
Harmonogram prevozu kompou 
 počas rekonštrukcie lávky pre peších od 28.3.2023  

 

Občania s trvalým pobytom v Strečne a  Nezbudskej Lúčke majú po predložení dokladu 
totožnosti prevoz zdarma (netýka sa prevozu auta). 

 

Ostatní platia v zmysle stanoveného cenníka kompy. Časový harmonogram kompy je 
prispôsobený predovšetkým príchodom a odchodom vlakov zo stanice   
Nezbudská Lúčka–Strečno.  
 

Ranný cestovný poriadok kompy Strečno 
plavba cca 15 min podľa podmienok 

 
smer   

Strečno  -  Nezbudská Lúčka 4.30 h  
Nezbudská Lúčka  -  Strečno 5.15 h  
Strečno  -  Nezbudská Lúčka 5.30 h  
Nezbudská Lúčka  -  Strečno 6.15 h  
Strečno  -  Nezbudská Lúčka 6.30 h  
Nezbudská Lúčka  -  Strečno 7.10 h  
Strečno  -  Nezbudská Lúčka 7.30 h  
Nezbudská Lúčka  -  Strečno 8.15 h  
   

   

Večerný cestovný poriadok kompy Strečno 
 

smer   

Strečno  -  Nezbudská Lúčka 19.30 h  
Nezbudská Lúčka  -  Strečno  20.15 h  
Strečno  -  Nezbudská Lúčka 20.30 h  
Nezbudská Lúčka  -  Strečno  21.15 h  
Strečno  -  Nezbudská Lúčka 21.30 h  
Nezbudská Lúčka  -  Strečno  22.15 h  
Strečno  -  Nezbudská Lúčka 22.30 h  
Nezbudská Lúčka  -  Strečno  23.15 h  
   

 
Od 28.3.2023 premáva kompa nepretržite od  8.00 h - 20.00 h. 

Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto čase je potrebné si vytvoriť 
dostatočnú časovú rezervu na prípoje k vlakom. 

Kontakt:  info@kompastrecno.sk 
 
 
 



 

 

Oznam pre občanov  
 

 
Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie lávky pre peších ponad rieku Váh medzi 
obcami Strečno-Nezbudská Lúčka bude  
 

most úplne uzavretý  
od 28.3.2023 od 8.00 hod. 

 
Náhradné riešenie na prepravu obyvateľov je zabezpečené kompou. V prípade, 
že kompa z dôvodu zlej poveternostnej situácie (príliš nízka alebo vysoká hladina 
vody, silný nárazový vietor, búrka...) nebude môcť premávať, cestujúci sa budú  
musieť   do zamestnania prepraviť individuálne. Verejnosť bude o prevádzke 
kompy informovaná prostredníctvom webovej a fcb stránke Kompy min. deň 
vopred, fcb stránke obce, prípadne prostredníctvom sms správ. 
 
SAD a.s., vyšla v ústrety na linke 506 418  Žilina – Martin – Banská Bystrica 
zachádzkou dvoch spojov cez obec Strečno. Autobusový spoj č. 1 s odchodom zo 
Žilina AS o 6:50 hod v pracovné dni a spoj č. 4 s odchodom z Martina AS o 5:50 
hod taktiež v pracovné dni. Bude to mimoriadna zmena cestovného poriadku na 
uvedenej linke platnej  od 26. 03. 2023.   
 
Snažíme sa pre spokojnosť občanov urobiť maximum a preto vás  prosíme 
o pochopenie.  
 
(Pozn. obyvatelia Strečna, ktorí majú stále záujem o zasielanie sms oznamov, nech sa 
nahlásia na mail zastupca@strecno.sk v tvare meno, priezvisko, adresa bydliska 
a mobilné číslo ). 
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