5.7.4 Ak na danom plávajúcom zariadení pristálo menej ako 20 osobných výletných plavidiel za 

12 mesiacov, bude prevádzkovateľovi plávajúceho zariadenia vyrubená sankcia vo výške 
0,0075 €/m2/deň za predchádzajúcich 12 mesiacov (365 dní); 

 
5.7.5 0,02 €/m2/deň  pre botel, plávajúce zariadenie na ktorom sa poskytujú služby (reštauračné 

služby, pohostinské služby, kultúrne podujatia) a pristávací pontón, ktorý neslúži na 
pristávanie osobných výletných a osobných kajutových plavidiel. 

 
5.8 Za denný pobyt plávajúceho zariadenia v územnom obvode verejného prístavu určeného na 

pristávanie malých plavidiel a vodných motocyklov (marína) je účtovaná sadzba 0,01 €/m2/deň. 
 

5.9 Za neprevádzkované plavidlá v územnom obvode prístavu je účtovaná sadzba 300,00 
€/plavidlo/mesiac.  

 
5.9.1 V prípade nedodržania podmienok na zaradenie plavidla do kategórie neprevádzkované 

plavidlá v zmysle Prístavného poriadku verejných prístavov SR (ďalej aj „Prístavný poriadok“ 
alebo „PPVPSR“), bude vyúčtovaná sankcia, vo výške poplatku za denný pobyt plavidla 0,02 
€/m2/deň za každý deň, za ktorý bolo plavidlo neoprávnene zaradené v kategórii 
neprevádzkované plavidlá.  
 

5.10 Za neprevádzkované plavidlá určené na likvidáciu, ktoré budú vlastníkom plavidla záväzne 
nahlásené spoločnosti Verejné prístavy, a. s. tak, že k likvidácii príde do 6 mesiacov odo dňa 
nahlásenia, je účtovaná sadzba 50,00 €/plavidlo/mesiac. 

  
5.10.1 V prípade, ak plavidlo nebude vo vyššie uvedenej lehote zlikvidované, bude vyúčtovaná 

sankcia, vo výške poplatku za denný pobyt plavidla 0,02 €/m2/deň za každý deň, za ktorý 
bolo plavidlo neoprávnene zaradené v kategórii neprevádzkovaných plavidiel určených na 
likvidáciu. 

 
5.11 Za každú preloženú tonu tovaru z plavidla na breh, z brehu na plavidlo alebo z plavidla na plavidlo 

je účtovaná sadzba 0,20 €/t.  
 
5.11.1 V prípade odľahčovania plavidiel z plavidla na plavidlo sa prekládková činnosť spoplatňuje 

plavidlu, z ktorého sa náklad vykladá.   
 

5.12 Za preklad tekutých tovarov je sadzba za preloženú tonu vo výške 0,40 €/t. 
 

5.13 Poplatok za prístavnú polohu situovanú vo vymedzenom území verejných prístavov SR je stanovený 
na základe schválenej cenotvorby Prevádzkovateľa prístavov. Spoplatnené sú všetky prístavné 
polohy, na ktorých sa môžu umiestniť plávajúce zariadenia. Jednotlivé polohy a náležitosti k 
cenotvorbe sú obsiahnuté v prílohe Minimálna výška ceny za Prístavnú polohu.  
 
5.13.1 V prípade, ak nemá prevádzkovateľ plávajúceho zariadenia, umiestneného v osobnom 

prístave, uzatvorenú Zmluvu o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov, prípadne 
Zmluvu o užívaní verejných prístavov s Prevádzkovateľom prístavu, bude mu za užívanie 
prístavnej polohy fakturovaný Poplatok za prístavnú polohu bez uzatvorenej zmluvy, 
uvedený v prílohe č.3 Minimálna výška ceny za Prístavnú polohu. Poplatok za prístavnú 
polohu bez uzatvorenej zmluvy bude splatný spätne, na základe mesačne vystavovaných 
faktúr. 
 

5.13.2 Poplatok za prístavnú polohu (odstavné, opravárenské a manipulačnej polohy, na ktorých 
sa umiestňujú plávajúce zariadenia), situovanú v nákladnom prístave Bratislava, Komárno, 
sa stanovuje: 

 

5.13.2.1 39,00 EUR/meter prístavnej polohy umiestnenej v nákladnom prístave 
Bratislava. 

