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Zménv cestgvných poľiadkov vereinei nľaYidélnei pľĺmęsĘkeiar|tobusovei dopľavv
pre obdobie blatnosti 2022/2023 . vÝzvF.!$ pripomienkovańie

Trnavský samosprávny kraj (d'aleĺ len :ITSK) v zmysle zálĺona ë,. 5612aft Z. z.

o eestnej doprave v znenĺ neskoršíohpredpisov je objednávateľom dopravnýeh sluŽieb vo
verejnom záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný prĺspevok na náhradu straty,
kţorá vznikla poskytovanĺm zľavneného cestovného a zabezpečovanĺmdopravnäi
obsluŽnosti tjzemného obvodu TTSK, KaŽdoroěne upravujerrre cestovné poriadky
prĺmestskej autobusovei dopraw na zá,K|ądę zrnien gra.fîkqntł,,,,že,l-e."4niĚnpjdopríw

apľinomienokcestujúcejvgrejnoşti. l

V súčasnostije spracovaný Ministerstvom dgpravy a výstavby sR v spolupráci
so Zelezničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. a Železnicamĺ Slovenskej republiky ako
manažérom Železniěnej ĺnfľaštruktúryľefoľmnýnávľh orafikonu Vlg.kove| dpnraw na
obdobie 202?/20?3 (ďalei *GVDI. lde
GVD, ktoým sa budr] realizovať ópatrenia
v závislosti od moŽnostĺ štátneho rozpočtu a prostriedkov vyčlenených Mlnist'erstvom
financiĺ SR na úhradu za prevádzkovanie Železniěnej dopravy nă základe zmluvy
o dopravných sluŽbách vo veĘnom záujme. Cieľom zmieň vedeniavlakov zapracovanych
v grafikone vlakovej dopravy je presun cestujtlcich z individuálnej automobilovej dopravy
do vlakov zvýšením fĺekvencie Železniěnej dopravy na tratiach s najvyśšĺľn
potenciálom,

o

Zmeny cestovných poriadkov prĺmestskejautobusovejdopravy v kontexte s reÍormnou
zmenou grafikonu vlakovej dopravy si vyŽiadajtl zapraoovanie zásadnýeh zmien
v cestovných poriadkoch prĺmestskejautobusovej,dopľavy, nakoľko pôjde o pľëpracovanie
turnusových obehov autobusov a spracovanie nadväzností spojov vlalďbus +' bus/vlak.
lde o administratĺvne a časovo náročnri ěinnosť, ktorá je ,,komplikovaná'' tým, že
predložený GVD je stále vo formo ,,náVrhu", ktoý ešte podlieha schválenie Ministerstvom

financiĺSR.
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V termíne od 14.09"20i22 do 30.a9.2022 bude moŽné zasielať poŽiadavky
a pripomienky obecných úradov a oběanov na úpravu v súóasnostĺ platných cestovných
poriadkov na územi TTSK| do ktoých sa dopravca bude maxĺmálne snaŽiť zapracovať
nadväznosťna vlaky, zohľadniť ěasové posuny vlakov a zosúladiťprestupy v iednotlivých
prestupových uzloch.

Platné cestovné] poriadk1ł sri zverejnené na internetových stránkach dopravcov
zabéŻpečujrjcichsluŽby vo verejnom záujme v jednotlivých regiónoch územia TTSK (vid'.
niŽšie uvedené kontakţ na dopravné spoloěnosti):
SAD Dunajská Stredä' â. Ś'
Bratislavská cesta 91812

929 13 Dunajská Stredą
https ://www, sadd s,sk/sk/cestovnv-poriadok
e-mail: ladzianskv@sadds.sk,
,zabezpęöuie lĺnţ<y zaěInaiú,ce tro,Ëţslĺm201 a 202:

ARRIVA Trnav€, a. s'
Nitrianslĺa 5
917 54 Trnava

https/1a rľiva.slďtrnava/primeştska_d op ľavalcestovn e-ooriad l<yl

e-maill cD.âiŕivatrnava@arriva.sk .
zabezpečuie linkv začInaiúcetroičÍslím203: 204:
SKAND Skalica'

