
Z M L U V A
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník

________________ _____ v  platnom znení (d'aiej aj „Zmluva*1)______ ___________ ^
Číslo prevádzkovateľa: 119/2014-PR čisto objednávateľa: -T*fQ

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

PREVÁDZKOVATEĽ
Názov organizácie: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

Radničné námestie 8,969 55 Banská Štiavnica 
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČDPH: SK 2020066213
Zastúpený: Ing, Marián Supek, generálny riaditeľ

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, oadiel: Pš, vložka č.: 
713/S
(ďalej len „ prevádzkovateľ “)

OBJEDNÁVATEĽ
Názov organizácie: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, Š TÁ TN Y  PODNIK
Sídlo organizácie: P.O.BOX 45, Karloveská 2
IČO: 00 156 752
DIČ: 2020480198
IČDPH: SK 2020480198
Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Lazár, generálny riaditeľ štátneho podniku
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a. s.
Číslo účtu: 6602639001/1111
IBAN: SK 10 1111 0000 0066 0263 9001
BIC: UNCRSKSKBX

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č.; 32/B 

(dalej len „ objednávateľ * a spolu s prevádzkovateľom ďalej len „ zmluvné strany")

I, ÚČEL ZMLUVY

1.1. Účelom tejto Zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri 
prevádzkovaní prievoznej lode ďalej ako „prievozná loď') a vykonávaní 
plavieb prievoznou Joďou.

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Touto Zmluvou sa prevádzkovateľ zaväzuje prevádzkovať prievoznú loď a vykonávať 
plavby prievoznou loďou v zmysle dohodnutého harmonogramu plavieb (ďalej len 
„harmonogram") a platného prevádzkového poriadku (ďalej len „platný prevádzkový 
poriadok"), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 1/ a Priloha 
č. 2/ (ďalej len „Služby")



2.2. Objednávate! sa zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť v zmysle 
tejto Zmluvy a zaplatiť mu za poskytnuté Služby odplatu vo výške dohodnutej v  tejto 
Zmluve.

III. DOBA TRVANIA ZMLUVY

3.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na dobu neurčitú, s účinnosťou od 1.1.2014.

IV. PRÁVA A  POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA A  OBJEDNÁVATEĽA

4.1. Prevádzkovateľ:

4.1.1. Je povinný poskytovať Služby v súlade s dohodnutým harmonogramom 
plavieb a platným prevádzkovým poriadkom.

4.1.2. Je povinný poskytovať Služby prostredníctvom prievoznej lode, ktorá je ku 
dňu podpisu tejto Zmluvy po technickej stránke spôsobilá na výkon takýchto 
činností, čo prevádzkovateľ potvrdzuje podpisom Zmluvy,

4.1.3. Je povinný udržiavať prievoznú loď v stave spôsobilom na riadne užívanie a 
za týmto účelom je prevádzkovateľ povinný vykonávať nevyhnutné opravy 
á údržbu prievoznej lode na vlastné náklady. Prevádzkovateľ je povinný 
najmenej 1x mesačne vykonať celkovú technickú kontrolu prievoznej lode, 
odstrániť vzniknuté závady, nahradiť opotrebované súčiastky, doplniť 
a vymeniť oleje. Počas uvedeného technického dňa prievozná loď bude 
odstavená od 8:30 hod. do 14:30 hod. Technická kontrola bude vykonávaná 
v prvom týždni daného kalendárneho mesiaca, pričom konkrétny deň 
vykonania technickej kontroly prevádzkovateľ oznámi objednávateľovi.

4.1.4. Je oprávnený prerušiť poskytovanie Služieb na čas nevyhnutný na 
vykonanie opráv, v  prípade poruchy prievoznej lode, ktorá neumožňuje 
prevádzkovateľovi riadne poskytovanie Služieb. Počas tejto doby 
prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečovať poskytovanie Služieb v  zmysle 
harmonogramu plavieb ani Inú náhradnú dopravu. O  nemožnosti poskytovať 
Služby prevádzkovateľ bezodkladne informuje objednávateľa a ho informuje
o predpokladanom trvaní prerušenia Služieb.

4.1.5. Vodca prievoznej lode je oprávnený vykonať plavbu i nad rámec schváleného 
harmonogramu {ďalej len „mimoriadne plavby“}, a to v prípade:

4.1.5.1. ohrozenia života, zdravia alebo majetku (Záchranná zdravotná 
služba, Hasičský a záchranný zbor SR, Polícia SR a pod.),

4.1.5.2. požiadavky tretích osôb na vykonanie plavby nad rámec 
schváleného harmonogramu, ktorá sa netýka ochrany zdravia, 
života alebo majetku. Požiadavka na takúto mimoriadnu plavbu, 
musí byť prevádzkovateľovi žiadateľom -  treťou osobou 
predložená v písomnej forme minimálne 24 hodín vopred.

