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Dôvodová správa 
 
k materiálu Návrh Optimalizácie mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza. 
 
Návrh na optimalizáciu mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza podávame z dôvodu 
zlepšovania kvality a disponibility dopravnej infraštruktúry. Ďalším dôvodom pre vypracovanie 
nového grafikonu je stanovenie zásad pre optimalizáciu a úsporu siete MHD ako aj vypracovanie 
plánu dopravnej obslužnosti, ktorý bude obsahovať návrh optimalizovaného linkového 
usporiadania a návrh štandardov dopravnej obslužnosti MHD. Súčasťou optimalizácie mestskej 
hromadnej dopravy bude aj výpočet turnusových obehov autobusov. 
 
Postup pri návrhu nového grafikonu: 
 

- analýza súčasného stavu – zhodnotenie existujúcich poskytovaných dopravných služieb 
a prepravných tokov cestujúcich, prieskum prepravných potrieb resp. požiadavky volebných 
obvodov. 
 

- definíciu východísk nového návrhu cestovného poriadku – východiská na nový návrh 
cestovných poriadkov môžu byť rôzne, napr. kilometrické priebehy, početnosť spojov, taktová 
doprava, počet autobusov a obslužného personálu, stav technickej základne, výška príspevku 
mesta. Vo východiskách musí byť definovaný plánovaný rozsah s prihliadnutím na nadväznosť 
na iný typ dopravy a zohľadnené hlavné prepravné toky cestujúcich. 
 

- spracovanie samotného návrhu cestovného poriadku – prvotný návrh by bolo vhodné 
prekonzultovať so zástupcami volebných obvodov, školami ako aj veľkými zamestnávateľmi 
a zapracovať prípadné požiadavky na zmeny 
 

- spracovanie turnusových obehov autobusov – na základe pripraveného cestovného poriadku 
sa vyčísli reálna potreba počtu autobusov a vodičov na zabezpečenie výkonov podľa 
navrhnutého cestovného poriadku 

 
Návrh financovania 
 
Predpokladané náklady sú vo výške 20 tis. €, pričom mesto Prievidza uhradí 50 % z celkových 
nákladov a SAD Prievidza, a. s. tiež 50%.  
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Návrh na uznesenie 

 
 
 
číslo: ............................... 
Mestské zastupiteľstvo  
I.          berie na vedomie 

Návrh na zabezpečenie vypracovania odbornej štúdie „Optimalizácia mestskej hromadnej 
dopravy v meste Prievidza“, 
 

II.         schvaľuje – neschvaľuje  
a) zabezpečenie vypracovania odbornej štúdie „Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy 

v meste Prievidza“ s tým, že na nákladoch sa bude podieľať 50% SAD Prievidza, a. s., 
z celkových nákladov a mesto Prievidza zabezpečí proces verejného obstarávania. 

b) návrh na zaradenie finančných prostriedkov vo výške 10 tis. € do programového rozpočtu 
mesta Prievidza na rok 2014 na zabezpečenie vypracovania odbornej štúdie „Optimalizácia 
mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza“. 

 