5.13.2.2 14,00 EUR/meter prístavnej polohy umiestnenej v nákladnom prístave Komárno. 
V prípade, že nie je zrejmá dĺžka polohy, bude dĺžka polohy stanovená dĺžkou 
plávajúceho zariadenia. 
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5.13.3 V prípade, ak nemá prevádzkovateľ plávajúceho zariadenia, umiestneného v nákladnom 
prístave, uzatvorenú Zmluvu o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov, prípadne 
Zmluvu o užívaní verejných prístavov s Prevádzkovateľom prístavu, bude mu fakturovaný 
Poplatok za prístavnú polohu bez uzatvorenej zmluvy, ktorý  bude splatný spätne, na základe 
mesačne vystavovaných faktúr. Poplatok za prístavnú polohu bez uzatvorenej zmluvy je 
stanovený vo výške: 
5.13.3.1 325,00 EUR/mesiac za užívanie prístavnej polohy umiestnenej v prístave 

Bratislava, 
5.13.3.2 120,00 EUR/mesiac za užívanie prístavnej polohy umiestnenej v prístave 

Komárno, pričom referenčná hodnota dĺžky prístavnej polohy je stanovená na 
100 m. 
 

5.14 Prístavný poplatok sa nevyberá:  
 

5.14.1 za plavidlá, alebo plávajúce zariadenia, na ktoré sa vzťahujú zvláštne dohody uzatvorené s 
Prevádzkovateľom prístavu, 
 

5.14.2 po dobu okamžitého zastavenia plavby z dôvodu povodňových prietokov, ľadochodov alebo 
bezprostredného ohrozenia plavebnej prevádzky, 
 

5.14.3 za záchranné plavidlá, veslice, prináležiace iným spoplatneným plavidlám alebo plávajúcim 
zariadeniam, 
 

5.14.4 za plavidlá Slovenskej republiky v zmysle zákona alebo na základe udelených výnimiek 
z úhrady (Dopravný úrad, MV SR, MO SR a pod.), 
 

5.14.5 za plavidlá, ktoré plávajú v režime tranzit a sú nútené pristať z dôvodu nepredvídaných 
udalostí (lekárskeho ošetrenia,  úmrtia na palube), 

 

5.14.6 za plavidlá alebo plávajúce zariadenia, ktoré na základe vydaného uznesenia vlády SR, 
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo vydaného aktu iného orgánu štátnej 
správy nemôžu vôbec slúžiť na výkon podnikateľskej činnosti počas mimoriadnej situácie, 
výnimočného stavu ani núdzového stavu vyhláseného podľa osobitných právnych predpisov 
SR. Týmto bodom nie sú dotknuté ustanovenia ceny za užívanie prístavnej polohy (v znení 
Prílohy č. 3). 
 

5.15 Poplatky za infraštruktúru v prístave vyberá spoločnosť, ktorá je jej prevádzkovateľom a 
vlastníkom. Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. nezodpovedá za prevádzku a škody spôsobené na 
inžinierskych sieťach iných spoločností. 
 

5.16 Zimné stojné nákladných plavidiel – v období od 15.12. do 15.03. sú plavidlá, ktoré neprepravujú 
náklad a sú nahlásené na zimné státie v prístavnej správe, spoplatnené sadzbou 0,10 €/t nosnosti 
plavidla/mesiac.  
 

5.17 Zimné stojné osobných kajutových plavidiel a osobných výletných plavidiel – v období od 
15.12. do 15.03, sú plavidlá, ktoré sú nahlásené na zimné státie v prístavnej správe spoplatnené 
sadzbou 0,15 €/m2/mesiac. 
 

5.18 Odber pitnej vody je možný len v prístave Bratislava, na pontóne ŠPS-P-12 a je účtovaný sadzbou 
2,00 €/m3. 
 

5.19 Sankcie stanovené aktuálne platným Prístavným poriadkom, budú uplatňované vo výške uvedenej 
v Prílohe č. 2 - Prehľad sankcií a spôsobom uvedeným v Prístavnom poriadku.  
 