Vykonanie týchto mimoriadnych plavieb bude zaznamenané vodcom 
plavidla do príslušného lodného denníka.
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4.1.6. Písomná požiadavka na vykonanie plavby podľa bodu 4.1.5.2.. tohto článku 
Zmluvy bude uplatnená priamo u vodcu plavidla, ktorý ju zaznamenané 
v lodnom denníku. Prevádzkovateľ je oprávnený takúto plavbu vykonať až po 
jej písomnom odsúhlasení zodpovedným zástupcom objednávateľa 
uvedeným v bode 4,2.7 tohto článku Zmluvy. V  prípade, ak zodpovedný 
zástupca objednávateľa požiadavku na vykonanie mimoriadnej plavby 
písomne neodsúhlasí, nie je prevádzkovateľ oprávnený danú mimoriadnu 
plavbu uskutočniť. Písomným odsúhlasením sa rozumie doručenie listu 
alebo zaslanie správy elektronickými prostriedkami {e-mailom, faxom). List je 
potrebné doručiť na adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 
Správu prostredníctvom elektronickým prostriedkov je potrebné zaslať na e> 
mailovú adresu uvedenú v bode 4.2.7, tohto článku Zmluvy. Písomné 
odsúhlasenie je prílohou pri fakturácií mimoriadnych plavieb,

4.1.7. Vodca prievoznej lode je z bezpečnostných dôvodov povinný dodržiavať 
platné právne normy a plavebné predpisy súvisiace s vykonávanou 
Činnosťou. V  prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá za spôsobenú 
škodu,

4.2. Objednávateľ:

4.2.1. Objednávateľ nemá právo počas doby platnosti Zmluvy vykonávať bez 
vedomia prevádzkovateľa žiadne úkony, ktoré by ohrozovali výkon činnosti 
prevádzkovateľa.

4.2.2. Objednávateľ je povinný na vlastné náklady udržiavať príjazdové cesty 
a komunikácie vedúce k prístaviskám prievoznej lode a zabezpečovať 
prevádzku automatizovaného systému prednostného príjazdu vozidiel, za 
účelom bezpečného poskytovania Služieb,

4.2.3. Objednávateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom sankcionovať 
prevádzkovateľa za neposkytovanie Služieb, príp. za vzniknuté meškanie 
v  zmysle harmonogramu, ktoré bolo spôsobené javom alebo udalosťou 
vylučujúcou zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka 
v platnom znení a ktorú prevádzkovateľ nemohol ani pri vynaložení 
maximálneho úsilia odvrátiť alebo predpokladať.

4.2.4. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho prerokovania a 
písomného súhlasu prevádzkovateľa meniť harmonogram'plavieb.

4.2.5. Objednávateľ je povinný poskytovať prevádzkovateľovi súčinnosť potrebnú 
pre poskytovanie Služieb. Za súčinnosť podľa tejto Zmluvy sa považuje 
najmä umožnenie plnenia tejto Zmluvy v dohodnutom rozsahu, na 
dohodnutom mieste a v dohodnutom termíne.

4.2.6. Objednávateľ je povinný určiť zástupcu na odsúhlasovanie mimoriadnych 
plavieb uskutočnených na základe požiadavky v zmysle bodu 4.1.6 tohto 
článku Zmluvy.

4.2.7.

V. C E N A

5.1. Cena Služieb je stanovená dohodou zmluvných strán v nasledovnej výéke:



P AU ŠÁ LN A C E N A  Z A  R O K
CENA SPOLU BEZ DPH 1 100 000,00 EUR
DPH (20% ) 220 000,00 EUR

C E N A  CE LK O M  S  DPH 1320 000,00 EU R
Slovom: jeden milión tristodvadsať tisíc eur

5.2. Cena za mimoriadnu plavbu podľa Článku IV tejto Zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v nasledovne] výške:

C E N A  SP O LU BEZ DPH 198,70 EU R
DPH (20%) 39,74 EU R

C E N A  CE LK O M  S  DPH 238,44 EUR
Slovom: dvestotridsaťosem eur štyridsaťštyri centov

5.3. Cena je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 
18/1996 Z, z. o cenách v znení neskorších predpisov a je uvedená vrátane všetkých 
nákladov prevádzkovateľa, potrebných k poskytovaniu Služieb.

5.4. V  priebehu doby trvania tejto Zmluvy bude po dohode zmluvných strán cena 
uvedená v bode 5.1. tohto článku Zmluvy predmetom úpravy / zmeny, ktorá odráža 
zmenu miery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok zverejnenú Slovenským 
Štatistickým úradom. Predmetná úprava / zmena je podmienená uzatvorením 
písomného dodatku k tejto Zmluve,

VI. P L A TO B N É  PODM IENKY

6.1. Podkladom pre zaplatenie ceny je  faktúra vystavená prevádzkovateľom 
a preukázateľne doručená objednávateľovi. Platba za vykonané Služby bude 
uhradená výlučne bezhotovostne a na bankový účet prevádzkovateľa uvedený vo 
faktúre.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje každý mesiac na základe prevádzkovateľom vystavenej 
faktúry uhradiť 1/12 (slovom jednu dvanástinu) dohodnutej paušálnej ceny za rok, 
ako aj cenu za všetky mimoriadne plavby uskutočnené v príslušnom kalendárnom 
mesiaci nad rámec dohodnutého harmonogramu v zmysle bodu 4.1.5, článku IV. tejto 
Zmluvy.

6.3. Podkladom k fakturovaniu mimoriadnych plavieb v zmysle bodu 4.1.5. článku IV. 
Zmluvy bude fotokópia písomného súhlasu zástupcu objednávateľa s vykonaním 
mimoriadnej plavby,

6.4. Prevádzkovateľ vystaví faktúru za príslušný kalendárny mesiac do 10. dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli Služby poskytnuté.

