
    

 

  

    

PRÍLOHA Č. 1    

Všeobecných zmluvných podmienok pre užívanie zdieľaných bicyklov mesta Žilina v rámci služby BikeKIA:   

   

   

SADZOBNÍK   

   

Tento Sadzobník je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok pre užívanie zdieľaných bicyklov 

mesta Žilina v rámci služby BikeKIA účinných od 01. februára 2019 (ďalej len „Všeobecné podmienky“), a je účinný 

od 01. februára 2019. Všetky pojmy použité v tomto Sadzobníku s veľkým začiatočným písmenom tak majú rovnaký 

význam a obsah ako vo Všeobecných podmienkach.   

  

1. SERVISNÁ POKUTA   

   

1.1. Tak ako vyplýva z Čiastkovej zmluvy (najmä z bodu 4.4.1 a 11.2 Všeobecných podmienok), užívanie 

príslušného Bicykla na jej základe je bezodplatné najviac po Dobu výpožičky (t. z. do tridsiatich minút 

od uzatvorenia príslušnej Čiastkovej zmluvy).   

1.2. Tak ako vyplýva z Čiastkovej zmluvy (najmä z bodu 4.4.2 a 11.2 Všeobecných podmienok), ak dôjde k 

naplneniu odkladacej podmienky, že príslušný Užívateľ poruší svoju povinnosť vrátiť príslušný Bicykel 

do konca Doby výpožičky, tak ďalšie užívanie príslušného Bicykla (t. z. užívanie počnúc tridsiatou 

prvou (31.) minútou) je za odplatu (t. z. nájomné), ktorou je Servisná pokuta.   

1.3. Servisná pokuta je vo výške 20 EUR (slovom: dvadsať eur) vrátane DPH za každú, čo aj len začatú, 

hodinu dočasného užívania Bicykla príslušným Užívateľom po uplynutí tridsiatich (30) minút od 

uzavretia príslušnej Čiastkovej zmluvy (t. z. počnúc začatou druhou polhodinou dočasného užívania 

príslušného Bicykla týmto Užívateľom od uzavretia príslušnej Čiastkovej zmluvy), vždy však najviac v 

sume 100 EUR (slovom: jednosto eur) vrátane DPH za každých takýchto po sebe bezprostredne 

nasledujúcich dvadsaťštyri (24) hodín. Udelením servisnej pokuty nie je dotknuté právo 

poskytovateľa účtovať užívateľovi Technický poplatok, v zmysle týchto Všeobecných obchodných 

podmienok.  

2. TECHNICKÉ POPLATKY  

  

2.1. Tak ako vyplýva z Čiastkovej zmluvy (najmä z bodu 11.2 Všeobecných podmienok) Poskytovateľ a 

Užívateľ sa súčasne v každej Čiastkovej zmluve dohodli, že v prípade, ak Užívateľ riadne nesplní 

vybrané činnosti spojené s riadnym užívaním príslušného Bicykla podľa príslušnej Čiastkovej zmluvy, 

ktoré sú uvedené v Sadzobníku, ktorý je neoddeliteľnou prílohou č. 1 Všeobecných podmienok, tak 

týmto svojim konaním (vrátane opomenutia takého konania, na ktoré je povinný) Užívateľ zároveň 

súhlasí s tým, že zaplatí Poskytovateľovi aj príslušný Technický poplatok, a to za príslušnú technickú 

službu s takouto činnosťou spojenú. Poskytovateľovi ostáva prípadné právo na náhradu škody voči 

Užívateľovi zachované v plnej výške.  

2.2. Vybranými činnosťami spojenými s riadnym užívaním príslušného Bicykla podľa príslušnej Čiastkovej 

zmluvy, ktorých nesplnením vyjadruje Užívateľ súhlas, aby mu Poskytovateľ poskytol navyše aj 

príslušnú technickú službu spojenú s takouto činnosťou a k nej zodpovedajúci príslušný Technický 

poplatok v zmysle bodu 11.2 Všeobecných podmienok sa rozumie (uvedené nižšie v tabuľke):  

  

  

  



    

 

  

  

  

  

  

  

  

[A]  [B]  [C]  

Vybraná činnosť spojená s 

riadnym užívaním príslušného 

Bicykla podľa príslušnej 

Čiastkovej zmluvy, ktorej 

riadnym nesplnením sa vyjadruje  

súhlas   

Technická služba spojená s 

príslušnou činnosťou uvedenou 

v stĺpci A, ktorá je nad rámec 

bežných povinností 

Poskytovateľa vyplývajúcich z 

príslušnej Čiastkovej zmluvy, ku 

sa udeľuje súhlas Užívateľom 

jeho konaním uvedeným  

v stĺpci A  

Príslušný Technický poplatok za 

technickú službu uvedenú v 

stĺpci B, na ktorej vykonanie 

Užívateľ udeľuje svoj súhlas 

spôsobom uvedeným v stĺpci A [v 

EUR s DPH]  

Vybraná činnosť: Užívateľ je 

povinný po celý čas trvania 

príslušnej Čiastkovej zmluvy 

používať príslušný Bicykel tak, aby 

na príslušnom jednomiestnom 

Bicykli jazdila naraz maximálne 

jedna osoba.  

