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Článok 1 - OBSADZOVANIE PRÍSTAVNÝCH POLÔH

1.1. Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., so sídlom Prístavná 10,821 09 Bratislava, IČO: 36 856 541 (ďalej 
aj „Vyhlasovateľ OVS“ alebo „Prevádzkovateľ prístavu“), ako prevádzkovateľ verejných prístavov 
SR v zmysle zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vnútrozemskej plavbe“), disponuje 
prístavnými polohami situovanými vo vymedzenom území verejných prístavov Bratislava, 
Komárno, Štúrovo, ktoré obsadzuje prevádzkovateľmi plávajúcich zariadení za účelom uvedeným 
v Prístavnom poriadku verejných prístavov SR (ďalej len „Prístavný poriadok“) a podmienok 
stanovených v Sadzobníku vyberania úhrad za používanie verejných prístavov na vodných 
cestách Slovenskej republiky (ďalej len „Sadzobník“).

1.2. Prístavná poloha vo vymedzenom území verejných prístavov SR, určená na umiestnenie 
plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie, sa obsadzuje na dobu určitú, nie však dlhšie, než 
po dobu platnosti povolenia na státie plávajúceho zariadenia vydaného Dopravným úradom.

1.3. Prístavné polohy sa obsadzujú uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných 
prístavov (ďalej aj „ZoBZ“).

Článok 2 - NÁKLADNÝ PRÍSTAV

2.1. Prevádzkovateľ prístavu obsadzuje prístavné polohy (odstavné, opravárenské a manipulačné) v 
nákladnom prístave plávajúcimi zariadeniami prevádzkovateľov, na základe žiadosti uchádzačov 
o obsadenie prístavnej polohy situovanej v nákladnom prístave.

2.2. Poplatok za prístavnú polohu na jeden (1) rok, je stanovený v Sadzobníku.

2.3. Žiadosť uchádzača musí obsahovať identifikáciu prístavnej polohy podľa Prístavného poriadku 
a zároveň nasledujúce prílohy:

1. Vyplnený formulár „Identifikačné údaje a Čestné vyhlásenie“. (Príloha č. 1)

2. Vyplnený formulár „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“. (Príloha č.2)

3. Platné lodné osvedčenie plávajúceho zariadenia, ak bolo vydané.

4. Projektová dokumentácia k plávajúcemu zariadeniu, ak lodné osvedčenie nebolo vydané.

5. Podnikateľský plán, ktorý sa viaže na užívanie prístavnej polohy, z ktorého bude zrejmé, aké 
činnosti plánuje uchádzač na predmetnej prístavnej polohe vykonávať. Podnikateľský plán 
uchádzača je posudzovaný najmä z pohľadu prínosu zámeru uchádzača pre ďalší rozvoj 
verejných prístavov. Súčasťou podnikateľského plánu je aj kalkulácia návratnosti (CBA 
analýza).

6. Vizualizácia plávajúceho zariadenia, plán vyviazania plávajúceho zariadenia, napojenie na 
inžinierske siete, prehlásenie o zabezpečení zberu a odovzdávania odpadu.

7. Platná licencia na vykonávanie vodnej dopravy v zmysle § 7 a § 12 zákona o vnútrozemskej 
plavbe a to v prípade, že uchádzač plánuje na prístavnej polohe vykonávať verejnú osobnú 
vodnú dopravu vlastnými plavidlami.

8. Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov, v jednom vyhotovení 
podpísaný uchádzačom (Príloha č. 3). Uchádzač v ZoBZ vyplní svoje identifikačné údaje 
uvedené v záhlaví zmluvy a údaje týkajúce sa plávajúceho zariadenia (názov, evidenčné číslo 
lodného osvedčenia, dátum vydania lodného osvedčenia, dátum platnosti lodného 
osvedčenia, údaj o palubách nadstavby).
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Článok 3 - OSOBNÝ PRÍSTAV

3.1. Prevádzkovateľ prístavu obsadzuje prístavné polohy v osobnom prístave vyhlásením obchodnej 
verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) na umiestnenie plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie 
na prístavnej polohe.
S budúcim užívateľom prístavnej polohy, ktorý je vlastníkom inžinierskych alebo vyväzovacích 
prvkov (ďalej aj „IS“) na prístavnej polohe, môže Prevádzkovateľ prístavu uzatvoriť ZoBZ alebo 
ZoUVP bez OVS, za podmienky, že:

a) budúci užívateľ prístavnej polohy predloží dokumenty, ktoré preukážu vlastnícke právo 
k inžinierskym sieťam a/alebo vyväzovacím prvkom
b) predloží návrh na uzavretie zmluvy
c) najneskôr ku dňu podpisu ZoBZ alebo ZoUVP odplatne v zmysle platných právnych predpisov 
prevedie vlastnícke právo k IS na Prevádzkovateľa prístavu.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

3.2. OVS sa vyhlasuje len na prístavné polohy situované v osobnom prístave za účelom odplatného 
obsadenia prístavných polôh. Prehľad prístavných polôh je uvedený v Prístavnom poriadku.