6.5. Lehota splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry je do 30 dní odo dňa jej 
preukázateľného doručenia objednávateľovi.

6.6. Všetky faktúry vystavené v zmysle Zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti 
ustanovené podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v  platnom 
znení, údaje v zmysle Obchodného zákonníka, údaje v zmysle Zmluvy, číslo Žmluvy 
a číslo bankového účtu uvedené v Článku I. Zmluvy.



V  prípade ak akákoľvek faktúra vystavená v zmysle Zmluvy nebude obsahovať 
náležitosti dohodnuté v  Zmluve, má objednávateľ právo vrátiť faktúru 
prevádzkovateľovi na prepracovanie. Splatnosť takto vystavene] a vrátenej faktúry sa 
zruší a nová splatnosť v súlade s bodom 6.5, tohto článku Zmluvy začne plynúť dňom 
doručenia opravenej a správne vystavenej faktúry. Faktúry budú objednávateľovi 
preukázateľne doručované na adresu jeho sídla uvedeného v záhlaví Zmluvy

Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň odpísania z  účtu objednávateľa je v 
lehote uvedenej v bode 6.5. tohto článku Zmluvy a za podmienky, že platba bola 
odpísaná z  účtu objednávateľa v  prospech účtu prevádzkovateľa uvedeného na 
faktúre alebo ak deň pripísania na účet prevádzkovateľa je v  lehote uvedenej v  bode
6,5. tohto článku Zmluvy. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok, 
alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na 
najbližší nasledujúci pracovný deň.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že  ku dňu podpisu tejto Zmĺuvy neexistujú dôvody, na 
základe ktorých by objednávateľ mal, či mohol byť ručiteľom v zmysle ust. § 69 ods. 
14 v nadväznosti na ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z  pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov za daňovú povinnosť prevádzkovateľa vzniknutú z  DPH, 
ktorú prevádzkovateľ objednávateľovi fakturoval k cene podľa tejto Zmluvy. 
Prevádzkovateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že k DPH podá riadne daňové priznanie a v 
prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH túto daň odvedie miestne príslušnému 
finančnému úradu do určenej lehoty splatnosti. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nemá 
akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podľa tejto 
Zmluvy, alebo úmysel skrátiť daň, či prípadne vylákať daňovú výhodu, a nemá 
úmysel dostať sa do postavenia, kedy 1úto daň nebude m6cť zaplatiť.

VII. SA N K C IE  A  ZM LUV N É P O K U TY

7.1. Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry objednávateľom, prevádzkovateľ má právo 
uplatniť si úrok z  omeškania v zmysle § 369a Obchodného zákonníka vo výške 
aktuálnej sadzby zákonných úrokov.

7.2. V  prípade, ak prevádzkovateľ nevykoná Služby v súlade s článkom IV, najmä ak 
nevykoná plavby prievoznou loďou v súlade s harmonogramom má objednávateľ 
právo fakturovať sankciu vo výške 50 EUR  (slovom: päťdesiat eur) za každé takéto 
porušenie. . T o  neplatí ak prevádzkovateľ preukáže, že nevykonanie Služby bolo 
spôsobené javom, alebo udalosťou vylučujúcou zodpovednosť v zmysle § 374 
Obchodného zákonníka v platnom znení a ktorú prevádzkovateľ nemohol ani pri 
vynaložení maximálneho úsilia odvrátiť alebo predpokladať.

7.3. Uhradením zmluvnej pokuty, resp, sankcie nezaniká nárok zmluvných strán na 
náhradu spôsobenej škody.

7.4. Oprávnene uplatnené sankcie podľa tejto Zmluvy sú splatné na základe faktúr 
vystavených poškodenou zmluvnou stranou a doručených zmluvnej strane, ktorá 
porušila svoje povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, Splatnosť faktúr v zmysle tohto 
článku zmluvy je do 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia príslušnej faktúry 
druhej zmluvnej strane.

6.7.

6.8.

6.9.



VIII. NÁHRADA ŠKODY

8.1. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z  tejto Zmluvy, je povinná 
nahradiť Škodu tým spôsobenú druhé) zmluvnej strane. Náhrada škody sa riadi 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvná strana nie je povinná 
nahradiť škodu ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť. Zmluvná pokuta nemá vplyv na nárok na náhľadu škody. 
Oprávnená zmluvná strana má právo domáhať sa náhrady škody v celom rozsahu aj 
v  prípade, ak bola škoda spôsobená porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje 
zmluvná pokuta,

8.2. Ak zmluvná strana zodpovedná za škodu, túto neodstráni v lehote vzájomne 
odsúhlasenej zmluvnými stranami je druhá zmluvná strana oprávnená tieto škody 
odstrániť sama, pričom zmluvná strana zodpovedná za škodu je povinné uhradiť 
druhej zmluvne] strane všetky náklady s tým súvisiace na základe osobitnej faktúry, 
ktorej lehota splatností je 14 dní od jej preukázateľného doručenia druhej zmluvnej 
strane.

8.3. Za Škody spôsobené tretím osobám zodpovedá prevádzkovateľ iba v  prípade 
preukázaného zavinenia a porušenia povinností na jeho strane.

