
 
 
 
 

  
  
 

          

 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK                      
Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava,      
IČO: 00 156 752, IČ DPH:2020480198             
OR OS BA I, Oddiel: Pš,  vložka č.: 32/B  
+421 906 31 1111, info@vvb.sk, www.vvb.sk 

 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA 

k výberovému konaniu 

 

Nájom troch plávajúcich pristávacích zariadení nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Čunovo, Šamorín a Hamuliakovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vvb.sk/


 2 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA 
 
 
Nájom troch plávajúcich pristávacích zariadení nachádzajúcich sa v katastrálnom území Čunovo, 
Šamorín a Hamuliakovo. 

1.) Vyhlasovateľ výberového konania 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:Pš, Vložka číslo: 32/B 
IČO: 00 156 752 
 
Kontaktné údaje vyhlasovateľa: 
Ing. Martin Filičko 
Telefón: +421 911 292 287 
E-mail: mfilicko@p-m.sk  
 

2.) Predmet výberového konania 
1. Plávajúceho zariadenia v katastrálnom území Čunovo vyviazaného na pozemku parcela 

registra „C“ číslo 748/45, o výmere 4731 m2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na LV č. 111, 
na ktorom je postavený objekt č. 1-81.318 „Prevádzkový prístav“ v správe 
vyhlasovateľa.  Plavidlo je aktuálne v procese registrácie a získania povolenia na státie 
plávajúceho zariadenia na rkm 37,7 pri pravom brehu zdrže Hrušov na vodnej ceste 
Dunaj.   

 
Plávajúce pristávacie zariadenie v k.ú. Čunovo je vybavené otvorenou čakárňou pre 
cestujúcich a má vlastný solárny zdroj elektrickej energie pre osvetlenie. Skladá sa z 
troch hlavných častí: betónového pontónu, nadstavby (prístrešku) a vyväzovacích prvkov 

 
2. Plávajúceho zariadenia v katastrálnom území Šamorín, obec Šamorín, okres Dunajská 

Streda vyviazaného na pozemku, parcela registra „C“ číslo 3351/19, o výmere 35610 
m2, druh pozemku ostatné plochy, vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, 
katastrálnym odborom na LV č. 822. Plavidlo je práve v procese registrácie a získania 
povolenia na státie plávajúceho zariadenia na rkm 33,1 pri ľavom brehu zdrže Hrušov 
na vodnej ceste Dunaj. 

 
Plávajúce pristávacie zariadenie v k.ú. Šamorín je vybavené čakárňou pre cestujúcich a 
hygienickým zázemím. Skladá sa z troch hlavných častí: betónového pontónu, 
nadstavby a vyväzovacích prvkov. Do pontónu je zabudovaná čistiareň odpadových vôd, 
filtračná sústava na úpravu úžitkovej vody a elektroinštalácia objektu je napojená na 
brehovú elektrickú prípojku, ktorá nie je v správe prenajímateľa. Na plávajúcom 
zariadení v k.ú. Šamorín sa nachádza zariadenie na poskytovanie rýchleho 
občerstvenia, resp. prevádzkovanie pohostinskej činnosti. 

 
3. Plávajúceho zariadenia v katastrálnom území Hamuliakovo, obec Hamuliakovo, okres 

Senec vyviazaného na pozemku parcela registra „C“ číslo 1338/34, o výmere 51162 
m2, druh pozemku ostatné plochy, vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym 
odborom na LV č. 269. Plavidlo je práve v procese registrácie a získania povolenia na 
státie plávajúceho zariadenia na rkm 36,5 pri ľavom brehu zdrže Hrušov na vodnej 
ceste Dunaj. 

 
Plávajúce pristávacie zariadenie v k.ú. Hamuliakovo je vybavené čakárňou pre cestujúcich 
a hygienickým zázemím. Skladá sa z troch hlavných častí: betónového pontónu, nadstavby 
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a vyväzovacích prvkov. Do pontónu je zabudovaná čistiareň odpadových vôd, filtračná 
sústava na úpravu úžitkovej vody a elektroinštalácia objektu je napojená na brehovú 
elektrickú prípojku, ktorá nie je v správe prenajímateľa. Na plávajúcom zariadení v k.ú. 
Hamuliakovo sa nachádza zariadenie na poskytovanie rýchleho občerstvenia, resp. 
prevádzkovanie pohostinskej činnosti. 
 
