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I.

VŠEOBECNÉ

USTANOVENIA

Účel a rozsah platnosti
ČL. 1

1. Účelom prepravného poriadku plavby (ďalej len Poriadok) pre prievoz v km
31,819 zóna 4 rieka Morava je stanovenie podmienok plavebnej prevádzky
prievoznej lode Európske evidenčné číslo 33001375, r.v. 2010, typ
26Prievozná kompa v danom úseku vodnej cesty.
2. Tento poriadok ustanovuje základné práva a povinnosti prevádzkovatel'a
prievoznej lode počas jej plavby alebo státia, ako aj základné práva
a povinnosti osôb, ktoré sú účastníkmi prepravy vykonávanej prievoznou
loďou.

Týmto poriadkom nie je dotknuté dodržiavanie ustanovení právnych
predpisov, najmä zákona č. 338/2000 o vnútrozemskej plavbe v znení
neskorších predpisov, Vyhláška č. 124/2001 Z.z. - Vzor prepravného
poriadku, Vyhláška č. 12/2005 Z.z. (časová verzia od 01.11.2014) - Odbo
spôsobilosť člena posádky a vodcu malého plavidla, Vyhl. č. 80/2014Bezpečnostný poradca, CEVNI -Európske pravidlá pre plavbu na
vnútrozemských vodných cestách, Výnos MDPT č. 1547/M - 2004 Výstroj a označovanie zamestnancov štátnej správy a Správa - Rozsudok
1. časť, Povolenie na používanie lodnej dopravy ako aj určenie predpisov
o prevádzke - vydal Úrad Dolnorakúskej spolkovej vlády 19.3.2001.
Základné

podmienky

prevádzky

ČI.2
1. Prievozná loď musí byť vybavená lodnými listinami v zmysle platných
zákonných ustanovení. Za prevádzkovú spôsobilosť plavidla zodpovedá
jeho prevádzkovate l'.

2. Prievozná loď môže byť riadená a obsluhovaná osobami, ktoré majú
k tomu predpísanú kvalifikáciu.
3. Na telese plavidla musia byť vyznačené jej poznávacie znaky v zmysle
ustanovenia - CEVNI, povolená nosnosť na plavidie je 20t, vyznačenie
údajov o max. prístupnom počte cestujúcich musí byť doplnené o max.
počet motorových vozidiel a ich druh, ktoré je možno prepravovať súčasne
s cestujúcimi a to; 2 motorové nákladné vozidlá s hmotnosťou do 7,5 t +
20 osôb alebo 6 osobných automobilov + 30 osôb alebo 45 osôb.
4. Prievozná loď vykonáva svoju činnosť podl'a cestovného poriadku vopred
schváleného príslušnými úradmi. Cestovný poriadok musí byť vyvesený na

obidvoch brehoch rieky Morava v priestoroch určených k vyznačeniu
cestujúcich v slovenskom a nemeckom jazyku.
5. Protipožiarne opatrenia: Prievozná loď musí byť vybavená 2 x hasiaci 6kg
prístroj práškový osadený na držiaku a označený piktogramom
6. Záchranné prostriedky: Počet záchranných kruhov 4 ks s Ianom
7. Minimálna posádka plavidla: Al - 1 vodca plavidla, 1 lodník,
8. Platné Osvedčenie o pravidelnej prehliadke od inšpekčného orgánu ŠPS na
prevádzku, ktorého platnosť je 4 roky.

II. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Príprava prievoznej lode k prevádzke
ČI.3
1. Pred započatím každodennej prevádzky zodpovedá vodca prievoznej lode
za vykonanie kontroly, ktorá sa týka najmä preverenia stavu telesa
plavidla, plavebnej signalizácie a funkčnosti zariadenia slúžiaceho
k ovládaniu plavidla.
2. Stav podpalubných priestorov z hľadiska výskytu vôd v lodnom dne sa
vykonáva mernými tyčami. Týmto nie je dotknutá povinnosť priame
vizuálnej kontroly minimálne raz za týždeň.
3. Pred odplávaním musí byť preverený stav optickej signalizácie ako aj stav
manipulačných navijakov s lanami.
4. Vyššie uvedeným ods. 1 až 3 nie je dotknutá povinnosť vodcu prievoznej
lode za sústavnú kontrolu stavu plavidla a funkčnosti jeho jednotlivých
zariadení aj počas plavebnej prevádzky.