IX  U K O N ČEN IE ZM LUV Y

9.1. Túto Zmluvu možno ukončiť:
a. Dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode.
b. Výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez udania dôvodu. Výpovedná lehota 

je 3 mesiace a začína plynúť od prvého kalendárneho dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v  ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej 
strane.

c. Odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukofvek zo zmluvných strán.

9.2. Zmluvné strany si ako dôvody pre odstúpenie od tejto Zmluvy dohodli:
a, ak je objednávateľ v  omeškaní s platbou faktúry po lehote jej splatností dlhšie 

ako 3 týždne,
b. v prípade závažného porušovania dohodnutých zmluvných povinností uvedených 

v článku IV. tejto Zmluvy a to ktoroukoFvek zo zmluvných strán.

9.3. Pri odstúpení táto Zmluva zaniká dňom uvedeným v odstúpení, ak takýto deň nie je 
uvedený, dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.

9.4. Akékoľvek ukončenie tejto Zmluvy môže vykonať zmluvná strana len po 
predchádzajúcom súhlase svojho zakladateľa. Tento súhlas je podmienkou platnosti 
ukončenia tejto Zmluvy a tvorí jeho neoddeliteľnú prílohu.

X. Z Á V ER EČ N É U STAN O VEN IA

10.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

10.2. Touto Zmluvou sa riadia tiež právne vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z  predmetu 
zmluvy, v čase od 1.1, 2014 do dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.



10.3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto Zmluve musia byť vyhotovené písomne, 
vzájomne odsúhlasené a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných 
strén.

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa Zmluvy sa 
považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo 
odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom 
poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná 
z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom 
poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom 
na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné sídio zmluvných strán 
uvedené v záhlaví Zmluvy.

10.5. Ak sa ustanovenie Zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, táto 
neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť nemá za následok neplatnosť, 
neúčinnosť alebo nevykonateľnosť iného ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa 
zároveň zaväzujú, že takéto ustanovenia, dojednania či podmienky nahradia inými 
ustanoveniami, ktoré budú platné, účinné a vymáhateľné a s čo najpodobnejším 
účinkom.

10.6. Ostatné právne vzťahy výslovne Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky.

10.7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy budú riešiť 
predovšetkým dohodou a rokovaním. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté 
medzi nimi na základe Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.8. Zmluvné strany sú povinné zachovať v  tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré im 
boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v  súvislosti so Zmluvou alebo s ktorými sa 
oboznámili počas plnenia Zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom ich plnenia s 
výnimkou nasledujúcich prípadov:

• ak je poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej zmluvnej strany právnymi 
predpismi (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v  znení 
neskorších predpisov);

• ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti 
mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou;

• ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane 
právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou 
profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči dotknutej zmluvnej strane 
zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;

• pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, 
ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom;

• ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.

10.9. Zmluvné strany zároveň súhlasia so zverejnením tejto Zmluvy podľa zák. č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zároveň 
súhlasia s tým, že táto Zmluva, objednávky a daňové doklady súvisiace s touto 
Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy 
ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení § 5a a § 5b. 
Za tým účelom prevádzkovateľ udeľuje súhlas objednávateľovi na výkon a 
potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov. H j



10,10. Zmluva bude vyhotovená v  piatich rovnopisoch, z  ktorých každý má platnosť 
originálu. Prevádzkovateľ obdržl 3 rovnopisy a objednávateľ 2 rovnopisy Zmluvy.

10.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu $ jej obsahom ju podpísali.

10.12. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvorí:
Príloha č. 1 -  Harmonogram plavieb 
Príloha č. 2 -  Prevádzkový poriadok

v Banskej Štiavnici, d ň a v  Bratislave, dňa., f $ . : ..



Príloha í .  1 Zml. 2014/200Q/254D 
Príloh* ŕ .  1 Zml. 119/Z014-PB

Odítepný závod Bratislavs

Závod Vodné dielo Gabííkovo 
93005 SaUtkovo

PLAVEBNÝ PORIADOK PRIEVOZNEJ LODE B D VOJKA

Tento plavebný poriadok je  platný od 20.01.20214 a platí až do odvolania.

O D C H O D Y
V PRACOVNVOI DŇOCH V DŇOCH PRACOVNÉHO VOIÍNA A POKOJA

VOJKA nad DUNAJOM KYSELKA VOJKA otd DUNAJOM KVSELICA
5.00 5.10 5.00 5.10
5.30 5.40 5.30 5.40
6.00 6.10 6.00 6.10
6.30 6.40 6.30 6.40
6.50 7.00 6.50 7.00
7.20 7.30 odovzdávanie zmeny

odovzdávanie zmeny -v 7.40 7.50
8.00 8.10 í 8.00 8.10
8.30 8.40 8.30 8.40
9.00 9.10 9.00 9.1©
930 9.40 9.30 9.40
J 0.00 10.10 10.00 10.10
10.30 10.40 1030 10.40
11.20 11.30 11.20 1130
11.40 11.50 11.40 11.50

