
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK CYKLOPRÍSTREŠKOV 

 

 

 
1) Prevádzkový poriadok upravuje používanie uzamykateľných aj otvorených cykloprístreškov 

nachádzajúcich sa pri železničnej stanici v Senci a to najmä prevádzkovú dobu, postup 
a podmienky pridelenia čipu, práva a povinnosti. 
 

2) Prevádzkovateľom cykloprístreškov vybudovaných pri železničnej stanici v Senci je Mesto Senec. 
Prevádzkovateľ nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené tretími 
osobami užívateľovi cykloprístrešku počas jeho užívania.  

 
3) Užívateľom uzamykateľného cykloprístrešku môže byť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov, 

ktorá bude na základe žiadosti o povolenie vstupu do tohto cykloprístrešku zaregistrovaná 
u prevádzkovateľa do systému užívateľov a bude jej pridelený magnetický čip na vstup do 
uzamykateľného cykloprístrešku. 
 

4) Cykloprístrešky sú prístupné 24 hodín denne. Cykloprístrešky slúžia na dočasné, krátkodobé 
uschovanie bicyklov pre všetkých občanov. Uzamykateľné cykloprístrešky neslúžia ako garáž 
alebo sklad bicyklov. V prípade, že prevádzkovateľ identifikuje bicykle, ktoré sú uskladnené 
v uzamykateľnom prístrešku dlhšie ako 7 kalendárnych dní, budú tieto z prístrešku odstránené 
na náklady užívateľa.  

 

5) Cykloprístrešky sú vybavené kamerovým systémom a sú elektronicky uzamykateľné. V prípade 
poškodzovania alebo znečisťovania priestoru, zariadenia alebo vybavenia cykloprístrešku 
užívateľom bude prevádzkovateľ vymáhať náhradu nákladov vynaložených na opravu od tohto 
užívateľa.  

 
6) Vstup do uzamykateľného cykloprístrešku je možný pomocou čipu alebo cez platenú mobilnú 

aplikáciu.  
 

7) Každý vstup do uzamykateľného cykloprístrešku (cez čip aj cez aplikáciu) je identifikovateľný. 
Elektronický systém automaticky zaeviduje každý vstup do prístrešku so zaznamenaním 
presného času a dátumu, kedy daný užívateľ navštívil prístrešok.  

 
8) Čipy vydáva Mestský úrad v Senci na základe Žiadosti o povolenie vstupu do uzamykateľného 

cykloprístrešku prednostne občanom s trvalým pobytom v meste Senec za prenajímací poplatok 
10,- €, pričom čip zostáva majetkom prevádzkovateľa. Študenti, ZŤP a dôchodcovia majú nárok 
na zľavu na prenajímacom poplatku vo výške 50%. V prípade vrátenia čipu prevádzkovateľ vráti 
poplatok v plnej sume. V prípade straty čipu alebo jeho poškodenia tento poplatok prepadá v 
prospech prevádzkovateľa a o vydanie nového čipu je potrebné požiadať novou žiadosťou. 
Rovnako prepadá poplatok v prospech prevádzkovateľa v prípade ak užívateľ zmení adresu 
trvalého bydliska mimo mesta Senec a čip nevráti do 30 dní odo dňa zmeny trvalého bydliska. 

 
9) Platený vstup do uzamykateľného cykloprístrešku cez mobilnú aplikáciu je garantovaný pre 

všetkých užívateľov po vyplnení registračného formulára a zaplatení príslušného jednorázového 
poplatku cez platobnú bránu.  

 
10) Žiadosti o povolenie vstupu do uzamykateľného cykloprístrešku sa podávajú:  
 



a) osobne na podateľni MsÚ Senec aj s poplatkom 10,- €  
b) elektronicky na adrese casnyt@senec.sk, následne bude žiadateľ vyzvaný na úhradu poplatku 

a vyzdvihnutie čipu.  
 
11) Pomoc a technická podpora: Mestský úrad Senec, tel. 02/20205244, e-mail: casnyt@senec.sk 

 

12) Čip je neprenosný na tretie osoby, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.  
 

13) Ak o vydanie čipu žiada viac osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, každá osoba podáva 
samostatnú Žiadosť o povolenie vstupu do uzamykateľného cykloprístrešku. Za maloleté osoby 
žiadosť podáva zákonný zástupca, alebo osoba, ktorej bol maloletý zverený do osobnej 
starostlivosti.  

