
Z á z n a m  

z pracovného rokovania vo veci  „Oboznámenie s diagnostikou technického stavu mosta ev. č. 62-013 

a návrhom na obmedzenie dopravy na ceste I/62“, konaného dňa 13.2.2019  na MsÚ Sereď 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

    Pracovné rokovanie bolo zvolané za účelom oboznámenia dopravcov a dopravných spoločností 

vykonávajúcich dopravu na území mesta Sereď po mostnom objekte  ev. č. 62-013 s Komplexnou 

diagnostikou daného mosta, ktorá bola spracovaná spoločnosťou INSET s. r. o., Bytčická 72, 010 01 

Žilina vykonanou 12/2018. Ďalším cieľom bolo dosiahnutie spoločnej dohody zainteresovaných 

orgánov a organizácii pri určení obchádzkových trás, trasy a dopravného značenia. (zaslanie Záznamu 

z pracovného rokovania zo dňa 6.2.2019 dopravcom, zabezpečí SSC IVSC Bratislava a mesto Sereď) 

    Po privítaní primátorom mesta Sereď Ing. Tomčányim rokovanie zahájil riaditeľ  SSC IVSC Bratislava 

Ing. Viliam Žák, ktorý prítomných oboznámil s možnosťou realizácie podpornej konštrukcie mosta, 

ktorá by umožnila prejazd po moste vozidlám s hmotnosťou väčšou ako 3,5 t (autobusovej doprave). 

Toto opatrenie je však zatiaľ len v štádiu prípravy a o prípadnej realizácii takéhoto projektu bude SSC 

IVSC Bratislava všetkých účastníkov rokovaní informovať.  

Po oboznámení sa s technickým stavom mosta a plánovanými opatreniami (obmedzenie prejazdu cez 

most), sa p. Machala, zástupca spoločnosti TURANCAR spýtal na dátum, termín platnosti týchto 

opatrení. Po dohode zúčastnených strán bol nasledovne odsúhlasený dátum  25.2.2019 v čase od 00.00 

h., t. z. dňom 25.2.2019 bude od 00.00 h premávka po moste povolená len vozidlám s hmotnosťou 

nižšou ako 3,5 t.  

Ďalej Ing. Kuzma zástupca spoločnosti ARRIVA Trnava poukázal na to, že na svetelnej križovatke ciest 

I/62, II/507 a MK ul. Železničná v smere Sereď-Trnava, bude treba  v ľavom odbočujúcom pruhu cesty 

I/62 prispôsobiť  časový interval na možnosť odbočenia vľavo. (predĺženie času na odbočenie aby sa 

v meste nevytvárali príliš dlhé kolóny). Túto požiadavku  zástupcovia mesta Sereď  akceptovali, zároveň 

sa dohodli na spolupráci s OO PZ Sereď a ODI OR PZ Galanta, že situácia na svetelnej križovatke sa 

zmonitoruje a časový interval pre odbočovanie sa prispôsobí tak aby bola zabezpečená plynulosť 

dopravy v meste.   

Vyjadrenie dopravcov-vymenovanie autobusových liniek, spojov, ktoré budú obmedzením dopravy 

cez most presmerované na obchádzkovú trasu (zoznam zastávok, cez ktoré sa doprava nebude 

vykonávať) :  

     ARRIVA Trnava 

• Linka 203414 Hlohovec – Sereď- Bratislava, obchádzka v dĺžke 6 tarifných kilometrov bez 

zmeny zastávok v meste Sereď, 

• Linka 205425 Senica-Trnava-Nitra, obchádzka v dĺžke 6 tarifných kilometrov so zrušením 

zastávky Sereď Pečivárne, 

• Linka 207410 Trnava-Vlčkovce-Sereď, obchádzka v dĺžke 6 tarifných kilometrov so zrušením 

zastávky  Sereď Pečivárne a Sereď Jednota. Zastávku Sereď Jednota na obchádzke nahradí 

zastávka Sereď Cukrovarská. 

     



 V závere sa zúčastnené strany dohodli, že spoločne zabezpečia informovanosť verejnosti 

o súčasnom stave (obmedzenie dopravy cez mostný objekt 62-013 pre vozidlá s hmotnosťou vyššou 

ako 3,5 t) v rámci svojich možností. 

Zoznam vyrozumených prepravcov mestom Sereď. 

- ČSAD Tišinov – koudelka@csad-tisinov.cz 

- SAD Humenné – sekretariat@sadhe.sk 

- J&M Slivtour – slivtour@slivtour.sk 

- Svajlen Bus – info@svajlenbus.sk 

- Arriva Nitra a Trnava – juraj.kuzma@arriva.sk 

- Ján Ulický – jan.ulický@gmail.com 

- SAD Zvolen – dispecing.zv@sadzv.sk 

- RegioJet a.s. – info@regiojet.sk 

- Eurobus a.s. – eurobus@eurobus.sk 

- SAD DS - ladziansky@sadds.sk 

- MT – Lines a.s. – mtlines@mtlines.sk 

- Nika Trans s r.o. – nikatrans@pobox.sk 

- SAD Lučenec – sad@sadlc.sk 

- Branislav Kovačik – buskovacik@gmail.com 

- Amazon – shhorv@amazon.com 

- Jaguár – mpluhar@jaguarlandrover.com,  dmarcek@jaguarlandrover.com 

- DOPA – dopa@dopa.sk 

 

 Prílohy: 

- prezenčná listina 
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