5.20 Ku všetkým uvedeným sadzbám sa účtuje daň z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle platných 
predpisov. 
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Článok [6] 

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ 

 
6.1 Sadzobník vyberania úhrad za používanie verejných prístavov na vodných cestách Slovenskej 

republiky nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky a účinnosť nadobúda dňa 01.05.2020. 

 

 

Vydali: 

Verejné prístavy, a. s. 
Prístavná 10 
821 09 Bratislava 
tel: 02/20 620 522 
e-mail: vpas@vpas.sk 
www.portslovakia.com 

V Bratislave 01.05.2020 

 

 

_________v.r._________ _________v.r._________ _________v.r._________ 

Ing. Gabriel Szekeres Ing. Jozef Bódi Ing. Emil Kosiba 

predseda predstavenstva 

Verejné prístavy, a. s. 

člen predstavenstva 

Verejné prístavy, a. s. 

člen predstavenstva 

Verejné prístavy, a. s. 
 

 

 

Prílohy: Príloha č. 1 – Súhrn poplatkov v zmysle Sadzobníka   

Príloha č. 2 – Prehľad Sankcií 

Príloha č. 3 – Minimálna výška ceny za užívanie prístavnej polohy 
  

mailto:vpas@vpas.sk
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Príloha č. 1 – Súhrn poplatkov v zmysle Sadzobníka   

 

Podľa Čl. [5] Poplatok  Suma v EUR bez DPH 

bod 5.1 
Za denný pobyt osobného kajutového 
plavidla v územnom obvode verejného 
prístavu  

0,05 €/m2/deň 

bod 5.2, 5.3 
Za denný pobyt plavidla v územnom obvode 
verejného prístavu  

0,02 €/m2/deň 

bod 5.4, 5.4.1 

Za denný pobyt plavidla, ktoré vykonáva 
samostatne spoplatnenú prekládkovú 
činnosť, je účtovaná sadzba až odo dňa 
nasledujúceho po uplynutí bezplatného 
pobytu súvisiaceho so samostatne 
spoplatnenou prekládkou tovaru. 

0,02 €/m2/deň 

Bezplatný pobyt: 

1 deň - pri prekládke 301 t - 750 t 

2 dni - pri prekládke 751 t - 1200 t 

3 dni - pri prekládke od 1 201 t 

 

bod 5.5 
Za vykonávanú činnosť v prístave, ktorá 
nesúvisí s činnosťou v prístave 

300€/deň 

bod 5.6 
Za denný pobyt plávajúceho zariadenia v 
územnom obvode verejného prístavu. 

0,005 €/m2/deň 

bod 5.7, 5.7.1 

Za denný pobyt plávajúceho zariadenia na 
polohe určenej pre pristavenie lodí v 
územnom obvode prístavu Bratislava   

 

(ľavý breh r.km 1870,450 - 1867,400, pravý 
breh r.km 1868,900 - 1868,200) 

 

0,01 €/m2/deň 

Pre plávajúce zariadenia, ktoré preukázateľne 
slúžia pre pristávanie osobných kajutových 
plavidiel. 

bod 5.7, 5.7.3 

0,0125 €/m2/deň 

Pre plávajúce zariadenia, ktoré preukázateľne 
slúžia pre pristávanie osobných výletných 
plavidiel. 

bod 5.7, 5.7.5 

0,02 €/m2/deň 

Pre plávajúce zariadenia, ktoré neslúžia pre 
pristávanie  veľkých kajutových plavidiel. (botel, 
plávajúca reštaurácia a pod.) 

bod 5.8 
Za denný pobyt plávajúceho zariadenia 
určeného na pristávanie malých plavidiel 
(marína)  

0,01 €/m2/deň 

bod 5.9 
Neprevádzkované plavidlá v územnom 
obvode verejného prístavu 

300 €/mesiac 

bod 5.10 

Neprevádzkované plavidlá určené na 
likvidáciu záväzné nahlásené 
Prevádzkovateľovi prístavu (do 6 mesiacov 
od nahlásenia) EUR/plavidlo/mesiac neplatí 
pre ostatné prístavy 

