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Spoločnosť ARRIVA Nové Zámky odvezie cestujúcich novou linkou mestskej hromadnej 

dopravy 

 

Nové Zámky, 4. apríl 2022 –  ARRIVA vďaka podpore Mesta Nové Zámky rozširuje lokality, kde sa môžu obyvatelia 

a návštevníci mesta pohodlne odviezť mestskou hromadnou dopravou. Od pondelka 4. apríla majú Novozámčania 

k dispozícii novú linku MHD číslo 10.  

 
„V Nových Zámkoch máme skúsenosti so zabezpečovaním verejnej dopravy, preto sme radi, že môžeme v službe 

obyvateľom a návštevníkom mesta prinášať novinky. Radi by sme obyvateľov motivovali, aby uprednostnili verejnú 

dopravu pred prepravou osobnými autami a prispeli k zlepšeniu dopravnej situácie i kvality životného prostredia v 

mestách,“ povedal Silvester Zemes, generálny riaditeľ ARRIVA Nové Zámky. 

 

Nová linka mestskej hromadnej dopravy bude premávať počas pracovných dní a soboty od 6:30 h až do 20:23 h. od 

železničnej stanice v Nových Zámkoch po novovytvorenú zastávku Merkury Market. Trasa autobusu spája okrajové časti 

s centrom, zdravotníckymi zariadeniami aj sídliskami a bude vedená cez zastávky Železničná stanica – Autobusové 

stanovište – AQUARIO – Nemocnica, detské odd. – Poliklinika – Gúgska ul.č.18 – Vajanského ul.č.27 - Vajanského ul.č.49 

– Nábrežná ul.č.11 - Nábrežná ul.č.93 – Merkury Market. 

 
„Záleží nám na tom, aby sa naši občania mohli mestskou hromadnou dopravou dostať aj do nových nákupných zón. 

Rozšírením liniek tak posilňujeme ich počet a dostupnosť verejnej dopravy v Nových Zámkoch. Verím, že občania si novú 

linku obľúbia,“ povedal Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky. 

Na linke premáva nízkopodlažný mestský autobus typu Iveco Crossway 12 M, ktorý odvezie 34 sediacich a 81 stojacich 

cestujúcich.  Vďaka rampe do neho môžu pohodlne nastúpiť aj mamičky s kočíkmi alebo cestujúci na invalidnom vozíku. 

Autobus poskytuje bezplatné pripojenie na internet cez wifi. Cestovný poriadok k novej linke je k dispozícii na stránke 

spoločnosti ARRIVA Nové Zámky. 

Tlačová správa 

https://arriva.sk/nove-zamky/nova-linka-10-na-mestskej-hromadnej-doprave-v-meste-nove-zamky/
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ARRIVA informuje o aktuálnych cestovných poriadkoch, čipových kartách a výhodách ich používania, o prijatých 

zmenách a poskytovaných službách prostredníctvom  webovej stránky, e-mailu informacie@arriva.sk alebo na linke 

zákazníckej podpory +421 915 733 733, od 8:00 do 20:00 každý deň vrátane víkendov a sviatkov. Cestujúci sa tiež môžu 

prihlásiť na odber noviniek na internetovej stránke www.arriva.sk/newsletter.  

 
ARRIVA na Slovensku a vo svete 
 
Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej 

republike. Pôsobí v Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, 

zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. 

ARRIVA zamestnáva na Slovensku viac ako 2 700 zamestnancov a prevádzkuje viac ako 1 500 autobusov. Tvorí ju šesť dopravných 

spoločností, servisná spoločnosť a centrála.  

 

ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 46 000 ľudí a ročne prepravuje 2,1 

miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností  v oblasti osobnej a 

logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje 

autobusovú, železničnú a lodnú dopravu. 
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