OBED + kontrola plavidla OBED + kontrola plavidla
13.00 13,10 13.00 13.10
13.30 13.40 13.30 13.40
14,00 14.10 14.00 14.10
14.30 14,40 14.30 14.40
15.00 15.10 15.00 15.10
15.30 15.40 1530 15.40
16.00 16.10 16.00 16.10
16.30 16.40 1630 16.40
17.00 17.10 17.00 17.10
17.30 17.40 17.30 17.40
18.00 18.10 18.00 18.10
18.30 18.40 18.30 18.40

odovzdávanie zmeny odovzdáva ide zmeny
19.30 19.40 1930 19.40
20.00 20.10 20.00 20.10
20.30 20.40 20.30 20.40
21.00 21.10 21.00 21.10
21.30 21.40 21.30 21.40

Vydal SLOVENSKÁ' VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, 
íiétny podnik, Odíiepný zivoJ Bratislava 
Závod Vodné dielo Gabiíkovo, MO 05 Gabíikovo



Zmluva č. 2014/2000/2540 Príloha č, 2

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,
01 Bratislava, závod Vodné dielo Gabčfkovo

P r e v á d z k o v ý  p o r i a d o k  p l a v b y

pre prievoz - komp

Gabčfkovo, január 2014



P R E V Á D Z K O V Ý  P O R I A D O K  P L A V B Y  
PRE PRIEVOZ - KOMPA V KM 24,35 PRÍVODNÉHO KANÁLA VD GABČfKOVO

!. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

č l.1
Účel a rozsah platnosti

1. OóejomPravádzkovftho poriadku plavby {ďalej ien Poriadok) pre prievoz
■  D Gabčikovo je stanovenie podmienok plavebnej" prevaazKy 

lode v danom úseku vodnej cesty.
2. Tento Poriadok stanovuje základné práva a povinnosti prevádzkovateľa prievoznej 

lode počas je plavby, alebo státia, ako aj základné práva a povinnosti osôb, ktoré sú 
účastníkmi prepravy vykonávanej prievoznou loďou.
Zároveň tento prevádzkový poriadok stanovuje povinnosti zamestnancov 
pri zabezpečovaní činností v  hliadke a dohľade v súlade s inými predpismi podníku.

3. Týmto Poriadkom nie je dotknuté dodržiavanie ustanovení právnych predpisov, 
najmä
zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a Európskych pravidiel pre plavbu 
na vnútrozemských vodných cestách, Rev. 4-2009 (ďalej ien CEVNI).

čl.2
Základné podmienky prevádzky

1. Prievozná loď musí vyť vybavená lodnými listinami v zmysle ustanovenia zákona č. 
338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov - § 28, za prevádzkovú spôsobilosť prievoznej lode 
zodpovedá jeho prevádzkovateľ.

2. Prievozná loď môže byť riadená a obsluhovaná ien osobami, ktoré majú k tomu 
predpísanú kvalifikáciu, tj. kapitán plavidla, lodný strojník, 2 lodníci.

3. Na telese prievoznej lode musia byť vyznačené jej poznávacie znaky v zmysle 
ustanovenia čl. 2.01 CEVNI, vyznačenie údajov o max. prístupnom počte cestujúcich 
musí byť doplnené aj o max. počet motorových vozidiel a ich druh, ktoré je možné 
prepravovať súčasne s cestujúcimi.

4. Na začiatku a na konci zmeny je posádka plavidla povinná navzájom si odovzdať 
a prebrať službu v Čase:

v pracovných dňoch SO, NE, sviatok
od 07:40 h do 08:00 h od 07:10 h do 07:30 h
od 19:00 h do 19:30 h od 19:00 h do 19:30 h

5. Prievozná loď vykonáva svoju činnosť podľa cestovného poriadku vopred 
schváleného príslušnými miestnymi úradmi, cestovný poriadok musí byť vyvesený na 
obidvoch brehoch prívodného kanála a v priestoroch určených k vyčkávaniu 
cestujúcich.



II, OSOBITNÉ USTANOVENIA 

& .3
Príprava prievoznej lode k prevádzke

1. Pred začatím každodennej prevádzky zodpovedá vodca prievoznej lode za vykonanie 
kontroly, ktoré sa týka najmä preverenia stavu telesa plavidla, pohonného 
zariadenia, plavebnej signalizácie a funkčnosti zariadení slúžiacich k ovládaniu 
plavidla.

2. Stav podpaiubných priestorov z hľadiska výskytu vôd v lodnom dne sa vykonáva 
meraním tyčami; týmto nie je dotknutá povinnosť priamej vizuálnej kontroly 
minimálne jeden krát do týždňa.

3. Pred spustením hlavných motorov musí byť vykonaná kontrola chladiaceho, 
mazacieho a palivového systému vrátane stavu prevádzkových palivových nádrží, 
ako aj stavu zdroja elektrického prúdu, po spustení hlavných motorov je kontrola Ich 
chodu vykonávané podľa prevádzkových pokynov výrobcu.

4. Za účelom zistenia zachytených predmetov na dýzach, alebo lodných vrtuliach Je 
nutné otočenie o 360’ ešte pred odplávaním, vizuálna kontrola mechanickej 
transmisie k ovládaciemu zariadeniu v kormidelní a jeho údržba musí byť 
vykonávaná minimálne raz za dva týždne, v prípade podozrenia z poškodenia 
okamžite.

5. Pred odplávaním musí byť preverený stav optickej a zvukovej signalizácie, ako aj 
ostatných zariadení plavidla,

6. Výššie uvedenými ods, 1 a 5 nie je dotknutá povinnosť vodcu prievoznej lode 
za sústavnú kontrolu plavidla a funkčnosti jeho Jednotlivých zariadení aj počas 
plavebnej prevádzky.

