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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č. __/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline: 

 

I. schvaľuje 

1. Prevzatie systému zdieľania verejných bicyklov od Nadácie Kia Motors Slovakia 

s následným zaradením do majetku mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Koncom roka 2018 bol v meste vybudovaný Systém zdieľania verejných bicyklov, tzv. 

bikesharing system. V zmysle Memoranda o spolupráci medzi mestom Žilina a Nadáciou Kia 

Motros Slovakia na projekt Systém používania verejných bicyklov v meste Žilina je potrebné, 

aby mesto tento systém prevzalo ako dar od Nadácie. V januári 2019 sa na tento účel spoločne 

pripravila Darovacia zmluva a zmluva o prevode práv a záväzkov na tento systém. Následne 

tento systém bude odovzdaný prevádzkovateľovi za účelom naplnenia zmluvy o prevádzke.  

 

Dôvodom prečo je tento materiál predkladaný na mestské zastupiteľstvo bez rokovania v 

komisiách je fakt, že predmetná zmluva do termínu predkladania materiálov nebola ešte 

pripravená a vyrokovaná so všetkými súhlasmi dotknutých strán. Dovolili sme si preto tento 

zámer predložiť ako mimoriadny v záujme odovzdať systém prevádzkovateľovi včas.  

 

Systém pozostáva zo 120 bicyklov, 20 staníc a príslušného softvérového riešenia v celkovej 

hodnote 192 612,48 € s DPH. V prílohe je návrh Darovacej zmluvy a zmluvy o prevode práv 

a záväzkov.  
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Darovacia zmluva a zmluva o prevode práv a záväzkov 

 

Táto darovacia zmluva a zmluva o prevode práv a záväzkov (ďalej len „zmluva“) je uzavretá podľa § 524 a nasl. 

a §628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi stranami: 

 

Mesto Žilina 

 

so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

IČO: 00 321 796 

v mene ktorého koná pán Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

 

(ďalej len „mesto“) 

 

a 

 

Nadácia Kia Motors Slovakia 

 

so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 01301 Teplička nad Váhom 

IČO: 42 349 826 

v mene ktorej koná pán Branislav Hadár, správca 

zapísaná v registri nadácií Ministerstva vnútra SR, registračné číslo 203/Na-2002/1070 

 

(ďalej len „nadácia“) (mesto a nadácia ďalej spoločne len „strany“ alebo jednotlivo len „strana“). 

 

Strany sa dohodli nasledovne: 

 

1 Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Nadácia a mesto v súvislosti s projektom Systém používania verejných bicyklov v meste Žilina 

uzavreli dňa 29.6.2018 memorandum o spolupráci a dňa 5.12.2018 dodatok k tomuto memorandu (ďalej 

len „memorandum“). 

 

1.2 V nadväznosti na memorandum nadácia uzavrela: 

 

a) dňa 9.10.2018 zmluvu o zabezpečení systému zdieľaných bicyklov pre mesto Žilina so spoločnosťou 

ARRIVA Slovakia a.s., IČO: 35 811 439 (ďalej len „poskytovateľ“) (ďalej len „zmluva 

o zabezpečení systému“), na základe ktorej nadácia v rámci 1. etapy projektu (vybudovanie 

projektu) najmä (ako objednávateľ) zabezpečila dodanie bicyklov, dodanie a inštaláciu staníc 

a vytvorenie softwaru, 

 

b) dňa 2.11.2018 zmluvu o dielo so spoločnosťou ERPOS, spol. s r. o., IČO: 31 588 506 (ďalej len 

„zhotoviteľ“)  (ďalej len „zmluva o vykonaní stavebných prác“), na základe ktorej nadácia v rámci 

1. etapy projektu (vybudovanie projektu) najmä (ako objednávateľ) zabezpečila vykonanie 

stavebných prác pri úprave plôch pod stanicami stojanov pre systém verejných bicyklov v meste 

Žilina (ďalej len „stavebné práce“). 

 

1.3 Mesto vyhlasuje, že je oboznámené so znením zmluvy o zabezpečení systému a zmluvy o vykonaní 

stavebných prác a súhlasí s nadobudnutím vlastníctva k bicyklom a zariadeniam, ako aj s postúpením práv 

a prevzatím záväzkov. 
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1.4 Táto zmluva predstavuje budúcu zmluvu o postúpení práv, ktorú sa nadácia a mesto zaviazali uzavrieť 

podľa článku 8.2 memoranda. 

