DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC
č.: 13539/2019/PBVCP-1

PLAVEBNÉ OPATRENIE
č. 42/2019/UVC
ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel
na UVC Slnečné jazerá

V zmysle § 39 písm. o) bod 1 a 2 zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
Dopravný úrad ukladá toto plavebné opatrenie na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej
prevádzky na uzavretej vodnej ceste (ďalej len „UVC“) Slnečné jazerá (viď obr. 1))
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Čl. 1
Plavebná dráha, jej určovanie a značenie
Plavebná dráha sa na vodnej ploche nevyznačuje.
Čl. 2
Prístaviská plavidiel
Malé plavidlá môžu stáť na vodnej ploche len na nasledovných miestach (SP - viď obr.):
1.
2.
3.

Prístavisko určené pre športové plachetnice v úseku vodnej plochy pri západnom brehu
(Prístavisko plachetníc)
Na južnom brehu jazera východne od požičovne malých plavidiel (P2)
Na severnom brehu jazera východne od požičovne malých plavidiel (P4)
Čl. 3
Plavba malých plavidiel

Malé a rekreačné plavidlá musia byť prevádzkované tak, aby nebola narušovaná základná
funkcia vodnej plochy určenej na kúpanie sa verejnosti.
1.

Plavba malých plavidiel je povolená celoročne s výnimkou zamrznutia vodnej hladiny.
V čase zamrznutia vodnej hladiny musia byť všetky malé plavidlá premiestnené na breh,
nad kótu najvyššieho vzdutia vodnej hladiny.

2.

Malé plavidlá počas plavby v noci a za zníženej viditeľnosti musia niesť nočnú optickú
signalizáciu v zmysle Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných
cestách (ďalej len „CEVNI“).

3.

Plávajúce zariadenia (napr. pontóny, plávajúce móla), ktoré nepodliehajú registrácií môžu
byť na vodnej ploche umiestnené len so súhlasom prevádzkovateľa vodnej plochy tak,
aby neohrozovali bezpečnosť plavebnej prevádzky.

4.

Plávajúce zariadenia podliehajúce zápisu do registra plavidiel DÚ, môžu stáť na vodnej
ploche len na základe rozhodnutia o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej
ceste alebo vo verejnom prístave vydaného DÚ.
Čl. 4
Požičovne malých plavidiel

Požičovne malých plavidiel sa môžu zriaďovať a vykonávať svoju činnosť len na základe
rozhodnutia Dopravného úradu.
Požičovne malých plavidiel sú prevádzkované v súlade s podmienkami stanovenými DÚ a
sú umiestnené nasledovne (viď obr.):
1.
2.
3.
4.

Požičovňa kajakov – južný breh (P1)
Požičovňa vodných bicyklov – južný breh (P2)
Požičovňa vodných bicyklov – pláž na východnom brehu (P3)
Požičovňa vodných bicyklov – severný breh (P4)
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Čl. 5
Verejné podujatia
Verejné podujatia (športové podujatia, slávnosti na vode a pod.) možno usporiadať len na
základe povolenia Dopravného úradu.
Čl. 6
Plavidlá vykonávajúce rybolov
Pri love rýb z malého plavidla v zmysle výkonu rybárskeho práva nesmie byť ohrozená
bezpečnosť a plynulosť plavebnej prevádzky.
Čl. 7
Vodné lyžovanie
Vodné lyžovanie je na UVC Slnečné jazerá v Senci zakázané.
Čl. 8
Prevádzka plachetníc a windsurfingu
Prevádzka plachetníc a windsurfingu mimo vymedzenej časti jazera medzi ostrovom a
západným brehom určenej pre výcvik a tréningovú činnosť v jachtingu a vyznačenej bielymi
bójami sa môže na vodnej ploche vykonávať v období od 01.06. do 15.09. kalendárneho roku
len v čase od 06:00 do 09:00 hod. a od 18:00 do západu slnka.
Čl. 9
Kúpanie
1.

Brehy osobitne chránených priestorov pre kúpanie sú vyznačené na obrázku.

2.

Plavba v priestore pre kúpanie je zakázaná, okrem plavidiel záchrannej služby.
Čl. 10
Prevádzka plavidiel so spaľovacím motormi

Prevádzka plavidiel so spaľovacími motormi je na UVC Slnečné Jazerá v Senci
zakázaná.
Zákaz sa nevzťahuje na plavidlá použité k záchrannej službe a plavidlá správcu vodného
toku.

Plavebné opatrenie č. 42/2019/UVC

3

Strana 3 z 4

Čl. 11
Platnosť a účinnosť
Toto plavebné opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania riaditeľom
Divízie vnútrozemskej plavby – Dopravného úradu.
Zároveň sa ruší Plavebné opatrenie č. 41/2011/UVC vydané dňa 30.05.2011.
Práva a povinnosti vyplývajúce z iných všeobecne záväzných predpisov týmto
plavebným opatrením nie sú dotknuté.

v Bratislave, dňa: 13.06.2019

Mgr. Roman Kiss
riaditeľ
divízie vnútrozemskej plavby

1)

Obrázok sa nachádza na www.nsat.sk ( má len informatívny charakter a označenia sú na ňom umiestnené iba
orientačne).
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