50 €/mesiac 
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bod 5.11 
Za každú, aj započatú preloženú tonu 
tovaru z/na plavidlo  

0,20 €/t 

bod 5.12 
Za preklad tekutých tovarov za každú, aj 
započatú preloženú tonu tovaru z/na plavidlo  

0,40 €/t 

bod 5.13.2.1 
Za 1 meter prístavnej polohy situovanej 
v nákladnom prístave Bratislava 

39,00 EUR/meter prístavnej polohy  

bod 5.13.2.2 
Za 1 meter prístavnej polohy situovanej 
v nákladnom prístave Komárno 

14,00 EUR/meter prístavnej polohy 

bod 5.13.3.1 
Poplatok za prístavnú polohu bez 
uzatvorenej zmluvy 

325,00 EUR/mesiac, situovanú v nákladnom 
prístave Bratislava 

bod 5.13.3.2 
Poplatok za prístavnú polohu bez 
uzatvorenej zmluvy 

120,00 EUR/mesiac, situovanú v nákladnom 
prístave Komárno 

bod 5.16 Zimné stojné nákladných plavidiel 
V období zimovania (od 15.12.-15.03.bežného 
roku) 0,10 €/t nosnosti/mesiac 

bod 5.17 
Zimné stojné za osobné kajutové plavidlá 
a osobné výletné plavidlá 

V období zimovania (od 15.12.-15.03.bežného 
roku) 0,15 €/m2/mesiac. 

bod 5.18 Odber pitnej vody 2,00 €/m3 

 Poznámka 
Pozemky vo verejných prístavoch BA, KN, ST 
vlastní štát - SR, Inžinierske siete vlastní 
súkromná spoločnosť SPaP, a.s. 
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Príloha č. 2 – Prehľad Sankcií  

 

Porušenie Prístavného poriadku verejných prístavov SR výška sankcie  

povinnosť nahlasovania plavidla v zmysle PPVPSR, článku 5, bodov 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 

5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.13, 5.15, 
2000 EUR 

za každý začatý mesiac po nedodržaní lehoty uvedenej v PPVPSR, článku 5, bod 5.14                           375 EUR 

úhrada v zmysle PPVPSR, článku 5, bod 5.16 1000 EUR 

plavidlo v/mimo akvatoria - nahlasovanie v zmysle PPVPSR, článku 5, bod 5.19,  1000 EUR 

úhrada prístavných poplatkov v zmysle PPVPSR, článku 5, bod 5.20 500 EUR 

fakturácia zimovania plavidiel  v zmysle PPVPSR, článku 7, bod 7.2.4 10 000 EUR 

odpad mimo miest na to určených v zmysle PPVPSR článku 7, bod 7.5, 7.6, 7.7 10 000 EUR 
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Príloha č. 3 – Minimálna výška ceny za užívanie prístavnej polohy  

Prevádzkovateľ verejných prístavov Slovenskej republiky, spoločnosť Verejné prístavy, a. s., na základe 

internej smernice stanovila minimálne ceny za užívanie prístavných polôh nasledovne:  

 

Osobný prístav Bratislava, Komárno, Štúrovo 

V prípade, ak nemá prevádzkovateľ plávajúceho zariadenia, umiestneného v osobnom prístave, uzatvorenú 

Zmluvu o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov, prípadne Zmluvu o užívaní verejných prístavov 

s Prevádzkovateľom prístavu, bude mu za užívanie prístavnej polohy fakturovaný Poplatok za prístavnú 

polohu bez uzatvorenej zmluvy. Poplatok za prístavnú polohu bez uzatvorenej zmluvy bude splatný spätne, 

na základe mesačne vystavovaných faktúr. 