 

2 Definície 

 

2.1 Okrem ostatných definícií uvedených v tejto zmluve majú tieto pojmy nasledovný význam: 

 

a) bicykel, stanica, systém a správa systému majú význam podľa zmluvy o zabezpečení systému, 

 

b) deň účinnosti prevodu znamená moment, v ktorom nastávajú účinky darovania a postúpenia práv 

a prevzatia záväzkov podľa tejto zmluvy a ktorý je zhodný s momentom účinnosti tejto zmluvy, 

o ktorom mesto bezodkladne informuje nadáciu (nadácia oznámi deň účinnosti prevodu a postúpenie 

práv poskytovateľovi a zhotoviteľovi), 

 

c) práva znamenajú všetky práva, pohľadávky a nároky, ktoré vznikli nadácii (ako objednávateľovi) 

na základe (i) zmluvy o zabezpečení systému alebo v súvislosti s ňou, a (ii) zmluvy o vykonaní 

stavebných prác, najmä práva: 

 

(i) súvisiace s funkčnosťou a správou systému, 

(ii) vyplývajúce z porušenia povinnosti poskytovateľa zabezpečiť funkčnosť a správu systému, 

(iii) súvisiace s možnosťou skončiť zmluvu o zabezpečení systému, a 

(iv) vyplývajúce zo záruky za akosť vo vzťahu k bicyklom a staniciam. 

 

d) záväzky znamenajú všetky záväzky a povinnosti, ktoré vznikli nadácii (ako objednávateľovi) na 

základe (i) zmluvy o zabezpečení systému alebo v súvislosti s ňou, a (ii) zmluvy o vykonaní 

stavebných prác alebo v súvislosti s ňou, najmä povinnosť: 

 

(i) vo vzťahu k bicyklom a staniciam zabezpečiť ich ochranu pred odcudzením alebo poškodením, 

údržbu a potrebné opravy, a 

(ii) poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi a zhotoviteľovi pri plnení povinností súvisiacich so 

zárukou za akosť. 

 

3 Predmet zmluvy 

 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je dohoda strán o bezodplatnom:  

 

a) prenechaní bicyklov zo strany nadácie v prospech mesta podľa bodu 3.2 nižšie, 

b) prenechaní staníc zo strany nadácie v prospech mesta podľa bodu 3.3 nižšie 

c) postúpení práv z nadácie na mesto a prevzatí záväzkov zo strany mesta podľa bodu 3.4 nižšie. 

 

3.2 Na základe tejto zmluvy a v deň účinnosti prevodu (i) nadácia bezplatne prenecháva mestu bicykle, ktoré 

nadobudla na základe zmluvy o zabezpečení systému od poskytovateľa, a (ii) mesto prijíma bicykle do 

svojho vlastníctva a vyhlasuje, že sú mu známe vlastnosti, špecifikácia a technický stav bicyklov. Nadácia 

vyhlasuje, že nemá vedomosť o vadách bicyklov. Zoznam bicyklov, ktoré sú predmetom darovania, tvorí 

prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

 

3.3 Na základe tejto zmluvy a v deň účinnosti prevodu (i) nadácia bezplatne prenecháva mestu stanice, ktoré 

nadobudla na základe zmluvy o zabezpečení systému od poskytovateľa, a (ii) mesto prijíma stanice do 

svojho vlastníctva a vyhlasuje, že sú mu známe vlastnosti, špecifikácia a technický stav staníc. Nadácia 
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vyhlasuje, že nemá vedomosť o vadách staníc. Zoznam staníc, ktoré sú predmetom darovania, tvorí 

prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

 

3.4 Na základe tejto zmluvy, v deň účinnosti prevodu a v celom rozsahu: 

 

a) nadácia postupuje práva na mesto, a 

b) mesto preberá od nadácie záväzky, zbavuje nadáciu záväzkov a nastupuje na jej miesto. 

 

4 Všeobecné ustanovenia 

 

4.1 Nadácia splnila svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zabezpečení systému a zmluvy o vykonaní 

stavebných prác, najmä zaplatila poskytovateľovi a zhotoviteľovi odplatu a v prospech mesta 

prevzala bicykle, stanice, systém a stavebné práce. Nadácia vyhlasuje, že do dňa účinnosti prevodu (i) nie 

je v omeškaní so splnením žiadnej povinnosti z uvedených zmlúv, (ii) neuplatnila a neuplatní voči 

poskytovateľovi ani zhotoviteľovi žiadne práva, ani neprijme žiadne plnenie. 

 

4.2 Prevod práv a záväzkov podľa tejto zmluvy je bezodplatný a nadácia nezodpovedá mestu za pravosť, 

kvalitu ani za vymožiteľnosť postupovaných práv. 

 

4.3 Mesto dňom účinnosti prevodu vstupuje na miesto nadácie (ako objednávateľa) zo zmluvy o zabezpečení 

systému a zmluvy o vykonaní stavebných prác, a zbavuje ju záväzkov vyplývajúcich z týchto zmlúv. 

 

4.4 Nadácia odovzdá mestu v deň účinnosti prevodu alebo bez zbytočného odkladu po tomto dni nasledovné 

dokumenty (nadácia si ponechá kópie uvedených dokumentov): 

 

a) zmluva o zabezpečení systému, 

b) zmluva o vykonaní stavebných prác, 

c) súhlas poskytovateľa a zhotoviteľa s prevodom práv, 

d) protokoly o odovzdaní a prevzatí bicyklov a staníc, a 

e) ostatné doklady potrebné na riadne užívanie bicyklov a staníc. 

