Prevádzkový poriadok:
Športovo rekreačný areál a prístavisko Marina Liptov
Všeobecné ustanovenia:
• Prevádzka prístaviska a športovo rekreačného areálu sa riadi prevádzkovým
poriadkom.
• Prevádzkou plavidiel sa rozumie plavba, státie alebo kotvenie plavidiel na
vodných cestách alebo v prístavoch.
• Prevádzka športovo rekreačného areálu sa rozumie pohyb osôb po pláži,
detskom ihrisku a pochôdznom móle.
• Prístavom je miesto, ktoré slúži na vykonávanie činnosti súvisiacej s obsluhou
a prevádzkou plavidiel.
• Športovo rekreačný areál je miesto ktoré slúži na vykonávanie súvisiacej
činnosti na športoviskách, pláži a detskom ihrisku a zariadeniach.
• Plávajúcim zariadením je plavidlo používane na vodných cestách a v prístavoch,
ktoré nie je určené na opakované premiestňovanie ako napr.: pristávací pontón.
• Prevádzkovateľom plavidla je jeho vlastník alebo ten, kto vykonáva prevádzku
plavidla vo vlastnom mene a na základe zmluvy s vlastníkom plavidla.
• Pristávacie móla sú určené pre pristávanie a kotvenie plavidiel. Používať
prístavisko možno len na základe povolenia povereného správcu zariadenia.
• Používanie prístavu podlieha úhrade podľa platného cenníka.
• Prístavisko je určené výlučne na rekreačné a športové účely.
• Prevádzkovateľ plavidla je povinný sa prihlásiť resp. odhlásiť pri vstupe resp.
odchode z prístavu. Zároveň je povinný pri vstupe do prístavu predložiť
správcovi platné lodné osvedčenie a doklad o zákonnom poistení.
• Na základe splnenia odsekov Všeobecného ustanovenia obdrží prevádzkovateľ
plavidla povolenie na státie v prístavisku Bobrovník
• Športovo-rekreačný areál je vymedzený priestor verejného pochôdzneho móla,
pláže, detského ihriska a priľahlých plôch.
V prístave je zakázané:
• pohyb a státie plavidiel ktoré nemajú lodné osvedčenie a poistenie;
• bezdôvodne používať zvukové a svetelné signálne prostriedky a iným
spôsobom narúšať pokoj;
• akýmkoľvek spôsobom znehodnocovať prístavné zariadenie a príslušenstvo
pochôdzneho móla;
• kúpať sa mimo vyhradených miest;
• pohyb zvierat;
• loviť ryby v prístavisku a aj v celom areály Marina Liptov;
• vstup do prístaviska pre deti mladšie ako 3 roky bez rodičov;
• vstupovať neplavcom na prístavisko bez oblečenej plávacej vesty;
• vstupovať deťom mladším ako 15 rokov na prístavisko bez oblečenej plávacej
vesty;
• státie a kotvenie plavidiel bez povolenia správcu prístaviska.

V športovom a rekreačnom areáli je zakázané:
• voľný pohyb zvierat;
• vstupu kopytníkom na plochy areálu;
• parkovanie motorových vozidiel;
• podomový predaj tovaru;
• znečisťovať a znehodnocovať zariadenie areálu;
• kúpanie je povolené len na vlastnú zodpovednosť
Prístavisko
• Plavebná nehoda je udalosť, ktorá sa stala počas prevádzky plavidla alebo
v príčinnej súvislosti s ňou a má za následok poškodenie alebo zničenie plavidla,
jeho súčastí alebo výstroja a má za následok spôsobenie ujmy na zdraví či smrť.
• Aj v prípade, keď nie sú v tomto poriadku uvedené osobitné ustanovenia,
vodcovia plavidiel a ich posádky musia urobiť všetky opatrenia, ktoré vyžaduje
bezpečnosť plavby a všeobecne uznávaná odborná prax na odvrátenie najmä:
o
o
o
o
o

•

ohrozenia ľudského života;
poškodenia plavidiel alebo plávajúcich telies, brehov, stavieb alebo zariadení;
akéhokoľvek druhu na vodnej ceste alebo v jej bezprostrednej blízkosti;
vytvorenia plavebnej prekážky;
zranenia členov posádky a iných osôb na plavidle alebo spôsobenia škody na
vyviazaných člnoch, prístavných alebo nábrežných zariadeniach a na životnom.
Prevádzkovateľ plavidla je povinný informovať o zistenej nehode - škode spôsobenej
na jeho plavidle, resp. škode ktorú spôsobil inému plavidlu alebo na Pristávacích
pontónoch správcovi prístavu. Štátnej plavebnej správe sa nahlasujú škody, ktoré
presiahnu 10 000,-€

Povinnosti prevádzkovateľa plavidla a jeho posádky:
• prevádzkovateľ plavidla a jeho posádka (ďalej len prevádzkovateľ plavidla) sú
povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok prístaviska Bobrovník;
• prevádzkovateľ plavidla je povinný parkovať na parkovnom mieste, ktoré mu
pridelil správca prístavu. Počas krátkeho pristátia je možné použiť Pristávacie
pontóny s označením Hostia, ale len po dobu nevyhnutnú na vystúpenie resp.
nastúpenie posádky;
• prevádzkovateľ plavidla je povinný počas organizovania pretekov v priestore
prístaviska Bobrovník organizovaných na Liptovskej Mare dodržiavať pokyny
organizátorov pretekov;
• prevádzkovateľ plavidla je povinný pri plávaní a vyplávaní do prístavu
prispôsobiť rýchlosť plavidla bezpečnému pohybu v prístave, najmä s ohľadom
na aktuálne poveternostné podmienky;

