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Vec 
Verejná vyhláška – Upovedomenie o začatí konania  
 
 

Dňa 14. 06. 2018 bola pod číslom jednania 26072/2018/DVP prijatá na podateľni Dopravného 
úradu – Divízie vnútrozemskej plavby žiadosť o vydanie povolenia na státie plávajúceho zariadenia 
žiadateľa spoločnosti danube4you s. r. o., so sídlom Keltská 602, 851 10 Bratislava. 

Podaním žiadosti bolo začaté konanie vo veci vydania rozhodnutia o povolení na státie 
predmetného plávajúceho zariadenia na vodnej ceste.  

Rozhodnutie o povolení na státie plávajúceho zariadenia na vodnej ceste žiadateľ žiada vydať 
k plávajúcemu zariadeniu evidenčného označenia 1446/D4U - BA1 [L = 53,84 m; B = 7,02 m; T = 
1,80 m], ktoré je umiestnené na ľavom brehu hlavného toku rieky Dunaj, poloha č. OPBA 5, 
vyviazaného na pozemku s parc. č. 22371/2, 22371/3 a 22371/5 v katastrálnom území Staré Mesto. 

Súčasťou spisového materiálu sú všetky potrebné doklady pre vydanie rozhodnutia o povolení 
na státie: t. j., kópia platného lodného osvedčenia č. 1446 (s platnosťou do 08. 09. 2020), súhlas 
správcu vodného toku č. 1221/2018/3 zo dňa 12. 04. 2018, súhlas príslušného štátneho orgánu 
ochrany prírody a krajiny č. OU-BA-OSZP-2018/51375-6/POS zo dňa 31. 05. 2018 a Zmluva 
o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov č. 05.3-03-2018 zo dňa 06. 04. 2018, v zmysle § 23 
ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, správny poplatok 33 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 23 ods. 3 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“) 
o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave rozhoduje Dopravný úrad 
na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla po vydaní lodného osvedčenia, ak ide o plávajúce 
zariadenie, ktoré podlieha registrácii, musí byť zapísané v registri plavidiel vedenom Dopravným 
úradom. 
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Podľa § 23 ods. 4 zákona o vnútrozemskej plavbe prílohou k žiadosti podľa odseku 3 je kópia 
lodného osvedčenia, súhlas správcu vodného toku a súhlas štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny. 
Ak ide o žiadosť o povolenie státia v prístave, prílohou k žiadosti je aj zmluva o budúcej zmluve 
s prevádzkovateľom verejného prístavu, ktorej predmet plnenia je v súlade s § 6 ods. 2 zákona 
o vnútrozemskej plavbe. 

Podľa § 39 písm. b) bod 3 zákona o vnútrozemskej plavbe Dopravný úrad rozhoduje o povolení 
státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavoch. 

Na základe vyššie uvedeného, Vás podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) ako účastníka konania 
verejnou vyhláškou upovedomujeme o začatí správneho konania podľa § 39 písm. b) bod 3 
zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vo veci vydania rozhodnutia o povolení na státie plávajúceho zariadenia na vodnej 
ceste.  

Poučujem Vás, že ako účastník konania máte podľa § 10 správneho poriadku oznámiť 
správnemu orgánu skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca správneho orgánu (§ 9), len čo 
sa o nich dozviete.  

Podľa § 17 ods. 1 správneho poriadku máte právo dať sa zastupovať advokátom alebo iným 
zástupcom, ktorého si zvolíte. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomne alebo 
vyhlásením do zápisnice. 

Podľa § 17 ods. 2 správneho poriadku právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov 
alebo prostredníctvom svojho zástupcu. 

Podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku majú účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené 
osoby právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou 
zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným 
spôsobom. Toto právo si môžete uplatniť na Dopravnom úrade, v budove na adrese Prístavná 
10, 821 09 Bratislava – u pracovníka Dopravného úradu Ing. Daniela Martinková, je nutné sa 
vopred telefonicky ohlásiť a dohodnúť si termín na tel. čísle 02/48 777 621 alebo na mailovej 
adrese daniela.martinkova@nsat.sk.  

Podľa § 33 ods. 1 správneho poriadku účastník konania má právo navrhovať dôkazy a ich 
doplnenia. Dôkazy a doplnenia môžete navrhovať najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia tejto 
vyhlášky, na neskôr uplatnené dôkazy a doplnenia, ktoré Vám boli vopred známe, správny 
orgán nebude prihliadať.  

Správny orgán je podľa § 23 ods. 3 správneho poriadku povinný urobiť opatrenia, aby sa 
týmto postupom nesprístupnila utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, 
obchodné tajomstvo alebo aby sa neporušila zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti. 
Správny orgán podľa § 23 ods. 4 správneho poriadku poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych 
nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním. 
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Podľa § 31 ods. 2 správneho poriadku správny orgán môže účastníkom konania, zúčastneným 
osobám, svedkom a znalcom uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vznikli správnemu orgánu ich 
zavinením; môže im tiež uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vznikli ich zavinením, ostatným 
účastníkom konania. 

Správny orgán je podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku povinný dať účastníkom konania 
a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu 
i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie, na základe čoho Vám Dopravný úrad dáva 
túto možnosť najneskôr do 7 dní od dňa prevzatia tejto vyhlášky, na neskôr uplatnené 
vyjadrenia a doplnenia už správny orgán nebude prihliadať. 

Ako účastník konania ste podľa § 34 ods. 3 správneho poriadku povinný navrhnúť na podporu 
svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú Vám známe. Nesplnenie tejto zákonnej procesnej povinnosti môže 
mať pre Vás ako účastníka konania v zmysle správneho poriadku nepriaznivé procesné dôsledky. Ak 
bezdôvodným nesplnením tejto povinnosti zaviníte zbytočné trovy konania, môže Vám správny 
orgán podľa § 31 ods. 2 správneho poriadku uložiť primeranú náhradu trov konania. Ak takýmto 
spôsobom sťažujete postup konania, správny orgán Vám môže uložiť poriadkovú pokutu v zmysle § 
45 ods. 1 správneho poriadku, a to aj opakovane. Správny orgán podľa § 62 ods. 1 písm. a) správneho 
poriadku nepripustí obnovu konania, ak účastník konania bude uplatňovať dôkazy, ktoré mohol 
uplatniť v konaní už predtým, ale z vlastného zavinenia tak neurobil. 

Podľa § 45 ods. 1 správneho poriadku, tomu, kto sťažuje postup konania môže správny orgán 
uložiť poriadkovú pokutu do 165,96 €, a to aj opakovane. Správny orgán, ktorý poriadkovú pokutu 
uložil, môže ju aj odpustiť. 

 
S pozdravom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na úradnej tabuli zverejnené dňa:  .......................................zverejnil: .................................... 

Z úradnej tabule zvesené dňa: ..............................................zvesil: ......................................... 

 
 
 
 
 

JUDr. Dušan Kacko 
riaditeľ sekcie výkonu ŠOD 

divízia vnútrozemskej plavby 
Dopravný úrad 
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Rozdeľovník: 
 

- SVP, š. p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4, 
- Miestny úrad, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1, 
- Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava, 
- Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, 
- Verejná vyhláška neznámym účastníkom konania, 
- danube4you s. r. o., Keltská 602, 851 10 Bratislava.
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