Nájomca bude povinný predmet nájmu prevádzkovať ako prístavisko plavidiel osobnej 
lodnej dopravy, výletných a rekreačných lodí a poskytovať komplexné služby pre verejnosť 
vyplývajúce z užívania  predmetu nájmu ako prevádzkovateľ prístaviska. Nájomca bude 
ďalej povinný prevádzkovať na plávajúcich pristávacích zariadeniach v k.ú. Šamorín a 
Hamuliakovo zariadenia určené na poskytovanie rýchleho občerstvenia alebo v nich 
prevádzkovať pohostinskú činnosť určenú širšej verejnosti.  
Všetky ďalšie informácie budú uvedené v zaslaných dokumentoch: „Výberové podmienky“ 
a „Formulár ponuky nájomného“. 

 

4. Podmienky výberového konania 

Každý uchádzač, ktorý bude mať záujem o nájom plávajúceho pristávacieho móla 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čunovo, Šamorín a Hamuliakovo, sa najneskôr  

do 16.01.2020 do 10:00 hod.  

písomne prihlási do výberového konania na e-mailovej adrese, uvedenej v bode 1. , pričom za 
včas doručené prihlásenie do výberového konania sa považuje prihlásenie doručené najneskôr 
do 16.01.2020 do 10:00 hod.   

V prihláške do výberového konania zaslanej vyhlasovateľovi uchádzač uvedie e-mailovú adresu 
a telefonický kontakt (predmet správy: NÁJOM  MÓLA). 

Po uplynutí tohto termínu vyhlasovateľ zašle každému uchádzačovi „Výberové podmienky“ a 3x 
„Formulár ponuky nájmu“ spolu s informáciou o mieste a čase konania obhliadky. 

Minimálne ceny nájmov sú pre: 

1. plávajúce zariadenie v katastrálnom území Čunovo 312,94 EUR/rok + poistenie 
zodpovednosti v zmysle § 27 zákona o vnútrozemskej plavbe; 

2. plávajúce zariadenie v katastrálnom území Šamorín 996,10 EUR/rok + poistenie 
zodpovednosti v zmysle § 27 zákona o vnútrozemskej plavbe; 

3. plávajúce zariadenie v katastrálnom území Hamuliakovo 799,49 EUR/rok + poistenie 
zodpovednosti v zmysle § 27 zákona o vnútrozemskej plavbe; 

 

Termín na predloženie ponuky je 

do 03.02.2020 do 10:00 hod.  

pričom za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená najneskôr do 03.02.2020 do 
10:00 hod.  

Ponuky je potrebné doručiť elektronicky na e-mailové adresy, uvedené  v bode 7.1 Výberových 
podmienok (predmet správy: PONUKA - NÁJOM MÓLA ). 
 

5. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa 

1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky výberového konania, výberové konanie 
zrušiť alebo nevybrať žiadnu z predložených ponúk, pričom o zmene alebo zrušení výberového 
konania bude bezodkladne informovať všetkých uchádzačov, ktorí sa prihlásili do výberového 
konania, resp. ktorí predložili ponuku, v závislosti od toho, kedy dôjde k zmene. 
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2. Uchádzač musí spĺňať všetky nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia: 
2.1. uchádzač nebol (ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen 

dozorného orgánu, ani prokurista) právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie 
príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej 
skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný 
čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, 
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie 
pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 

2.2. uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte 
sídla/miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,  

2.3. uchádzač nemá evidované daňové a colné nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte 
sídla/miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

2.4. nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani 
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený 
konkurz pre nedostatok majetku, 

2.5. uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu, 

 

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti uvedených v tomto bode (okrem bodu 2.5)  
predložením Čestného vyhlásenia o splnení podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia, ktoré bude uvedené v Prílohe č. 3 Výberových podmienok. Ak ponuku predkladá 
skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý člen skupiny 
samostatne. 

3. Uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

Podmienku účasti podľa bodu 2.5 - spôsobilosť plniť predmet zákazky, uchádzač preukáže 
aktuálnym overeným oskenovaným dokladom o oprávnení podnikať, nie starším ako tri 
mesiace ku dňu predkladania ponúk so zapísaným predmetom podnikania „prevádzka 
malých plavidiel“, pričom pri predložení ponuky pre plávajúce zariadenia  v Hamuliakove 
a Šamoríne vyhlasovateľ požaduje súčasne zapísaný predmet podnikania „pohostinská 
činnosť“, resp. živnosť na prevádzkovanie rovnakej alebo obdobnej prevádzky. Týmto 
dokladom je napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, iné než 
živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov, resp. doklad o zapísaní 
v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. 

4. Všetky ďalšie informácie budú uvedené v zaslaných dokumentoch: „Výberové podmienky“ 
a „Formulár ponuky nájomného“. 

5. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou vo výberovom konaní. 
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky obdržané po uplynutí stanového termínu 

na predkladanie ponúk 
 