 

Označenie 

polohy 
dĺžka šírka m² 

Cena 

prístavnej 

polohy 

(EUR) 

* Zhodnotenie 

lukratívnosti 

prístavnej 

polohy (EUR) 

Zmluvne určený 

poplatok/ 

Minimálna výška 

ceny za 

prístavnú polohu 

(v EUR/rok) 

** Poplatok za 

prístavnú polohu bez 

uzatvorenej zmluvy 

(v EUR/mesiac) 

Osobný prístav Bratislava - Ľavý breh vodnej cesty Dunaj (r.km  1870,450 až r.km 1867,400) 

OPBA 1 120 12 1440 15 600,00 2 850,00 18 450,00 1 845,00 

OPBA 2 50 35 1750 6 500,00 2 850,00 9 350,00 935,00 

OPBA 3 90 35 3150 11 700,00 3 725,00 15 425,00 1 542,50 

OPBA 4 53 35 1855 6 890,00 3 750,00 10 640,00 1 064,00 

OPBA 5 140 35 4900 18 200,00 4 100,00 22 300,00 2 230,00 

OPBA 6 120 35 4200 15 600,00 4 100,00 19 700,00 1 970,00 

OPBA 7 60 35 2100 7 800,00 3 350,00 11 150,00 1 115,00 

OPBA 8 120 35 4200 15 600,00 4 100,00 19 700,00 1 970,00 

OPBA 9 80 35 2800 10 400,00 3 725,00 14 125,00 1 412,50 

OPBA 10 130 35 4550 16 900,00 4 100,00 21 000,00 2 100,00 

OPBA 11 80 35 2800 10 400,00 3 725,00 14 125,00 1 412,50 

OPBA 12 55 35 1925 7 150,00 3 350,00 10 500,00 1 050,00 

OPBA 13 80 35 2800 10 400,00 3 725,00 14 125,00 1 412,50 

OPBA 14 50 35 1750 6 500,00 3 350,00 9 850,00 985,00 

OPBA 15 50 35 1750 6 500,00 3 350,00 9 850,00 985,00 

OPBA 16 60 35 2100 7 800,00 3 350,00 11 150,00 1 115,00 

OPBA 17 80 35 2800 10 400,00 3 725,00 14 125,00 1 412,50 

OPBA 18 110 35 3850 14 300,00 4 100,00 18 400,00 1 840,00 
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OPBA 19 100 35 3500 13 000,00 4 100,00 17 100,00 1 710,00 

OPBA 20 100 35 3500 13 000,00 4 100,00 17 100,00 1 710,00 

OPBA 21 100 35 3500 13 000,00 4 100,00 17 100,00 1 710,00 

OPBA 22 400 35 14000 52 000,00 4 100,00 56 100,00 5 610,00 

OPBA 23 120 35 4200 15 600,00 4 100,00 19 700,00 1 970,00 

OPBA 24 90 35 3150 11 700,00 3 725,00 15 425,00 1 542,50 

 

Označenie 

polohy  
dĺžka šírka  m² 

Cena 

prístavnej 

polohy 

(EUR) 

* Zhodnotenie 

lukratívnosti 

prístavnej 

polohy (EUR) 

Zmluvne určený 

poplatok/ 

Minimálna výška 

ceny za 

prístavnú polohu 

(v EUR/rok) 

** Poplatok za 

prístavnú polohu 

bez uzatvorenej 

zmluvy (v 

EUR/mesiac) 

Osobný prístav Bratislava - Pravý breh vodnej cesty Dunaj (r.km  1868,900  až r.km 1868,200) 

OPBA 25 100 16 1600 13 000,00 3 350,00 16 350,00 1 635,00 

OPBA 26 70 16 1120 9 100,00 3 350,00 12 450,00 1 245,00 

OPBA 27 100 16 1600 13 000,00 3 350,00 16 350,00 1 635,00 

OPBA 28 90 16 1440 11 700,00 3 350,00 15 050,00 1 505,00 

OPBA 29 90 16 1440 11 700,00 3 350,00 15 050,00 1 505,00 

OPBA 30 110 16 1760 14 300,00 3 350,00 17 650,00 1 765,00 

OPBA 31 80 16 1280 10 400,00 3 350,00 13 750,00 1 375,00 

 

Označenie 

polohy 
dĺžka šírka m² 

Cena 
prístavnej 

polohy 
(EUR) 

*Zhodnotenie 

lukratívnosti 

prístavnej 

polohy (EUR) 

Zmluvne určený 

poplatok/ 

Minimálna výška 

ceny za 

prístavnú polohu 

(v EUR/rok) 

