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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK - užívanie cykloprístreškov 

 

 

  Prevádzkovateľom cykloprístreškov vybudovaných pri obecnom úrade a pri základnej škole 

v našej obci je obec Diviacka Nová Ves. Prevádzkovateľ nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za 

akékoľvek škody spôsobené užívaním cykloprístreškov.  

 

 Cykloprístrešky sú prístupné 24 hodín denne a slúžia na dočasné, krátkodobé uschovanie 

bicyklov pre všetkých občanov. Cykloprístrešky neslúžia ako garáž alebo sklad bicyklov. V prípade, 

že prevádzkovateľ identifikuje bicykle, ktoré sú uskladnené dlhšie ako  7 kalendárnych dní, tieto 

budú z prístreškov odstránené.  

 

 Cykloprístrešky sú vybavené kamerovým systémom a sú elektronicky uzamykateľné.                     

V prípade poškodzovania alebo znečisťovania priestoru, zariadenia alebo vybavenia bude 

prevádzkovateľ vymáhať náhradu nákladov vynaložených na opravu.  

 

 Vstup do prístrešku je možný pomocou čipu alebo cez platenú mobilnú aplikáciu.  

 

 Každý vstup do 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.  

 

 Čipy vydáva Obecný úrad v Diviackej Novej Vsi na základe Žiadosti o vstup do cykloprístrešku 

občanom s trvalým pobytom v obci Diviackej Novej Vsi za prenajímací poplatok 10,- €, pričom čip 

zostáva majetkom prevádzkovateľa. 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.  

 

 Platený vstup cez mobilnú aplikáciu je garantovaný pre všetkých po vyplnení registračného 

formulára a zaplatení príslušného jednorazového poplatku cez platobnú bránu.  

 

 Žiadosti o vstup do cykloprístrešku sa podávajú osobne na obecnom úrade aj s poplatkom 

10,- € za prevzatie čipu 

 

 Pomoc a technická podpora: Obecný úrad Diviacka Nová Ves, tel. 046/5464120,  

 

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

 

 Ak o vydanie čipu žiada viac osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, každá osoba podáva 

samostatnú Žiadosť o vstup do cykloprístrešku. Za maloleté osoby žiadosť podáva zákonný 

zástupca, alebo osoba, ktorej bol maloletý zverený do osobnej starostlivosti.  

 

 Ak prevádzkovateľ zistí, že čip je užívateľom užívaný v rozpore s týmto Prevádzkovým 

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

 



 

 Ak dôjde k strate čipu je osoba, ktorej bol čip vydaný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť na 

Obecný úrad Diviacka Nová Ves, tel. 046/5464120, alebo e-mailom na dane@diviackanovaves.sk 

 

 Každý užívateľ cykloprístreškov 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 SR  alebo 

orgánom činných v trestnom konaní a to len v prípadoch súvisiacich s užívaním cykloprístreškov.  

 

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

 

 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Prevádzkového poriadku.  

 

 Tento Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť dňa 20. 05. 2021  
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