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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 

 

Návrh stanovenia cien k vstupu do cykloprístreškov slúžiacich na dočasné, krátkodobé 
uschovanie bicyklov v meste Nitra 
 
 

s c h v a ľ u j e  

 

stanovenie cien k vstupu do cykloprístreškov slúžiacich na dočasné, krátkodobé uschovanie 
bicyklov v meste Nitra nasledovne:  

za zabezpečenie vstupu do všetkých cykloprístreškov prostredníctvom mobilnej aplikácie budú 
jednotlivým používateľom účtované nasledovné náklady:  

a) suma 1,-  EUR za vstupy na 7 dní, 

b) suma 15,- EUR  za vstupy na 365 dní.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
Predmetom stanovenia hladiny cien za vstup do cykloprístreškov je návrh Zmluvy 

o poskytovaní doplnkových služieb medzi Mestom Nitra a spoločnosťou Ecoprogress s.r.o. 
(viď. príloha č.1). 

Pôvodný návrh cien uvedený v zmluve vychádza zo skúseností z iných miest, kde je 
predmetná služba aplikovaná. Podnet na zníženie cien vzišiel z iniciatívy odboru dopravy z 
dôvodu zvýšenia atraktivity a požívania tejto služby. Informácie týkajúce sa správy a údržby 
sú  definované v obsahu zmluvy.  

V rámci mesta Nitra máme celkovo 4 cykloprístrešky (cyklodepá) s kapacitou približne 
26 bicyklov + 1 prístrešok (cyklodepo, mimo tento projekt) pri autobusovej stanici.  

V rámci projektu „Výstavba cyklogaráží a cykloprístreškov so stojanmi v meste Nitra“ 
boli realizované nasledovné stavebné objekty: 

SO 01_Lokalita č.1. ulica, č.d. /parc.č. – Nábrežie mládeže – Chrenovský most / 
SO 02_Lokalita č.2. ulica, č.d. /parc.č. – Drážovská ul. – UKF / 
SO 03_Lokalita č.3. ulica, č.d. /parc.č. – Jesenského ul. – Štadión / 
SO 04 Lokalita č.4. ulica, č.d. /parc.č.  – Tr. A. Hlinku – atletický štadión / 
Objekt cykloprístrešku SO 01, SO 03 a SO 04 tvorí jeden priestor s pôdorysnými 

rozmermi 4,98 x 4,98 m a celkovou zastavanou plochou 24,8 m2 výškou +3,400 m resp. 
cykloprístrešku SO 02 6,24 x 2,24 m, výškou +2,75 m a celkovou zastavanou plochou 13,98 
m2 a 2 pevné exteriérové stojany na bicykle. 

Do cykloprístreškov SO 01, SO 03 a SO 04 sa zmestí 30 bicyklov – 20 do poschodových 
stojanov pre bicykle, 10 do vytláčacích oblúkov pre bicykle resp. do cykloprístrešku SO 02, 24 
bicyklov a 2 pevné exteriérové stojany na bicykle. Stojany pre bicykle budú typu obráteného 
písmena U, kotvené konštrukčne (tzn. nie na chemické kotvy, ale priamo zabetónovaním 
predĺženej časti nôh stojanu) do betónových pätiek. 

Všetkých 5 cyklodiep by malo fungovať na jednotný systém a sadzbu. Dostupné budú 
pomocou mobilnej aplikácie a platba bude vykonávaná elektronicky. Užívateľ bude musieť 
zadať do aplikácie platobnú kartu, čím bude identifikovateľný. S úpravou sadzby vyjadrila 
súhlas i spoločnosť s ktorou je plánované uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb. Všetky 
prístrešky sú nezávislé, zabezpečené kamerovým systémom a ako zdroj elektrickej energie 
používajú akumulátor so solárnymi článkami. 
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ZMLUVA  O  POSKYTOVANÍ  DOPLNKOVÝCH  SLUŽIEB 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi 

 

 

Poskytovateľ:  Ecoprogress s.r.o. 
   so sídlom Beskydská 9, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 

   IČO: 50 885 049, zápis v OR Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vl. č. 120115/B 
   IČ DPH: SK SK2120550850, č. účtu IBAN: SK.........................................................  

   konajúca: Tomáš Bott, konateľ 
 

Prevádzkovateľ: Obec .............................. 

   so sídlom ....................., ..........................., Slovenská republika 
   IČO: .........................., DIČ: ............................... 
   č. účtu IBAN: SK......................................................... 

   konajúca: ................................, starosta 
 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Prevádzkovateľ v postavení obce zabezpečuje pre všetkých občanov prevádzku elektronicky uzamykateľných 
cykloprístreškov slúžiacich na dočasné, krátkodobé uschovanie bicyklov, pričom vstup do cykloprístrešku je 

možný pomocou magnetického čipu, ktorého vydávanie zabezpečuje prevádzkovateľ.  

