
 

Pravidlá pre vodičov vozidiel vchádzajúcich do areálu INTERPORT  

Vec:   Všeobecné zjednotenie pravidiel pre vodičov vchádzajúcich do areálu INTERPORT SERVIS, 
spol.s.r.o.  . 

Pohyb vozidiel po areáli INTERPORT: 

1) Pohyb motorových vozidiel, vysokozdvižných vozíkov, strojov a ostatných dopravných prostriedkov a zariadení vrátane 
pohybu osôb v areáli INTERPORTU sa riadi zvislými a vodorovnými dopravnými značkami, vrátane všetkých 
informačných, príkazových, výstražných a zákazových bezpečnostných značiek a tabúľ. 

2) V celom areáli je povolená najvyššia rýchlosť 15 km/h, vodiči sú povinní dbať na zvýšenú pozornosť zvlášť vzhľadom 
k voľnému pohybu vysokozdvižných vozíkov v celom areáli, ktoré majú prednosť v jazde pred ostatnými motorovými 
vozidlami, ostatnými dopravnými prostriedkami a k pohybujúcim sa chodcom. Pri prejazde koľajnicami alebo váhou 
alebo v miestach osobitného určenia (budova skladov, priestor prevádzkovania VZV) je maximálna rýchlosť 5 km/h.. 

3) Pohyb osôb v areáli INTERPORT SERVIS môže prebiehať iba po určených trasách/chodníkoch a po prechodoch, pričom 
sa musia dodržiavať zásady osobnej bezpečnosW a nesmú vstupovať do objektu alebo prevádzky v areáli, kde 
nevykonávajú žiadnu pracovnú činnosť, službu alebo dozor tzn. voľný pohyb po areáli je zakázaný.  

4) V areáli INTERPORT SERVIS spol.s.r.o. je komunikácia spoločná pre cestnú a železničnú premávku. Železničné vozidlá 
majú vo všetkých prípadoch prednosť pred všetkými účastníkmi premávky (motorovými i nemotorovými vozidlami, 
VZV, chodcami, atď.).  

5) Každý účastník premávky na komunikáciách v areáli INTERPORT SERVIS (vrátane chodcov) sa musí správať pozorne 
a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť a plynulosť premávky a ostatných užívateľov komunikácie. Je povinný 
predovšetkým prispôsobiť svoje konanie stavebnému a dopravno-technickému stavu komunikácie a povahe dopravnej 
prevádzky, dodržiavať dopravné značky a dopravné zariadenia a dodržiavať pokyny zamestnancov železničnej 
vlečky, pokyny zamestnancov INTERPORT SERVIS a strážnej služby. 

6) Každý účastník cestnej premávky na komunikáciách v areáli INTERPORT SERVIS musí dbať na to, aby prevádzkou vozidla 
nepoškodzoval povrch ani súčasť komunikácie a/alebo dopravné označenie, ako aj neznečisťoval nákladom alebo 
manipuláciou s vozidlom komunikáciu. Ak aj napriek tomu dôjde pri prevádzke vozidla ku znečisteniu komunikácie, 
účastník, ktorý znečistenie spôsobil je povinný uviesť komunikáciu do pôvodného stavu.  

7) Fajčenie v areáli je zakázané, s výnimkou vopred určeného vyhradeného priestoru. 
8) Vodič je povinný venovať zvýšenú pozornosť jazde na nebezpečných a neprehľadných miestach, napr.: pri prechádzaní 

popri chodcoch a iných účastníkoch cestnej premávky, pri prechádzaní v manipulačných priestoroch a v blízkosW nich, 
pri prechádzaní popri vstupných otvoroch objektov, pri cúvaní vozidlom a jeho otáčaní, pri prejazde železničným 
priecesem/koľajiskom, pri prechádzaní vedľa vykonávaných manipulačných, stavebných a montážnych prác. 

                              

  
INTERPORT SERVIS s.r.o.  
Areál prekladisko Haniska                IČO: 36 202 011                           Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.             
P.O.BOX A-36                                 DIČ: 2020053178                          Číslo účtu: 0660367537/0900                tel.č.:  +421 55 699 20 59  
040 66  Košice                                  IČ DPH: SK2020053178                                                                              web:     www.interport.sk                  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11987/V                          e-mail: 
sekretariát@interport.sk                                        

 



 

Vybavenie vozidiel a osôb vchádzajúcich 
 do areálu INTERPORT SERVIS na nakládku a vykládku 

Povinná výbava člena posádky vozidla prichádzajúceho na nakládku a vykládku: 

- ochranná prilba 
- ochranné okuliare 
- pracovné rukavice 
- pracovný odev (montérky) 
- pracovná obuv 

Pred vstupom na jednotlivé nakladacie miesta musí mať každý člen 
posádky povinnú výbavu oblečenú, obutú a použitú. 
Ak uvedenú podmienku niektorý 
člen posádky vozidla nesplní, bude vykázaný z objektu INTERPORT SERVIS. 
V prípade nedodržania alebo odmietnuWa uvedených bezpečnostných opatrení nebude 
uvedeným zamestnancom resp. povereným osobám umožnený vstup do 
priestorov INTERPORT SERVIS. 

Cenník parkovného a povinnosť platby: 
1) Vjazdom vozidla do objektu INTERPORT SERVIS vzniká povinnosť vodiča uhradiť parkovné podľa platného cenníka 
2) Parkovné sa uhrádza pri odjazde vozidla na vrátnici bezhotovostnou platbou kartou 
3) Cenník parkovného: 

Nákladné a malé úžitkové vozidlá: 
0-1hodina zdarma / free 

1-6 hodín – 10,-€ 
6-12 hodín – 30,-€ 

12-24 – 60,-€ 

Osobné vozidlá: 
0-1hodina zdarma / free 

1 – 6 hodín – 2,-€ 
6-12 hodín – 10,-€ 

12-24 hodín – 20,-€ 

Pravidlá sú platen od  1.1.2023 do odvolania, prípadne pozmeňujúcich doplnení 
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