Prejav súhlasu: Užívateľ (vrátane 

inej osoby, ktorej Užívateľ umožnil 

kontrolu nad príslušným Bicyklom) 

použil príslušný bicykel tak, že na 

príslušnom jednomiestnom Bicykli 

jazdila naraz viac než jedna osoba.  

Identifikácia okolností 

nevhodného počínania, 

nadštandardná kontrola spôsobu 

užívania príslušného Bicykla zo 

strany Poskytovateľa, vizuálna 

kontrola rozsahu škody zo strany 

Poskytovateľa na príslušnom 

Bicykli, inom vypožičanom 

Bicykli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 EUR s DPH 

Vybraná činnosť: Užívateľ je 

povinný zabezpečiť, aby bol 

príslušný Bicykel užívaný tak, aby 

nedošlo k jeho odcudzeniu.  

  

Prejav súhlasu: Došlo k 

odcudzeniu príslušného Bicykla v 

čase trvania príslušnej Čiastkovej 

zmluvy.  

Vyhľadanie poslednej 

zaznamenanej polohy 

príslušného Bicykla.  

75 EUR s DPH  



    

 

Vybraná činnosť: Užívateľ je 

povinný po celý čas trvania 

príslušnej Čiastkovej zmluvy mať 

príslušný Bicykel pod vlastnou 

kontrolou a počínať si tak, aby 

nedochádzalo ku škodám (ujme) na 

zdraví, na majetku, na prírode a 

životnom prostredí. (Jazda viac než 

jednej osoby na príslušnom Bicykli 

tvorí samostatnú činnosť popísanú 

vyššie v tomto stĺpci). 

  

Prejav súhlasu: Užívateľ (vrátane 

inej osoby, ktorej Užívateľ umožnil 

kontrolu nad príslušným Bicyklom) 

zavinil škodu na príslušnom Bicykli, 

inom Bicykli, na Stanovišti, alebo na 

doku Stanovišťa (hoci aj len 

znečistením).  

Vizuálna kontrola rozsahu škody 

zo strany Poskytovateľa na 

príslušnom Bicykli, inom 

vypožičanom Bicykli, na 

Stanovišti, alebo na doku 

Stanovišťa.  

75 EUR s DPH  

Vybraná činnosť: Užívateľ je 

oprávnený a povinný užívať 

príslušný Bicykel v rámci územia 

mesta Žilina. 

 

 

 

Prejav súhlasu:   

Príslušný Bicykel sa dostal mimo 

územia mesta Žilina, bol 

zaparkovaný alebo vrátený mimo 

územia mesta Žilina. 

Vyhľadanie a vrátenie príslušného 

Bicykla Poskytovateľom na 

územie mesta Žilina a následné 

zamknutie bicykla na mieste 

podľa rozhodnutia Poskytovateľa. 

50 EUR s DPH 

Vybraná činnosť: Užívateľ môže 

parkovať príslušný Bicykel iba v 

súlade s čl. 7 Všeobecných 

podmienok, pričom je povinný 

ukončiť parkovanie najneskôr do 30 

(slovom: tridsať) minút od začatia 

parkovania. Užívateľ je povinný 

vrátiť príslušný Bicykel podľa čl. 10 

Všeobecných podmienok. 

(Premiestnenie, parkovanie 

alebo vrátenie Bicykla mimo územia 

mesta Žilina tvorí samostatnú 

činnosť popísanú vyššie v tomto 

stĺpci). 

  

Prejav súhlasu:  Ak  sa podľa 

bodu  7.6 Všeobecných 

podmienok predpokladá súhlas 

Užívateľa (t. z. ak boli splnené 

podmienky stanovené v bode 7.6 

Všeobecných podmienok, teda ide o 

prípad nesprávneho parkovania 

príslušného Bicykla) alebo príslušný 

Bicykel nebol vrátený v súlade s čl. 

10 Všeobecných podmienok. Napr. 

Vrátenie a zamknutie príslušného 

Bicykla Poskytovateľom, ak je to 

možné, a to kedykoľvek podľa 

rozhodnutia Poskytovateľa.  

25 EUR s DPH  



    

 

(i) oznámenie vrátenia Bicykla, ktorý 

nebol zamknutý, alebo ktorý je 

mimo priestoru Stanovišťa, (ii) 

parkovanie nezamknutého Bicykla, 

(iii) neukončené parkovanie trvajúce 

dlhšie ako tridsať minút, (iv) 

parkovanie v rozpore so 

Všeobecnými podmienkami alebo 

pravidlami cestnej premávky, alebo 

(v) neoznámené parkovanie  

Bicykla. 

Vybraná činnosť: Užívateľ je 

oprávnený a povinný užívať 

príslušný Bicykel v súlade so 

Všeobecnými podmienkami (okrem 

vybraných činností už uvedených 

vyššie v tomto stĺpci).  

  

Prejav súhlasu: Užívateľ  

(vrátane inej osoby, ktorej Užívateľ 

umožnil kontrolu nad príslušným 

Bicyklom) neužíva príslušný Bicykel 

v súlade so Všeobecnými 

podmienkami.   

Nadštandardná kontrola spôsobu 

užívania príslušného Bicykla zo 

strany Poskytovateľa.  

10 EUR s DPH  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