čf.4
Pravidlá plavebnej prevádzky

1. Prievozná loď je určená k prevozu Preprave cestujúcich a motorových vozidiel cez 
prívodný kanál VD Gabčíkovc pj ŕ ŕ ä ktorého šírka v danom profile je 520 m.

2. Prievozná loď je počas prevádzky povinná niesť nočnú signalizáciu a dennú 
signalizáciu v zmysle ustanovenia čl. 3,16.

3. Prievozná loď môže križovať úsek vodnej cesty vymedzený vyššie v ods. 1 len vtedy, 
ak ostatné plavidlá, aiebo zostavy plávajúce po prívodnom kanáli nebudú nútené 
náhle zmeniť svoj kurz, alebo rýchlosť, ako pravidlo piati, že s križovaním nesmie byť 
započaté, ako táto vzdialenosť od ostatných plavidiel, alebo zostáv je menšia ako 
1000 m.

4. Ustanovenie vyššie uvedeného ods. 3 neplať v prípadoch plavby plavidiel 
plávajúcich vysokou nfohlosfou^ak sa tieto plavidlá nachádzajú v menšej 
vzdialenosti ako 10 km I H H f l B  nesmie byť s križovaním započaté.

5. Na plavbu malých plavidiel sa obmedzenia uvedené vyššie v ods. 3 a 4 nevzťahujú.
6. Vodca prievoznej lode je v záujme bezpečnosti plavby povinný používať radiofónne 

spojenie na kanáii 10 pre spojenie s ostatným^lavidlami, zároveň musí byť 
v spojení s riadiacim centrom plavebných komôr n M B H H H

7. Ustanovenie vyššie uvedeného ods. 6 sa doplňuje s tým, že počas plavby za zníženej 
viditeľnosti je vodca prievoznej lode povinný každý svoj úmysel križovať vodnú cestu 
vopred oznámiť za účelom dodržania obmedzení vyplývajúcich z vyššie uvedených 
ustanovení ods. 3 a 4.
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8. Ak hranica viditeľnosti v hmle nepresahuje 600 m, pre prievoznu loď platľ zákaz 
plavby bez použitia rádiolokátora. Pri plavbe £ rádiolokátorom musia byť dodržané 
všetky bezpečnostné opatrenia umožňujúce vykonať manéver preplavenia.

9. Ustanoveniami uvedenými vyššie vods. 3 až 8 nie je dotknutá povinnosť 
dodržiavania ostatných ustanovení CEVNI.

10.Pri plavbe prievoznej lode v iných úsekoch vodnej cesty, ako je uvedené vyššie 
v ods. 1, sa jej vodca riadi príslušnými ustanoveniami CEVNI v plnom rozsahu.

či. 5
Pravidlá pre státie

1.

2.

3,

5.

lesnej lode je určené
___________________ pre iné plavidlá platľ zákaz využívania tohto miesta pre státie.
Toto nepiau pre pomocný remorkér, ktorý v prípade technickej poruchy plavidla 
zabezpečuje prepravu prievoznej lode,
Prievozná loď sa môže vyväzovať len na prostriedky k tomu určené: je zakázané 
používať k vyväzovaniu plavidla zábradlia alebo stĺpy.
Počas vyviazanía musí byť prievozná loď zabezpečená tak, aby nemohlo d&jsť 
k zmene jej polohy v dôsledku vlnobitia, alebo satia vytváraného inými plavidlami, 
alebo k jej odtrhnutiu, použitie kotiev počas státia prievoznej lode je zakázané.

4. Počas státia je prievozná loď povinná niesť nočnú signalizáciu v zmysle ustanovenia 
čl. 3.22 CEVNI:,
Počas státia musí byť na prievoznej lodi dostatočná hliadka, ktorá je povinná najmä:

-  pravidelne kontrolovať bezpečné vyviazanle prievoznej lode a vykonať urýchlene 
vhodné opatrenia v závislosti od plavebných podmienok,

-  zabrániť vstupu nepovolaných osôb na priewznú <oď.
Počas ľadochodu, alebo zamrznutia H H ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ I r i e v o z n ú  loď potrebné 
v predstihu premiestniť do prevádzk&včn^ n s S v ľ ^ v T ^ ^ ; ,  OZ Bratislava, závod 
Vodné Gabčikovo, resp. ponechať v danom pričom je
potrebné rozbíjať ľadovú celinu v oblasti plavidla.

čl. 6
Pravidlá pre prepravu motorových vozidiel a cestujúcich

1. Vjazd (výjazd) motorových vozidiel, alebo nástup (výstup) cestujúcich môže byť 
začatý až vtedy, ak je prievozná loď bezpečne a pevne spojená s brehom 
vyvazovacími prostriedkami a na pokyn vodcu prievoznej iode.

2. Ako pravidlo platí, že v prvom rade môžu byť naloďované motorové vozidlá, ktorých 
rýchlosť pri jazde po sklopnom mostíku a plošine prievoznej lode nesmie presiahnuť 
5 km/h,

3. Počet a druhy motorových vozidiel na prievoznej lodi nesmie presiahnuť údaj 
uvedený v ustanovení ods. 3, čl. 2 tohto Poriadku. Vodca prievoznej lode je 
oprávnený preveriť hmotnosť vozidla na základe údajov uvedených v jeho 
technickom preukaze.