 

4.5 Uzavretím tejto zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti mesta a nadácie, ktoré vyplývajú z memoranda 

a (i) týkajú sa 2. etapy projektu (prevádzka projektu) alebo (ii) majú trvať aj po jeho skončení. 

  

5 Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zo strany oboch strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

5.2 Strany súhlasia, že obsah tejto zmluvy bude sprístupnený poskytovateľovi a zhotoviteľovi. 

 

5.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami. 

 

5.4 Ak niektoré ustanovenia zmluvy sú alebo sa stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť 

a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. 

 

5.5 Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre mesto, jedno vyhotovenie pre nadáciu. 

Kópia zmluvy bude poskytnutá poskytovateľovi a zhotoviteľovi. 
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Prílohy: 

 

1. Príloha č. 1 – Zoznam bicyklov 

2. Príloha č. 2 – Zoznam staníc 

 

 

 

Mesto Žilina 

 

V Žiline dňa .................... 

Nadácia Kia Motors Slovakia 

 

V Tepličke nad Váhom dňa .................... 

 

 

 

………………………………………. 

Meno: Mgr. Peter Fiabáne  

Funkcia: primátor 

 

 

 

 

………………………………………. 

Meno: Branislav Hadár 

Funkcia: správca Nadácie Kia Motors Slovakia 
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Príloha č. 1 – Zoznam a špecifikácia bicyklov 

 

Množstvo: 120 ks 

Technická špecifikácia ECO bicyklov: 

1. Vidlicový adaptér 

2. 3 – stupňová prehadzovačka 

3. Predné a zadné svetlo 

4. Nastaviteľné sedadlo, zámok na ráme zadného kolesa s GPS 

5. Pneumatiky 

6. Košík 

7. Plastické pokrytie zadného kolesa 

Funkčnosť: 

1. Možnosť prenájmu načítaním QR kódu na bicykli 

2. Registrácia prostredníctvom mobilnej aplikácie 

3. Funcionalita parkovanie 

4. Vrátenie bicykla použitím zámku na ráme zadného kolesa 

Zoznam bicyklov: 

P. č. Č. bicykla P. č. Č. bicykla P. č. Č. bicykla P. č. Č. bicykla P. č. Č. bicykla 

1 36500 26 36525 51 36550 76 36575 101 36600 

2 36501 27 36526 52 36551 77 36576 102 36601 

3 36502 28 36527 53 36552 78 36577 103 36602 

4 36503 29 36528 54 36553 79 36578 104 36603 

5 36504 30 36529 55 36554 80 36579 105 36604 

6 36505 31 36530 56 36555 81 36580 106 36605 

7 36506 32 36531 57 36556 82 36581 107 36606 

8 36507 33 36532 58 36557 83 36582 108 36607 

9 36508 34 36533 59 36558 84 36583 109 36608 

10 36509 35 36534 60 36559 85 36584 110 36609 

11 36510 36 36535 61 36560 86 36585 111 36610 

12 36511 37 36536 62 36561 87 36586 112 36611 

13 36512 38 36537 63 36562 88 36587 113 36612 

14 36513 39 36538 64 36563 89 36588 114 36613 

15 36514 40 36539 65 36564 90 36589 115 36614 

16 36515 41 36540 66 36565 91 36590 116 36615 

17 36516 42 36541 67 36566 92 36591 117 36616 

18 36517 43 36542 68 36567 93 36592 118 36617 

19 36518 44 36543 69 36568 94 36593 119 36618 

20 36519 45 36544 70 36569 95 36594 120 36619 

21 36520 46 36545 71 36570 96 36595   

22 36521 47 36546 72 36571 97 36596   

23 36522 48 36547 73 36572 98 36597   

24 36523 49 36548 74 36573 99 36598   

25 36524 50 36549 75 36574 100 36599   
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Príloha č. 2 – Zoznam a špecifikácia staníc, stojanov a značiek 

 

Množstvo: 20 ks 

Technická špecifikácia snačiek: 

8. Stojan s označením projektu 

9. Základná doska 

10. Infopanel obsahujúci náod na použitie systému a základný cenník vrátane názvu danej 

stanice 

Technická špecifikácia stojanov: 

5. Analógový stojan 

6. Základná doska 

Umiestnenie lokalít s počtami dokov: 

Číslo stanice Názov stanice Počet dokov 

5320 Štefánikovo námestie 10 

5321 Námestie A. Hlinku 10 

5322 Hurbanová 5 

5323 Bulvár 10 

5324 Aupark 5 

5325 NBS 5 

5326 Mestský úrad 5 

5327 Spanyolová nemocnica 10 

5328 Plaváreň 10 

5329 OC Dubeň 5 

5330 Žilpo 10 

5331 Predmestská 10 

5332 Internáty Veľký diel 10 

5333 Coop – Polomská 10 

5334 Hlinská 10 

5335 Internáty Hliny 10 

5336 Vodné dielo 5 

5337 Lesopark 5 

5338 OC Max 5 

5339 UNIZA 10 

Spolu  160 
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