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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2019
Mestské zastupiteľstvo v Žiline:
I.

schvaľuje
1. Zámer mesta Žilina rozšíriť systém zdieľania verejných bicyklov BIKEKIA
o ďalšie stanice v meste a doplnenie adekvátneho počtu bicyklov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Systém zdieľania verejných bicyklov s názvom BIKEKIA, ktorý bol v roku 2017 vybudovaný za
finančnej pomoci Nadácie Kia Motors Slovakia, a ktorý v súčasnosti prevádzkuje spoločnosť Arriva
Slovakia sa teší vysokému záujmu zo strany verejnosti. Doterajšie skúsenosti hovoria o vysokej miere
využívania verejných bicyklov, čo má priamy dopad na zvyšovanie úrovne mobility v meste.
Vzhľadom na obrovský záujem o túto službu a na základe mnohých požiadaviek zo strany užívateľov
ako aj jednotlivých spoločností máme záujem o prípravu projektu, ktorým sa bikesharingový systém
rozšíri aj do ostatných častí mesta, kde momentálne stanice absentujú. V súčasnosti máme k dispozícii
20 staníc, ktoré sú prevažne rozmiestnené v širšom centre mesta a na strategických miestach v meste.
Prevádzkové náklady na zabezpečenie servisu, údržby, redistribucie, zákazníckej podpory, platobnej
brány, komunikačných aktivít a pod. sú vo výške 134 732 € a v zmysle Memoranda o spolupráci, ktoré
je podpísané medzi mestom Žilina a Nadáciou Kia Motors Slovakia je časť nákladov refundovaná
Nadáciou. Mesto Žilina financuje ročne 50 000€ a zvyšnú časť práve Nadácia.
V druhej etape máme záujem doplniť aj väčšinu mestských častí a ostatné chýbajúce miesta na
sídliskách a tiež na železničnej stanici, či univerzite. Predpoklad je, že v rámci druhej etapy sa
vybuduje ďalších 26 staníc a doplní sa cca 200 bicyklov tak, aby systém bol dostupný pre čo najväčší
počet obyvateľov mesta, či dochádzajúcich do mesta.
Stanice a bicykle máme záujem financovať prioritne z Integrovaného regionálneho operačného
programu a ďalšie súvisiace náklady z iných zdrojov, ktoré budú v dané obdobie k dispozícii, či už vo
forme grantu Nadácie Kia Motors Slovakia alebo iných sponzorov.
V súčasnosti prebieha projektová príprava na jednotlivé stanice v meste a následne po vypracovaní
bude podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na IROP. Predpokladaný termín realizácie
a uvedenie do prevádzky je naplánované na koniec roka 2020.

Materiál má dopad na rozpočet mesta v bližšie nešpecifikovanej výške povinného
spolufinancovania projektu a na následne s tým súvisia aj náklady na prevádzku tejto služby.

Materiál bol prerokovaný na nasledujúcich komisiách s uvedením výsledku rokovania:
Komisia dopravy na svojom zasadnutí dňa 12.11.2019 materiál prerokovala a schválila.
Komisia územného plánovania a výstavby na svojom zasadnutí dňa 13.11.2019 materiál
prerokovala a schválila.
Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja svojom zasadnutí dňa 13.11.2019
materiál prerokovala a schválila.
Komisia finančná na svojom zasadnutí dňa 19.11.2019 materiál prerokovala a schválila.
Komisia športu na svojom zasadnutí dňa 11.11.2019 materiál prerokovala a schválila

Prílohy: štatistika doterajšieho využívania
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VLASTNÝ MATERIÁL
Štatistika doterajšieho využívania služby
Prevádzku zabezpečuje: Arriva Slovakia a.s.
Počet staníc: 20
Počet bicyklov: 120
Počet stratených/odcudzených bicyklov: 0
Počet registrovaných užívateľov (k 30.9.2019): 21579
Počet vykonaných prenájmov (k 30.9.2019): 232 692
Priemerná doba prenájmu: 16 min.
Najviac využívaná stanica: Nám. A. Hlinku
Najmenej využívaná stanica: Lesopark
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