4. Počas prepravy musia byť motorové vozidlá zabezpečené proti samovoľnému 
pohybu.

5. Vodca prievoznej lode môže vylúčiť z prepravy motorové vozidlá, ktoré zanechávajú 
stopy znečistenia, najmä po mazacích olejoch, alebo pohonných hmotách, alebo 
ktorých technický stav zjavne nezodpovedá podmienkam bezpečnej prepravy.
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6. Nástup peších cestujúcich môže byť uskutočnený až následne po motorových 
vozidlách, je však zakázané k nástupu využívať priestory medzi motorovými 
vozidlami,

7. Cestujúci sú povinní zaujať miesta pre nich vyhradené, je zakázané, aby sa najmä 
počas prepravy zdržiavali medzi motorovými vozidlami, aiebo vstupovali do 
služobných priestorov, alebo na miesta kde môže dôjsť k ohrozeniu ich zdravia alebo 
života.

8. V nevyhnutnom prípade sú cestujúci povinný na príkaz kapitána prievoznej lode 
vystúpiť z motorového vozidla a zaujať miesto pre nich vyhradené, podľa pokynov 
člena posádky. Nastúpenie osôb do vozidiel je možné až na pokyn člena posádky, 
alebo po preplavení a vyviazaní plavidla v prístavisku.

9. Pri naloďovaní motorových vozidiel majú prednosť vozidlá polície, požiarnej ochrany, 
zdravotníctva a SVP, š.p..

10.Vodca prievoznej lode zodpovedá za rovnomerné rozmiestnenie motorových vozidiel 
a cestujúcich na plavidle.

11. Vodca prievoznej lode je oprávnený vylúčiť z prepravy cestujúcich, ktorí nerešpektujú 
jeho pokyny, alebo príkazy. Uvedené právo mu prislúcha aj voči opitým osobám.

12.Cestujúci sú povinní dodržiavať pokyny, alebo príkazy dávané posádkou prievoznej 
lode v záujme zachovania bezpečnosti a náležitého poriadku počas prepravy.

13. Psov možno prepravovať len ak majú náhubok a sú držaní na krátkom vodíku. Nie je 
prípustné aby obťažovali ostatných cestujúcich, alebo voľne pobehovali po 
prievoznej lodi

14. Cestujúcim je na prievoznú loď zakázané brať zbrane, alebo nebezpečné látky 
a predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť výbuch, požiar, poškodenie 
prievoznej lode a jej zariadenie, za takéto sa považujú aj látky, alebo predmety, 
ktoré môžu spôsobiť otravu, popálenie, alebo iné negatívne vplyvy na zdraví 
ostatných cestujúcich.

15.Za podmienok ustanovených vyššie vodst. 1, ako pravidlo platí, že v prvom rade 
vystupujú z prievoznej lode cestujúci a až po nich môže byť povolený výjazd 
motorových vozidiel, ktoré sú povinné dodržiavať zásady uvedené vyššie v ods. 2.

čl. 7
Činnosti posádky v mimopracovnom čase 

Na prievoznej lodi je nutné v mimopracovnom čase vykonávať nasledovné činnosti:

1. hliadkovú činnosť podľaT Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských 
vodných cestách

• podľa CEVNI čl. 7.08 hliadka a dohľad nad plavidlom, ktorej úlohou je dohľad 
nad plavidlom, na vykonanie nevyhnutných bezpečnostných, technických 
a organizačných opatrení,

• pravidelne kontrolovať bezpečné vyviazanie prievoznej lode a urýchlene vykonať 
vhodné opatrenia v závislosti od plavebných podmienok,

• zabrániť vstupu nepovolaným osobám,

2. činnosti nad rámec hliadkovej činnosti
Posádka prievoznej lode je povinná v mimopracovnom čase, po ukončení plavieb 

podľa vopred schváleného plavebného poriadku, vykonávať tieto povinnosti nad rámec 
hliadkovej činnosti:
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• prepiavovanie vozidiel a posádok na výzvu:
a) Hasičského a záchranného zboru SR
b) Záchrannej zdravotnej služby
c) PolícíeSR
d) mimoriadnych situácii určených riaditeľom závodu Vodné dielo Gabčikovo. 

Prepiavovanie sa vykonáva za účasti kompletnej posádky v zložení':

• 1 kapitán,
• 1 lodný strojník,
• 2 lodníci.

Posádka (v 4*Člennom zložení) počas nočnej prestávky medzi riadnymi plavbami 
podľa schváleného plavebného poriadku nesmie opustiť pracovisko, musí byť okamžite 
pripravená na výkon práce z dôvodu možných mimoriadnych plavieb. Nočná prestávka 
trvá od 24oo hod, do 04°° hod..

Plavby sa vykonávajú na základe telefonickej výzvy, osobného urgentného 
zásahu {na počkanie) Požiarneho zboru SR, Záchranného zboru SR, Policajného zboru 
SR, písomného alebo ústneho nariadenia riaditeľa závodu Vodné dielo Gabčikovo.

