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Dôvodová správa
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán
pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej
osobnej dopravy:
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Mesto Nové Zámky pripravuje projektový zámer, ktorého cieľom je vybudovať atraktívny
prestupný uzol VOD (verejnej osobnej dopravy) v Nových Zámkoch k zvýšeniu
konkurencieschopnosti VOD a jej udržateľnosti. K tomuto celkovému cieľu chce projekt využiť
jedinečnosť dotknutého územia s priestorovou blízkosťou mestskej, prímestskej, diaľkovej
a medzinárodnej autobusovej dopravy a koľajovej regionálnej a medzinárodnej železničnej
dopravy, s potenciálom územia pre statickú dopravu a pre nemotorovú cyklistickú dopravu.
Vybudovanie prestupného uzla bude príspevkom k zlepšeniu infraštruktúry VOD a vytvorí
podmienky pre budúci integrovaný dopravný systém.
Projekt má dve hlavné aktivity.
Prvá hlavná aktivita je zameraná na výstavbu prestupného uzla v podobe modernej zastrešenej
autobusovej stanice s 18 nástupišťami, k čomu sa viaže aj doplnková pridaná hodnota v podobe
výstavby dvoch záchytných parkovísk. Jedno parkovisko plní účel Kiss & Ride s počtom 23
parkovacích miest, druhé parkovisko je určené pre parkovanie charakteru Park & Ride s počtom 76
parkovacích miest.
Druhá hlavná aktivita je zameraná na zabezpečenie moderného informačného systému autobusovej
stanice Nové Zámky s cieľom zlepšiť informovanosť cestujúcich, zlepšiť informačný
a oznamovací systém a vytvoriť prepojenie v informovanosti cestujúcich v rámci autobusovej
a železničnej dopravy ako východisko k zavádzaniu integrovaného dopravného systému
v budúcnosti.
Po realizácii projektu očakávame zvýšený počet prepravených osôb a zníženie individuálnej
automobilovej dopravy, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a na celkovú zlepšenú
kvalitu života obyvateľov daného územia.
Riešením projektu sleduje Mesto Nové Zámky vytvorenie integrovaného prestupného bodu
a očakávajú sa nasledovné zmeny vo VOD:
• Zvýšenie využitia hromadnej aj nemotorovej osobnej dopravy
• Vytvorenie možnosti prestupu na rôzne módy dopravy
• Zvýšenie atraktivity cestovania, skvalitnenie služieb súvisiacich s cestovaním – čakáreň,
zastrešené zastávky, sociálne zariadenia, informačné centrum a moderné informačné
systémy
• Zvýšenie kvality a bezpečnosti poskytovaných služieb
• Skrátenie časov na prestup, rozšírenie možností bezbariérového cestovania
• Zlepšenie dostupnosti, priblíženie zariadení občianskeho vybavenia.

Projekt je súčasťou širšieho zámeru mesta Nové Zámky, ktorý je vyjadrený v Programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nové Zámky na roky 2014- 2020 s výhľadom do roku
2025 v časti 3.1. – Projektové zámery v hospodárskej oblasti, špecifický cieľ 1.1. Rozvoj dopravnej
infraštruktúry.
V prioritách mesta je vytvorenie modernej autobusovej stanice, ktorá bude významným
prestupným bodom medzi cyklodopravou, autobusovou, železničnou a individuálnou dopravou.
Všetky módy dopravy budú koncentrované v jednom území – záchytné parkovisko,
cyklochodníky, stojany na bicykle, autobusová a železničná stanica.
Rozpočet projektu: 3 023 587,40 €.
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