ś.,r.
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a 207
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NádraŽná 26
909 01 Skalica

http://www, skand. slďpravid elna-autobusovaid op raVa/
e_ mail: dusit<ova@skand.sk ; b_uş@skand.sk
z a b e z p e ču i e l ĺn W za: ě ĺn,ai ťl c e*,ţRic,Î
sl Í 2 0 ô :

n

Zálloveň

je na webovej stránke TTSK zvereinený GVD, ktoý obsahuje

poriadky vlakov na tratiach vedúcich cez Územie TTSK:

cestovné

https:./losam.tľnava:vuc.slďeŞIuzo_yluradnaTabula/#vtlcttslďslďdokumenty/all/c6492eęci
1 8ff-4feĺ}-hc78"5fcf052d2e7a

Nakoľko z dÔvodu uzávery mosta v Hlohovci boli niektoré cestovné poriadky
pľis.pôsobené' mimoriadnej situácii dovolĺme si Vás pożĺadať,ab)/ stę na linkách
zabezpeěujúcioh dopravu V smere do Hlohovca pripomienkovali oestovné porĺadky, ktoré
boli schválené s platnosťou o 12,12,2Q21 do 10'12.2022, ide o cestovné poriadţl liniek
strediska Hlohovec (lĺnky začÍnajrlcetĘěĺslĺm203) a linky stľediśkaPiešťanY 204 40{
Vrbové - VeľkéKostoľany _ Madunice - Hlohovec,2a4 42'l Pieśťany- Hlohoveo - Nitra,
204.412 Piešťany - Sokolovce - Hlohovec a204423 Pĺešťany- Hlohovec- TrakoviceTrnava - seRec - Bľatislava, ktoých :cestovné poriadlĺy Vám zasięlame v prílohe tohto ernailu.

DovolÍme si Vás zároveň požiadat' o zabezpečenie informovanosti Vašich
občanov o moŽnosti' prlpomienkovania cestovných poriadkov a to všetkými
dostupnými oznamovacím l pľostriedkam i.
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Vâše poŽiadavky

ě; 3

do 30'09.2022 e-mailom alebo
pÍsomne dopravcovi na vyššieuvedený kontakt, ktoý zabezpeěuje svoiimi linkami
dopravnÚ obsluŽnosť Vašej obce a navedomĺe -ÍTSK. odb.org dopľavnei po!ĺtikvl
a poŽiadavky občanov zasietajte

Tľnavský samosprávny kraj

Odbor dopravnej politiky
Starohájska 10
917 0l Trnava
e- mail: dopravnaobsluznost@trnava-vuc;sk

Záverom,sÍ Vás dovolĺme informovať, .Že Ra požiadavky doruěené po stanovenom
termíne nebude pľihliadnuté, nakol'ko TTSK musĺ doručenépripomienky a póżiáoaútý
prerokovať s dopravoom, v prÍpade možnosti budt1 zapracované do cestovných porĺadkov,
'ć,.56il2a12Z.z.
ktoré je potľebnéTTSK schváliť a dopravca ich v zmysle zákona
o cestnej
doprave v znenĺneskoršĺchpredpÍsov musĺzveĘniťnajneskôr 10 dnĺ pred nadobudnutĺm
ich platnostĺ na svojej webovej stránke na autobusových staniciach a zastávkach,

TTŞKsiVás dovolĺ poŽÍadať

zabez
zoşĺlladenie

nakol'ko každá li

obcí, výşledkom lĺtoréhoby malo byť
spoločná formulácia. V prĺpade zasielania
protichodných poŽiadaviek bez diskusíe a vzájomneJ dohody, nie je moŽné takéto
k a ich

požiadavky zapracovať do nových oestovných poriadkov.

Uvĺtame všotky návrhy optimalizácie pľevádzkovaných spojov zástUpoov obcĺ, ktorĺ
vedia ĺdentifikovaťpotrebu na prepravu cestujtlcich z hľadiska zrušenia nevyužlVaných
spojov, dopravné výlĺony ktoých môŽeme vyuŽiť v mieste dopytu po veľejnej doprave;
ako aj prĺpadnej potreby presmerovania existujúoich spojov.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorr|ĺť, Že ďalšie zmeny cestovných poriadkov po ich
schválení sú plánované v termĺne aprĺl a september 2023.

S pozdravom
Prĺlohy:
cestovné poriadky strediska Hlohovec platné od 12,12,2,021
cestovné poriadky strediska Piešťany platné od 12:12.202'1

"J'llgr.Július Fekiač

riaditel'Úradu TTSK
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