Pravidlá plavebnej prevádzky
ČI.4
1. Prievozná loď je určená k preprave cestujúcich a motorových vozidiel cez
rieku Moravu v km 31,819, ktorej šírka v danom profile je 63 m pri hladine
stred nej vody.
2. Prievozná loď je počas prevádzky povinná niesť nočnú a dennú signalizáciu
v zmysle ustanovenia CEVNI.
3. Prievozná loď môže križovať úsek vodnej cesty vymedzený vyššie ods. 1
len vtedy, ak ostatné plavidlá plávajúce po rieke Morava nebudú nútené
náhle zmeniť svoj kurz alebo rýchlosť. Ako plavidlo platí, že s križovaním

nesmie byť započaté, ak táto vzdialenosť od ostatných
zostáva je menšia ako 100 m.

plavidiel, alebo

4. Na plavbu malých plavidiel sa obmedzenia uvedené vyššie v ods. 3
nevzťahuje.
5. Ak hranica viditel'nosti poklesne tak, že nie je vidno z jedného brehu na
druhý pre prievoznú loď platí zákaz plavby ak je rýchlosť vetra 70 km/h.
6. Ustanoveniami v ods. 3 až 5 nie je dotknutá povinnosť dodržiavanie
ostatných zákonných ustanovení.

Pravidlá

pre státie

Čl. 5
1. Miesto státia prievoznej lode je u I'avého, alebo pravého brehu rieky
Moravy v km 31,819. Pre iné plavidlá platí zákaz využívania tohto miesta
pre státie.
2. Prievozná loď sa môže vyväzovať len na prostriedky k tomu určené.
3. Počas vyviazania musí byť prievozná loď zabezpečená tak, aby nemohlo
dôjsť k zmene jej polohy.
4. Počas státia je prievozná loď povinná niesť dennú, alebo nočnú signalizáciu
v zmysle ustanovení CEVNI
5. Počas státia musí byť na prievoznej lodi dostatočná hliadka, ktorá je
povinná najmä:
pravidelne kontrolovať bezpečné vyviazanie prievoznej lode
a vykonať urýchlene vhodné opatrenie v závislosti od plavebných
podmienok
zabrániť vstupu nepovolaných osôb na prievoznú loď

6. Počas I'adochodu, alebo zámrzu rieky a pri povodňovej aktivite je
prievoznú loď potrebné v predstihu premiestniť do ramena rieky Morava
v Suchohrade, alebo vytiahnuť na I'avý breh.

Pravidlá pre prepravu

motorových

vozidiel

a cestujúcich

Čl. 6
1. Vjazd a výjazd motorových

vozidiel, alebo nástup a výstup cestuíúcích

2. Ako pravidlo platí, že v prvom rade môžu byť naloďované motorové
vozidlá, ktorých rýchlosť nesmie presiahnuť 5 km/h. V motorových
vozidlách sa okrem vodiča nesmú nachádzať ďalšie osoby.
3. Počet a druh motorových vozidiel na prievoznej lodi nesmie presiahnuť
údaj uvedený v ustanovení ods. 3 čl. 2 tohto Poriadku.
4. Počas prepravy musia byť motorové vozidlá zabezpečené proti
samovol'nému pohybu a ich vodiči musia z nich vystúpiť.
5. Vodca prievoznej lode môže z prepravy vylúčiť motorové vozidlá, ktoré
zanechávajú stopy znečistenia, najmä po mazacích olejoch, alebo
pohonných hmotách alebo ktorých technický stav zjavne nezodpovedá
podmienkam bezpečnej prepravy.
6. Nástup 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 počas prepravy zdržiavali medzi motorovými vozidlami, alebo
vstupovali na miesta, kde môže dôjst k ohrozeniu ich zdravia alebo života.
8. Pri naloďovaní motorových vozidiel majú prednosť vozidlá ŠPS, polície,
požiarnej ochrany, zdravotníctva. Pracovníci zdravotníctva, ak idú
s pacientom nemusia opustiť priestor vozidla.
9. Vodca prievoznej lode zodpovedá za rovnomerné
motorových vozidiel a cestujúcich na plavidie.