 
14) Ak prevádzkovateľ zistí, že čip je užívateľom užívaný v rozpore s týmto prevádzkovým 

poriadkom, je prevádzkovateľ oprávnený zamedziť užívateľovi vstup do prístreškov 
zablokovaním čipu.  

 
15) Ak dôjde k strate alebo odcudzeniu čipu je osoba, ktorej bol čip vydaný, túto skutočnosť nahlásiť 

na Mestský úrad Senec, tel. 02/20205244 alebo emailom na casnyt@senec.sk do 24 hodín od 
zistenia straty alebo odcudzenia čipu pričom za jeho stratu alebo odcudzenie zodpovedá táto 
osoba v plnej výške. Pokiaľ vznikne v súvislosti so stratou alebo odcudzením čipu škoda na 
bicykli, cykloprístrešku alebo iná súvisiaca škoda je osoba, ktorá stratila alebo jej bol odcudzený 
čip, plne zodpovedná aj za takto vzniknutú škodu pokiaľ stratu alebo odcudzenie nenahlásila na 
Mestský úrad. 

 
16) Každý užívateľ uzamykateľného cykloprístrešku udeľuje prevádzkovateľovi samostatný písomný 

súhlas na spracovanie a evidenciu osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť 
žiadne osobné údaje tretím stranám s výnimkou prípadnej nutnosti poskytnutia informácií polícii 
alebo orgánom činným v trestnom konaní a to len v prípadoch súvisiacich s užívaním 
cykloprístreškov.  

 

17) Prevádzkovateľ je oprávnený 
a) na zmenu alebo doplnenie tohto prevádzkového poriadku 
b) odoprieť povolenie vstupu do uzamykateľného cykloprístreškov osobám ktoré opakovane 

porušia tento prevádzkový poriadok 
c) vykonávať kontrolu cykloprístreškov  
a zároveň povinný zabezpečovať pravidelnú údržbu a čistenie cykloprístreškov. 

 
18) Užívateľ je povinný 

a) užívať priestor cykloprístrešku v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom 
b) správať sa v priestoroch cykloprístrešku tak, aby nespôsobil škodu na cudzom bicykli alebo 

na cykloprístrešku 
c) udržiavať priestory cykloprístrešku ako aj v jeho bezprostrednom okolí čistotu a poriadok 
d) oznámiť prevádzkovateľovi závady na cykloprístrešku, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť 

alebo zdravie ostatných užívateľov prípaden bránili alebo obmedzovali prevádzku 
cykloprístrešku 

e) oznámiť prevádzkovateľovi akékoľvek porušenie prevádzkového poriadku iným užívateľom 
f) po opustení uzamykateľného cykloprístrešku tento riadne uzamknúť magnetickým čipom 
g) v prípade nevyužívania uzamykateľného cykloprístrešku viac ako 30 dní vrátiť magnetický čip 

prevádzkovateľovi 
h) uskladňovať v uzamykateľnom cykloprístrešku len 1 ks bicykla 
i) oznámiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu osobných údajov 



 
19) V priestoroch cykloprístrešku je zakázané 

a) fajčiť, vstupovať alebo narábať s otvoreným ohňom, požívať alkohol a užívať omamné, 
psychotropné alebo návykové látky 

b) poškodzovať systém evidujúci osoby, poškodzovať majetok iných užívateľov ako aj majetok 
prevádzkovateľa 

c) uschovávať v priestoroch uzamykateľného cykloprístrešku iné veci alebo zvieratá okrem 
bicykla 
 

20) Každý užívateľ, ktorému bolo prevádzkovateľom preukázané opakované porušenie tohto 
prevádzkového poriadku a následne odopretý prístup do cykloprístrešku, je povinný vziať si svoj 
bicykel z cykloprístrešku za asistencie zástupcu prevádzkovateľa a odovzdať mu magnetický čip. 
V prípade, že tak nevykoná, bude jeho bicykel z cykloprístrešku odstránený a umiestnený na 
náklady užívateľa do priestorov mestského úradu Senec. 
 

21) Tiesňové volania: IZS 112, Hasiči 150, Záchranná služba 155, Polícia SR 158  
 

22) Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť dňa 01.04.2021.  
 
 
V Senci, dňa 01.04.2021 
 
 
 
 
 
 
       ................................................... 