2. Pre zvýšenie užívateľského komfortu používateľov prevádzkovateľ zabezpečuje vstup do cykloprístreškov aj 
pomocou mobilnej aplikácie. Prevádzkovateľ požiadal poskytovateľa o zabezpečenie doplnkových služieb 
k danej mobilnej aplikácii, a to za podmienok stanovených touto zmluvou.  
 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať pre prevádzkovateľa: 

a) prevádzkovanie domény – internetovej adresy https://cyklo.ecoprogress.eu, prostredníctvom ktorej si 

používatelia taktiež môžu zaistiť vstup do cykloprístrešku v obci,   
b) služby platobnej brány za účelom zjednodušenia realizácie online platieb v mobilnej aplikácii, a to za 

podmienok ďalej uvedených v tejto zmluve s tým, že obe zmluvné strany pritom zároveň budú  

rešpektovať podmienky stanovené treťou osobou – spoločnosťou prevádzkujúcou platobnú bránu,  

c) na jeho žiadosť aj doplnkové služby k mobilnej aplikácii spočívajúce najmä vo vykonávaní 
mimozáručných opráv za účelom udržania jej funkčnosti, zaškolení pracovníkov prevádzkovateľa a príp. 
poskytovaní iných dohodnutých služieb k mobilnej aplikácii.  

2. Podmienkou poskytovania služieb podľa bodu 1 písm. c) tohto článku je vždy aj doručenie požiadavky 
vystavenej poverenou osobou prevádzkovateľa poskytovateľovi buď písomne, e-mailom alebo inou 

elektronickou formou, a to najneskôr do 30.11. pre nasledujúci kalendárny rok, ak nebude dohodnuté inak.   

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje za poskytovanie dohodnutých služieb zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu 
podľa článku IV. tejto zmluvy. 

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti strán 
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1. S ohľadom na podmienky určené spoločnosťou prevádzkujúcou platobnú bránu sa zmluvné strany dohodli, 
že poskytovateľ zriadi pre prevádzkovateľa účet u tejto spoločnosti vo vlastnom mene s tým, že bude 
osobitne evidovať príjmy prináležiace prevádzkovateľovi a v pravidelných dohodnutých intervaloch tieto 

príjmy zúčtovávať podľa bodu 3 tohto článku a výslednú sumu po odpočítaní odmeny poskytovateľa 

poukazovať na účet prevádzkovateľa.  

2. Prevádzkovateľ a poskytovateľ sa dohodli, že za zabezpečenie vstupu do všetkých cykloprístreškovu 

prostredníctvom mobilnej aplikácie budú jednotlivým používateľom účtované nasledovné náklady:  

a)  suma 0,5 EUR  za vstup na 24 hodín, 

b) suma 31,-  EUR za vstupy na 7 dní, 
c) suma 10,- EUR  za vstupy na 30 dní, 

d) suma 25 15,- EUR  za vstupy na 365 dní, 

e) suma 100,- EUR  za vstupy natrvalo.    

Uvedené sumy budú používané výlučne na účely úhrady nákladov účtovaných spoločnosťou prevádzkujúcou 
platobnú bránu, odmeny poskytovateľa a úhrady výdavkov na ďalšiu údržbu, optimalizáciu, príp. zlepšenie 
mobilnej aplikácie a celkovej prevádzky cykloprístreškov zo strany prevádzkovateľa pre všetkých občanov. 

3. Poskytovateľ bude predkladať prevádzkovateľovi v pravidelných intervaloch (6 mesačných, ak nebude 

dohodnuté inak) prehľady zúčtovania nákladov za uplynulé obdobie, v ktorých bude špecifikovaná výška 
jednotlivých príjmov a celková suma prijatá cez platobnú bránu za príslušné obdobie, výška odmeny 

poskytovateľa v zmysle článku IV. ods. 1 tejto zmluvy, osobitne vyčíslená bez DPH a s DPH, ako aj zvyšná 

suma, ktorá bude do 30 dní po odsúhlasení prehľadu prevedená prevádzkovateľovi na jeho účet uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy. Prehľad zúčtovania nákladov predloží poskytovateľ poverenej osobe prevádzkovateľa, 
ktorá ho do 5 pracovných dní odsúhlasí, pokiaľ k nemu nebude mať odôvodnené výhrady (prehľad sa bude 

mať za odsúhlasený aj v prípade, ak k nemu v danej lehote nebudú doručené žiadne výhrady). 
 

 

Článok IV. 

Odmena poskytovateľa a zúčtovanie nákladov  
 

1. Za služby podľa článku II. bod 1 písm. a) a b) patrí poskytovateľovi odmena vo výške 50 % (slovom: päťdesiat 

percent) zo sumy prijatej pre prevádzkovateľa cez platobnú bránu za príslušné zúčtovacie obdobie, v ktorej 
sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa spojené so zabezpečením platobnej brány (fixné náklady i variabil-

né poplatky za transakcie a pod.). K tejto odmene bude poskytovateľ účtovať DPH podľa platných predpisov. 