** Poplatok za 

prístavnú polohu 

bez uzatvorenej 

zmluvy (v 

EUR/mesiac) 

Osobný prístav Komárno - Ľavý breh vodnej cesty Dunaj (r.km  1768,100 až r.km 1767,470) 

OPKN 21 150 36 5400 7 074,00 2 000,00 9 074,00 907,40 

OPKN 22 110 36 3960 5 187,00 2 000,00 7 187,00 718,70 

OPKN 23 180 36 6480 8 488,00 1 200,00 9 688,00 968,80 

OPKN 24 130 36 4680 6 131,00 1 200,00 7 331,00 733,10 
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Označenie 

polohy 
dĺžka šírka m² 

Cena 
prístavnej 

polohy 
(EUR) 

*Zhodnotenie 

lukratívnosti 

prístavnej 

polohy (EUR) 

Zmluvne určený 

poplatok/ 

Minimálna výška 

ceny za 

prístavnú polohu 

(v EUR/rok) 

** Poplatok za 

prístavnú polohu 

bez uzatvorenej 

zmluvy (v 

EUR/mesiac) 

Osobný prístav Štúrovo - Ľavý breh vodnej cesty Dunaj (r.km  1718,785 až r.km 1718,300) 

OPŠT 1 25 10 250 1 000,00 980,00 1 980,00 198,00 

OPŠT  2 20 10 200 800,00 800,00 1 600,00 160,00 

OPŠT  3 100 38 3800 4 000,00 1 640,00 5 640,00 564,00 

OPŠT  4 130 38 4940 5 200,00 1 640,00 6 840,00 684,00 

OPŠT  5 70 24 1680 2 800,00 1 640,00 4 440,00 444,00 

OPŠT  6 60 24 1440 2 400,00 1 640,00 4 040,00 404,00 

 

* Zhodnotenie lukratívnosti prístavnej polohy - zohľadňuje možnosti napojenia na inžinierske siete a spôsob 

využívania prístavnej polohy (bližšie informácie budú obsiahnuté v súťažných podkladoch pri vyhlásení 

súťaže na obsadenie prístavnej polohy).   

** Z uvedenej hodnoty sa účtuje alikvotná suma, za počet dní státia plávajúceho zariadenia na prístavnej 

polohe, bez uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov, prípadne Zmluvy o užívaní 

verejných prístavov. 

Minimálna ponuková cena za prístavnú polohu je stanovená na: 

- polohy, kde ešte neprebehla súťaž na obsadenie prístavnej polohy, 

- polohy, kde uplynula platnosť Zmluvy o užívaní verejných prístavov. 

Nákladný prístav Bratislava, Komárno 

Poplatok za prístavnú polohu (odstavné, opravárenské a manipulačnej polohy, na ktorých sa umiestňujú 

plávajúce zariadenia), situovanú v nákladnom prístave Bratislava, Komárno, sa stanovuje:  

- 39,00 EUR/meter prístavnej polohy umiestnenej v nákladnom prístave Bratislava. 

- 14,00 EUR/meter prístavnej polohy umiestnenej v nákladnom prístave Komárno.  

V prípade, že nie je zrejmá dĺžka polohy, bude dĺžka polohy stanovená dĺžkou plávajúceho zariadenia.  

V prípade, ak nemá prevádzkovateľ plávajúceho zariadenia, umiestneného v nákladnom prístave, 

uzatvorenú Zmluvu o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov, prípadne Zmluvu o užívaní verejných 

prístavov s Prevádzkovateľom prístavu, bude mu fakturovaný Poplatok za prístavnú polohu bez uzatvorenej 

zmluvy, ktorý  bude splatný spätne, na základe mesačne vystavovaných faktúr. Poplatok za prístavnú polohu 

bez uzatvorenej zmluvy je stanovený vo výške: 

- 325,00 EUR/mesiac za užívanie prístavnej polohy umiestnenej v prístave Bratislava, 

- 120,00 EUR/mesiac za užívanie prístavnej polohy umiestnenej v prístave Komárno. 

 

Referenčná hodnota dĺžky prístavnej polohy je stanovená na 100m. 


