Tisztelt polgárok!

A pozsonyi székhelyu Vízgazdálkodási és beruházási vállalat a környékbeli
polgármesterekkel történt tárgyalások alapján 2013 február 4 -tol megkezd te a vajkai
komp próbaüzemeltetését, amely keretén belül elsobbséget jelölo sávot alakítottak ki
Vajka, Doborgaz, Bodak, Felbár, Keszölcés és Nagyszarva lakosai részére.
Vajka, Doborgaz és Bodak lakosai elsobbséget élveznek a kompnál kijelölt sáv
használatára, ami egyben a kompon való közlekedésben is elsobbséget garantál
számukra. Az elsobbségi sáv használatát ezek a lakosok a gépjármuvük forgalmi
engedélyével igazolják. Amennyiben fizikai személyekrol van szó, akkor a gépjármu
tulajdonosának a három Duna-menti faluban kell lennie az állandó lakhelyének.
Amennyiben a gépjármu valamilyen jogi személy tulajdona, akkor a vállalat
székhelyének szintén az említett három községben kell lennie.
Felbár, Keszölcés és Nagyszarva lakosai a községek írásbeli beleegyezésével
(csak abban az esetben, ha nagyobb mennyiségu vagyont kezelnek – legalább 1 ha
tulajdonrész) használhatják az elsobbséget nyújtó sávot, amihez a Pozsonyi
Vízgazdálkodási És Beruházási Vállalat a kompra szóló elsobbség jogosultságát
igazoló kártyát ad ki.
Minden jogosult személy, aki az elsobbséget jelento sávot akarja használni
legalább 10 perccel az indulás elott köteles besorolni az adott sávba, különben abban
a sorrendben hajthat fel a kompra, ahogy megérkezett. Minden utazó részére az egész
kompközlekedés szervezését a megbízott orzo -védo szolgálat munkatársai irányítják,
akik a kompforgalom eloírásainak betartásáért felelosek.
A vízgazdálkodási vállalat a községekkel együttmuködve készíti a községekben
elhelyezendo digitális információs táblák szerelését, amelyekrol községeink lakosai
a kompközlekedés aktuális információit tudhatják meg ON LINE. Jelenleg a digitális
információs táblák elhelyezése, valamint elektromos csatlakoztatása folyik az új
kijelzo rendszerhez. További aktuális információkat a kompközlekedésrol a községek
honlapján, hangoshíradókon, valamint a vízgazdálkodási és beruházási vállalat
honlapján fogjuk közzétenni (www.vvb.sk).
Nagyszar va község beleegyezésével kiadott kár tyák:
001 – Közbirtokosság Nagyszarva – elnök
002 – Közbirtokosság Nagyszarva – erdoor
003 – Sülyi Tó Gondnoki Társulás – ügyvezeto
004 – Sülyi Tó Gondnoki Társulás – gondnok
005 – Sülyi Tó Gondnoki Társulás – szolgálati gépkocsi
006 – Közös Községi Hivatal Somorja – építészeti szakosztály
007 – Nagyszarva Község – szolgálati gépkocsi

