
 
-----Original Message----- 
From: Ištvánfyová Stela [mailto:Stela.Istvanfyova@vvb.sk]  
Sent: Tuesday, July 17, 2018 8:42 AM 
To: ObecVojka 
Cc: info 
Subject: RE: Žiadosť o informácií 
Importance: High 
 

Dobrý deň, p. Álló, 
 

k Vašej doplňujúcej otázke si podnik VV dovoľuje uviesť, že tak ako 
generálny riaditeľ podniku VV prezentoval na osobnom stretnutí so starostami 
dotknutých obcí, nakoľko sa podarilo vysúťažiť nižšiu cenu, podnik VV 
plánuje zaviesť vyšší počet cyklov, čo chápeme ako zabezpečenie lepších 
služieb v prospech spokojnosti obyvateľov dotknutých obcí. 
 

S pozdravom 
 

Mgr. Stela Ištvánfyová 
Vedúca kancelárie generálneho riaditeľa 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
telefón: +421 906 31 1245 
e-mail: stela.istvanfyova@vvb.sk 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: Obec Vojka Gmail [mailto:obecvojka@gmail.com]  
Sent: Monday, July 09, 2018 4:16 PM 
To: Ištvánfyová Stela 
Subject: RE: Žiadosť o informácií 
 

Dobrý deň! 
 

Ďakujeme za Vašu odpoveď. Ako sme Vás "žiadali", pripravujeme článok o 
aktuálnych dianiach okolo zabezpečenia prepravy cez prívodný kanál s kompou. 
Čo sa týka hodnotenia zmluvných podmienok  s dodávateľom tejto služby, 
zastávane názor, že je to subjektívny a interný "problém" štátneho podniku. 
Keď dobre vieme, tak aj predchádzajúcu  zmluvu podpísala VV š.p.  
Ale vychádzajúc z našich skúseností a na základe Vašej odpovede Vás úctivo 
žiadame uviesť, že ako bude zabezpečená "lepšia služba v prospech 
spokojnosti obyvateľov dotknutých obcí",  t. j. žiadame uviesť konkrétnosti, 
aby sme neboli opätovne prekvapení. 
Za Vašu korektnú odpoveď vopred ďakujeme! 
 

S pozdravom 
 

Ing. Donald Álló 
starosta obce 
Vojka nad Dunajom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: Ištvánfyová Stela [mailto:Stela.Istvanfyova@vvb.sk]  
Sent: Tuesday, July 03, 2018 6:25 PM 
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To: ObecVojka 
Cc: info 
Subject: RE: Žiadosť o informácií 
 

Dobrý deň, p. Álló, 
 

k Vašim otázkam si podnik VV dovoľuje uviesť, že podnik VV vyhlásil verejné 
obstarávanie v snahe ukončiť nevýhodnú zmluvu so súčasným prepravcom - 
spoločnosťou Ponton City na predmet zákazky "Služby na zabezpečenie verejnej 
vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom 
a Kyselica". Úspešným uchádzačom, s ktorým podnik VV uzatvoril zmluvu, je 
podnik SVP. Od 24.09.2018 bude teda povinnosťou podniku SVP zabezpečiť 
poskytovanie služieb verejnej vodnej dopravy medzi prístavmi Vojka nad 
Dunajom a Kyselica pre podnik VV. 
 
Dovoľujeme si opätovne uviesť, že podľa našich informácií podnik SVP vyvíja 
maximálne úsilie, aby služby verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou 
kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica v zmysle uzatvorenej 
zmluvy zabezpečil a nevýhodná zmluva medzi podnikom VV a spoločnosťou Ponton 
City bola ukončená, avšak bez akýchkoľvek pochybení. Taktiež podnik VV chce, 
aby boli služby pre dotknuté obce zabezpečené v prospech spokojnosti ich 
obyvateľov a s lepšími službami. 
S pozdravom 
 

Mgr. Stela Ištvánfyová 
Vedúca kancelárie generálneho riaditeľa 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
telefón: +421 906 31 1245 
e-mail: stela.istvanfyova@vvb.sk<mailto:stela.istvanfyova@vvb.sk> 
 
From: Obec Vojka Gmail [mailto:obecvojka@gmail.com] 
Sent: Monday, July 2, 2018 2:25 PM 
To: Ištvánfyová Stela <Stela.Istvanfyova@vvb.sk> 
Subject: Žiadosť o informácií 
 

Dobrý deň 
 

Obec Vojka nad Dunajom plánuje napísať článok do obecných novín ohľadom 
aktuálnych dianí okolo prevádzkovania kompy medzi obcami Vojka nad Dunajom a 
Kyselica. Vzhľadom na vzniknutú situáciu a na základe zverejnených 
informácií na webovej stránke ÚVO, by sme sa Vás chceli opýtať  na 
nasledovné: 
Podľa našich informácií SVP ako úspešný uchádzač na prevádzkovanie kompy 
uzavrel zmluvu na kúpu "nového" 63 ročného plavidla -  podľa medializovaných 
informácií za pochybných podmienok. Následne predmetnú zmluvu zrušil. V 
súvislosti s informáciou , ktorú ste nám dali na poslednom rokovaní v máji 
tohto roku, že od 1.10.2018 bude na prívodnom kanáli premávať "nová" kompa, 
chceli by sme sa opýtať, či táto informácia je dodnes aktuálna alebo nie? 
Jednoducho - ako bude po 1.10.2018 ? 
Ďalej, nakoľko vidíme, že SVP na webovej stránke ÚVO zverejnila novú súťaž 
na kúpu plavidla (za podobných podmienok ako pri tej predchádzajúcej 
"zaujímavej" súťaži) chceli by sme sa opýtať - v prípade keď sa niekto 
prihlási do súťaže s tou istou "novou" 63- ročnou kompou, či SVP podpíše 
opätovne zmluvu na to isté plavidlo? 
Ďalej, či VV š.p. ako zadávateľovi tejto služby vyhovuje (je akceptovateľný) 
takýto postup zo strany SVP? 
Za skorú odpoveď Vám ďakujeme! 
S pozdravom 
                            Ing.Donald Álló 
                            starosta obce 
 

mailto:stela.istvanfyova@vvb.sk
mailto:stela.istvanfyova@vvb.sk
mailto:obecvojka@gmail.com
mailto:Stela.Istvanfyova@vvb.sk