3.3. Podmienky OVS sa zverejňujú v Obchodnom vestníku a na webovom sídle spoločnosti 
www.portslovakia.com.

3.4. Súčasťou zverejnených Súťažných podmienok bude najmä:

• identifikácia prístavnej polohy a jej špecifikácia,
• minimálny poplatok za prístavnú polohu na jeden (1) rok, ktorý nesmie byť nižší ako je 

stanovené v Sadzobníku,
• spôsob predkladania cenových ponúk,
• obsah cenovej ponuky a zoznam príloh, ktoré je potrebné doložiť k cenovej ponuke,
• podmienky zloženia zábezpeky na ponuku,
• stanovenie lehoty predkladania cenových ponúk,
• kritériá na vyhodnotenie OVS,
• podmienky elektronickej aukcie,
• formulár Súhlas so spracúvaním osobných údajov,
• návrh Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov.

3.5. Podmienky účasti v OVS nesplní uchádzač, ktorý je ku dňu predkladania ponuky do OVS 
v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči Vyhlasovatefovi.

3.6. Po uplynutí lehoty určenej na predkladanie cenových ponúk, vykoná Vyhlasovateľ OVS 
vyhodnotenie predložených ponúk v súlade s internými predpismi upravujúcimi proces OVS na 
obsadenie prístavnej polohy.

3.7. Uchádzačom, ktorí splnili podmienky účasti v OVS, zašle Vyhlasovateľ OVS výzvu na účasť 
v elektronickej aukcii. Elektronická aukcia bude vyhlásená iba v prípade, ak cenové ponuky 
predložili aspoň dvaja (2) uchádzači.

3.8. Výsledky elektronickej aukcie budú podkladom na vyhodnotenie cenových ponúk 
automatizovaným spôsobom. Po vyhodnotení súťažných ponúk pristúpi Vyhlasovateľ OVS k 
uzatvoreniu ZoBZ s uchádzačom, ktorého súťažná ponuka bola vyhodnotená ako víťazná.

Článok 4 - NÁLEŽITOSTI SÚŤAŽNEJ PONUKY

4.1. Po vyhlásení OVS majú uchádzači 30 dňovú lehotu na predkladanie súťažných ponúk, ktoré musia 
obsahovať:
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1. Vyplnený formulár „Cenový návrh, Čestné vyhlásenie“.

2. Vyplnený a podpísaný „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“

3. Doklad o zložení zábezpeky podľa súťažných podmienok.

4. Platné lodné osvedčenie plávajúceho zariadenia, ak bolo vydané.

5. Projektovú dokumentáciu k plávajúcemu zariadeniu, ak lodné osvedčenie nebolo vydané.

6. Podnikateľský plán, ktorý sa viaže na užívanie prístavnej polohy, z ktorého bude zrejmé, aké 
činnosti plánuje uchádzač na predmetnej prístavnej polohe vykonávať. Podnikateľský plán 
uchádzača bude posudzovaný najmä z pohľadu prínosu zámeru uchádzača pre ďalší rozvoj 
verejných prístavov. Súčasťou podnikateľského plánu je aj kalkulácia návratnosti (CBA 
analýza).

7. Vizualizáciu plávajúceho zariadenia, plánu vyviazania plávajúceho zariadenia, napojenie na 
inžinierske siete, prehlásenie o zabezpečení zberu a odovzdávania odpadu.

8. Platnú licenciu na vykonávanie vodnej dopravy v zmysle § 7 a § 12 zákona o vnútrozemskej 
plavbe, a to v prípade, že uchádzač plánuje na prístavnej polohe vykonávať verejnú osobnú 
vodnú dopravu vlastnými plavidlami.

9. Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov, v jednom vyhotovení 
podpísaný uchádzačom. Uchádzač v ZoBZ vyplní svoje identifikačné údaje uvedené v záhlaví 
zmluvy a údaje týkajúce sa plávajúceho zariadenia (názov, evidenčné číslo lodného 
osvedčenia, dátum vydania lodného osvedčenia, dátum platnosti lodného osvedčenia, údaj 
o palubách nadstavby, Poplatok za prístavnú polohu/ ponuková cena).

Článok 5 - ŠTRUKTÚRA CENY ZA UŽÍVANIE PRÍSTAVNEJ POLOHY

5.1. Poplatok za prístavnú polohu znamená poplatok za užívanie prístavnej polohy vo vymedzenom 
území verejného prístavu Bratislava, Komárno a Štúrovo podľa Sadzobníka.

5.2. Prístavný poplatok znamená poplatok za denný pobyt plávajúceho zariadenia v územnom obvode 
verejného prístavu Bratislava, Komárno a Štúrovo podľa Sadzobníka.

Grafické znázornenie štruktúry ceny za užívanie prístavnej polohy
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Článok 6 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Informácia o obsadzovaní prístavných polôh v území verejných prístavov Bratislava, Komárno, 
Štúrovo nadobúda platnosť dňom schválenia predstavenstvom spoločnosti Verejné prístavy, a. s., 
a účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle www.portslovakia.com.

Vydali: Verejné prístavy, a. s.

Ing. Zoltán Acs 

predseda predstavenstva 

Verejné prístavy, a. s.
člen predstavenstva 

Verejné prístavy, a. s.

Prílohy:

Príloha č. 1 - Identifikačné údaje a čestné vyhlásenie

Príloha č. 2 - Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Príloha č. 3 - Zmluva o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov
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