Po telefonickej výzve posádka vykoná nasledovné úkony:

• pripraví prievozmi loď k prevádzke ako je ustanovené v či. 3. prevádzkového 
poriadku plavby pre prievoz Gabčikovo,

• uskutoční požadovanú plavbu (v prípade potreby počká na záchranné vozidlo 
k uskutočneniu spätnej plavby),

• mimoriadnu plavbu zapíše do lodného denníka, denného hlásenia (hodinu, dobu 
trvania, počet vykonaných jázd, dôvod vykonania plavby),

• po ukončení" plavby posádka skontroluje prievoznú loď a bezpečne vyviaže,

• nasledujúci deň oboznámi vedúceho strediska o vykonanej plavbe.

čl. 8
Osobitné okolnosti

1. Pre odvrátenie bezprostredného nebezpečenstva vyvolaného najmä hroziacou 
zrážkou prievoznej lode s iným plavidlom, alebo jej nárazom na breh, musí vodca 
prievoznej lode vykonať všetky opatrenia, aby odvrátil ohrozenie ľudských životov, 
poškodenie plavidiel, brehov prívodného kanála, alebo vytvorenie plavebnej 
prekážky, v závislosti od okolností hroziaceho nebezpečenstva môže porušiť aj zákaz 
použitia kotiev na prívodnom kanáli.

2, Ak osobám na prievoznej lodi hrozí bezprostredné nebezpečie, musí kapitán 
prievoznej lode využiť pre ich záchranu všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, túto 
povinnosť má aj v prípade pádu osoby, alebo osôb do vôd prívodného kanála, kedy 
vhodným manévrovaním prievoznej lode, alebo použitím záchranných prostriedkov, 
vrátene záchranného člnu musí vynaložiť všetko možné úsilie, aby odvrátil 
nebezpečenstvo hroziace ich životom.



&. 9.
Osobitné zákazy

1. Pre osobnú prievoznú loď platia tieto osobitné zákazy.
a) vykonávať prevoznú činnosť, ak sa vyskytnú na zariadeniach, alebo telese 

plavidla také závody, v dôsledku ktorých by bola ohrozená bezpečnosť prevádzky 
a cestujúcich,

b) používať prievoznú loď pre vlečenie, tlačenie alebo vedenie plavidiel v bočnej 
zostave,

c) prevádzkovať prievoznú loď v prípadoch, ak posádka nie je v predpísanom počte 
a zložení,

d) vykonávať prevoznú činnosť, ak výška vín presahuje 1,2 m, alebo ak sila vetra 
dosahuje 10,5 m/s,

©) prevádzkovať prevoznú loď počas výskytu ľadochodu, alebo pri povodňových 
prietokoch,

f) preťažovať prievoznú loď počas výskytu ľadochodu, alebo pri povodňových 
prietokoch,

g) prepravovať motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky, ak k ich preprave nie 
Je vyznačené povolenie v lodnom osvedčení prievoznej lode.

2. Posádke prievoznej lode sa striktne zakazuje počas celého výkonu pracovnej smený 
akékofVek požívanie alkoholických nápojová omamných látok.

3. Posádke prievoznej lode sa počas celého priebehu pracovnej smený zakazuje 
opúšťať priestory kompy a prístaviska za účelom nákupov potravín, občerstvenia, 
alebo iných dôvodov.

čl. 10
Pravidlá prevádzkovania prístavísk

*

1. Pre potreby obsluhy prievoznej lode a cestujúcich slúžia prevádzkové priestory 
v budovách prístavísk Vojka nad Dunajom a Kyselica. Cestujúci sú oprávnení 
využívať priestory čakární a sociálne priestory.
Do služobných a cdpočinkových miestností posádky prievoznej lode majú vstup 
zakázaný.

2. Priestory Čakární sa otvárajú pri prvej rannej plavbe a pri poslednej večernej plavbe 
sa uzamknú. Pri každej plavbe posádka prievoznej lode kontroluje kompletnosť 
inventára, Jeho prípadné poškodenie v  prevádzkových budovách prístavísk. 
Cestujúci sú povinní rešpektovať upozornenia pracovníkov Závodu Vodné dielo 
Gabčíkovo.

3. Cestujúcim po dohode s kapitánom prievoznej lode vo výnimočných prípadoch je 
dovolené používať telefónny pristroj v služobnej miestnosti.

4. V prípade výpadku prievoznej lode z prevádzky je kapitán smený povinný o tomto 
telefonicky informovať obecné úrady I

___________  Súčasne je povinný uviesť do prevádzky signalizačné svetio
na prevádzkovej budove prístaviska Vojka nad Dunajom a Kyselica.
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č l . l l
Zodpovednosť prevádzkovateľ prievoznej lode

í .  Prevádzkovateľ prievoznej lode zodpovedá za škodu vyvolanú osobitnou povahou 
tejto prevádzky podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

2, Týmto nie je dotknuté právo, alebo povinnosť prevádzkovateľa prievoznej lode pri 
vzniku zodpovedných vzťahov podľa príslušných právnych predpisov.

61.12
Účinnosť

Zamestnanci zaradení na pracovisku prievozná loď oboznámení nad
rozsah svojich povinností upravených v popisoch pracovnýcn činností aj s činnosťami 
priamo vykonávanými pre oblasť hliadky a dohľadu podľa osobitných pravidiel. Protokol 
o oboznámení je súčasťou ich osobných spisov vedených na príslušnom odbornom 
útvare.
Tento poriadok nadobúda účinnosť od 20, januára 2014 a platí do odvolania.

riaditeľ závodu

/
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