Poskytovateľ vyúčtuje odmenu na základe faktúry, ku ktorej pripojí prehľad zúčtovania nákladov podľa článku 
III. bod 3 s tým, že na úhradu faktúry je poskytovateľ oprávnený započítať príjmy prijaté cez platobnú bránu.   

2. Za doplnkové služby poskytovateľa podľa článku II. bod 1 písm. c) patrí poskytovateľovi odmena určená 

formou dohodnutej sadzby za jednu (1) človekohodinu práce vo výške 28,- EUR (slovom: dvadsaťosem euro) 
bez DPH a času stráveného pri poskytovaní služieb, ktorý bude dokumentovaný výkazom prác poskytovateľa. 

Poskytovateľ je taktiež oprávnený účtovať cestovné náklady, zahŕňajúce aj náhradu času stráveného na ceste, 
a to vo výške 2 EUR/km. Výjazd na miesto zásahu bude uskutočňovaný zo sídla spoločnosti poskytovateľa.  

3. Faktúry poskytovateľa sú splatné do 30 dní od ich doručenia prevádzkovateľovi. Faktúry musia spĺňať všetky 

zákonné náležitosti, inak je prevádzkovateľ oprávnený neuhradenú faktúru vrátiť poskytovateľovi, pričom čas 

do doby doručenia opravenej faktúry sa nepočíta do lehoty splatnosti. 
 

 

Článok V. 

Ostatné podmienky 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 4 rokov od nadobudnutia jej účinnosti. Ak počas trvania tejto zmluvy 
nedôjde k jej výpovedi alebo zániku iným spôsobom, trvanie tejto zmluvy sa vždy k poslednému dňu jej 



 
Zmluva o poskytovaní doplnkových služieb – Ecoprogress s.r.o._Obec …………………..  Strana 3 z 3 

 

platnosti automaticky predĺži o ďalších 12 mesiacov (a to aj opakovane). Obe zmluvné strany môžu túto 
zmluvu aj bez udania dôvodu vypovedať, a to počas i po uplynutí doby určitej, formou písomnej výpovede 
doručenej druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je šesťmesačná a začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.   

2. Obe zmluvné strany sú oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť, pokiaľ druhá zmluvná strana podstatne porušuje 
svoje povinnosti a nezabezpečí vykonanie nápravy ani do 30 dní od doručenia písomnej výzvy na nápravu. 

V prípade akéhokoľvek ukončenia zmluvy si zmluvné strany nebudú vracať už poskytnuté plnenia, pričom 

vzájomné finančné vysporiadanie ostatných plnení vykonajú do 30 dní od zániku zmluvy. 

3. V prípade akéhokoľvek zániku zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje, a to na základe doručenej požiadavky 
vystavenej poverenou osobou prevádzkovateľa podľa článku II. bod 1 písm. c) tejto zmluvy, poskytnúť 

prevádzkovateľovi nevyhnutnú súčinnosť pre prechod na nového dodávateľa, resp. pre zabezpečovanie  

predmetných služieb vlastnými kapacitami prevádzkovateľa. Do zániku zmluvy sa prevádzkovateľ zaväzuje 
akýkoľvek svoj zásah do mobilnej aplikácie alebo hardvéru, ktorý môže mať vplyv na jej funkčnosť, vždy 
vopred konzultovať s poskytovateľom. 

4. Obe zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o verejne neprístupných informáciách 
a skutočnostiach, ktoré im budú sprístupnené pri plnení tejto zmluvy a zaväzujú sa, že všetky dôverné 

informácie a skutočnosti nezverejnia ani nesprístupnia tretím osobám bez súhlasu druhej zmluvnej strany. 
Pre zamedzenie pochybností sa uvádza, že poskytovateľ pri plnení tejto zmluvy nemá prístup k osobným 

údajom v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., pričom pokiaľ by k takémuto prístupu z akýchkoľvek dôvodov došlo, 

poskytovateľ bude povinný dodržiavať všetky platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy. 

5. Prevádzkovateľ určí po podpise tejto zmluvy svoju poverenú osobu, ktorá bude oprávnená v jeho mene 
zadávať požiadavky v zmysle článku II. bod 1 písm. c), odsúhlasovať zúčtovania podľa článku III. bod 3 tejto 

zmluvy a ďalšie činnosti prevádzkovateľa podľa tejto zmluvy. Meno a kontaktné údaje poverenej osoby 
oznámi prevádzkovateľ poskytovateľovi písomne alebo elektronicky do 7 dní po podpise tejto zmluvy a v rov-

nakej lehote a rovnakou formou prevádzkovateľ oznámi poskytovateľovi aj prípadnú zmenu danej osoby.  
 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci 
po dni jej prvého zverejnenia. 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomne vo forme číslovaných dodatkov a so súhlasom 

obidvoch zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli 

a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu, vyjadrenú nie v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Bratislave, dňa ........................    V Dunajskej Lužnej, dňa .......................... 

 

 
________________________________   __________________________________ 

          Ecoprogress s.r.o.      Obec .............................. 

       Tomáš Bott, konateľ      .........................., starosta 


