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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie životného prostredia, výstavby, územného 

plánu a dopravy Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača,           

dňa 22.01.2020 

 

Návrh 

na uzatvorenie zmluvy o spolupráci – projekt požičiavania bicyklov ANTIK bikesharing 

___________________________________________________________________________ 

 

Predkladateľ: 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

zástupkyňa starostu 

  

 

Spracovateľ: 

Mgr. Karol Janík 

referent správy majetku, nehnuteľností, kataster 

 

Dôvodová správa 

 

Tento návrh predkladáme z dôvodu príprav na spustenie projektu zdieľania bicyklov 

bikesharing v mestských častiach Bratislava-Rača, Nové Mesto a Vajnory.  

 

Cieľom projektu Antik Bikesharing, ktorý už úspešne funguje v štyroch mestách na 

Slovensku: Košice, Poprad, Trebišov, Moldava nad Bodvou je využitie ekologickej formy 

dopravy, ktorú bude poskytovať spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. Prostredníctvom tejto 

služby si budú môcť obyvatelia ako aj návštevníci Rače požičať na prepravu do práce a školy 

bicykel a následne ho vrátiť na ktoromkoľvek verejne dostupnom priestore. Požičiavanie 

bicyklov (bikesharing) bude používateľom k dispozícii 7 dní v týždni, 365 dní v roku, 

v závislosti od poveternostných podmienok. Podobné systémy už roky fungujú v 

zahraničných mestách a rovnako aj v Prahe či Brne. 

 

Za hlavné prevádzkové obdobie sa považuje obdobie od marca do októbra (vrátane), 

pričom MČ navrhne a poskytne poskytovateľovi služby vhodné verejné priestory odporúčané 

na zaparkovanie bicyklov. Celkový počet a umiestnenie verejných priestorov odporúčaných 

na zaparkovanie bicyklov bude uvedený v  prílohe č. 1 zmluvy o spolupráci.  

 

Bicykel môže byť využívaný aj mimo katastra mestských častí Rača, Nové Mesto a 

Vajnory, ale pri odovzdaní ho treba zaparkovať v rámci určených hraníc - a to na ľubovoľnom 

verejnom mieste. Antik teda nevyužíva fixne umiestnené dokovacie stanice, ako je to v 

Bratislave so žltými bicyklami Slovnaft Bike. Po skončení jazdy je možné bicykel nechať 

kdekoľvek tak, aby nezavadzal na chodníku alebo aby neohrozoval cestnú premávku. 

Samotné odomykanie bicykla funguje pohodlne cez QR kód, takže netreba vyťukávať žiadne 

číselné kódy z telefónu a požičiavanie bicyklov prebieha cez aplikáciu 

www.verejnybicykel.sk. 
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Poskytovateľ Antik bikesharingu zabezpečí na vlastné náklady mechanické bicykle, 

náhradné diely, funkčnosť, pravidelnú údržbu a rozvoj softvéru (aplikácie), umožňujúceho 

vzájomnú komunikáciu medzi zmluvnými stranami za účelom spolupráce najmä pri 

problémoch s nesprávnym parkovaním bicyklov a ohlásením vandalizmu. Ďalej dodá 

mestskej časti potrebný počet označovacích mobilných stĺpikov s označením „bikesharingu“ 

a logom poskytovateľa na označenie verejných priestorov odporúčaných na parkovanie 

bicyklov.  

 

MČ Rača zabezpečí verejný poriadok v súvislosti s prevádzkou bikesharingu 

(premiestňovanie nevhodne umiestnených bicyklov z dôvodu obmedzovania dopravy, pohybu 

chodcov...parkovania na zeleni..) a bude vykonávať drobné opravy bicyklov. 

 

 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ MČ 

Bratislava-Rača schváliť uzatvorenie zmluvy o spolupráci – projekt požičiavania bicyklov 

(bikesharing) so spoločnosťou ANTIK Telecom s.r.o. so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice, 

IČO: 06 191 400 za týchto navrhovaných podmienok:   

 

 

alebo 

 

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy neodporúča MZ MČ 

Bratislava-Rača schváliť uzatvorenie zmluvy o spolupráci – projekt požičiavania bicyklov 

(bikesharing) so spoločnosťou ANTIK Telecom s.r.o. so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice, 

IČO: 06 191 400. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  