rozmiestnenie

10.Vodca prievoznej lode je oprávnený vylúčiť z prepravy cestujúcich, ktorí
nerešpektujú jeho pokyny a príkazy. Uvedené právo mu prislúcha aj voči
osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.
l1.Cestujúci sú povinní dodržiavať pokyny, alebo príkazy dávané posádkou
prievoznej lode v záujme zachovania bezpečnosti a náležitého poriadku
počas prepravy.
12.Psov možno prepravovať, len ak majú náhubok a sú držaní na krátkom
vodítku. Nie je prístupné, aby obťažovali ostatných cestujúcich, alebo
vol'ne pobehovali po prievoznej lodi.
13.Cestujúcim je na prievoznú loď zakázané brať nabité zbrane, alebo
nebezpečné látky a predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť
výbuch, požiar, poškodenie prievoznej lode a jej zariadení. Za takéto sa
považujú aj látky a predmety, ktoré môžu spôsobiť otravu, popálenie,
alebo iné negatívne vplyvy na zdravie ostatných cestujúcich.
14.Za podmienok ustanovených vyššie v ods. 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.

Osobitné okolnosti
ČI.7
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 I'udských životov, poškodenie plavidiel, brehov, alebo vytvorenie
plavebnej prekážky.
2. Ak osobám na prievoznej lodi hrozí bezprostredné nebezpečie, musí vodca
prievoznej lode využiť pre ich záchranu všetky prostriedky, ktoré má
k dispozícii. Túto povinnosť má aj v prípade pádu osoby, alebo osôb do
vôd Moravy, kedy použitím záchranných kruhov s Ianom musí vynaložiť
všetko úsilie, aby odvrátil nebezpečenstvo hroziace ich životom.
3. Ak sa počas prevádzky prievoznej lode stane plavebná nehoda, je vodca
plavidla povinný ohlásiť ju ihneď a najrýchlejšou cestou ŠPS Bratislave
a HaZZ v Malackách na číslo tieňového volania 150 alebo 112 a určiť
miesto nehody vo vzťahu k štátnej hranici.

Osobitné ustanovenia
ČI.8
1. Pre prievoznú loď platia tieto osobitné zákazy:
a) vykonať prevoznú činnosť, ak sa vyskytnú na zariadeniach, alebo
telese plavidla také závady, v dôsledku ktorých by bola ohrozená
bezpečnosť prevádzky a cestujúcich,
b) prevádzkovať prievoznú loď v prípadoch, ak posádka nie je
v predpísanom počte a zložení,
c) prevádzkovať prievoznú loď počas výskytu I'adochodu, alebo pri
povodňových ohrozeniach,
d) prepravovať motorové vozidlá, ak ich preprave nie je vyznačené
povolenie v lodnom osvedčení prievoznej lode

2. Posádke prievoznej lode sa počas celého priebehu pracovnej smeny
zakazuje opúšťať priestory kompy a prístavísk.

Pravidlá prevádzkovania

prístavísk

ČI.9
1. Pre potreby obsluhy prievoznej lode slúži prevádzková
slovenskej strane.

budova na

2. V prípade výpadku prievoznej lode z prevádzky je vodca plavidla povinný
informovať starostu obce Záhorská Vec.

III.

Zodpovednosť

ZÁVEREČNÉ

USTANOVENIA

prevádzkovatel'a

prievoznej

lode

Čl. 10
1. Prevádzkovatel' prievoznej lode zodpovedá za škodu vyvolanú osobitnou
povahou tejto prevádzky podl'a príslušných ustanovení občianskeho
zákonníka.
2. Týmto nie je dotknuté právo, alebo povinnosť prevádzkovatel'a prievoznej
lode pri vzniku zodpovednostných vzťahov podl'a príslušných právnych
predpisov.

Účinnosť

Čl. 11
Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom 17. augusta 2020 a platí do
odvolania.

Spracoval: Vladimír Bednarič, ABT
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