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Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný  

cestný správny orgán (ďalej len „cestný správny orgán“) štátnej správy podľa ustanovenia § 3 

ods. 1 písm. c) a  § 3 ods.  5 písm. a)  zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe  žiadosti žiadateľa EUROVIA SK 

a. s., sídlom Osloboditeľov č. 66, 040 17  Košice, konajúc v zmysle ustanovenia § 7 

cestného zákona  a § 10 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa  vykonáva  cestný zákon, po 

preskúmaní predmetu žiadosti s príslušnými orgánmi a organizáciami a po odsúhlasení 

čiastočnej uzávierky od Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva 

policajného zboru v Šali (ďalej len ODI ORPZ v Šali) pod. č. ORPZ-SA-OPDP52-13-

009/2021 zo dňa 19.07.2021 vydáva 

 

p o v o l e n i e 

 

na čiastočnú uzávierku cesty č. III/1689 v k. ú. Močenok, Horná Kráľová, v úseku cesty ckm 

5,473 – 8,614, z dôvodu rekonštrukcie cesty „zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. 

triedy na rok 2021“. 

 

Termín uzávierky:  06.08.2021, 07:00 hod – 19.08.2021, 19:00 hod. 

 

 

Dôvod uzávierky:  Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2021, oprava 

povrchu vozovky 

 

Druh uzávierky:      čiastočná, 

 

Popis obchádzky: nie je nutná, cesta bude prejazdná striedavo, 
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P o d m i e n k y   p r e    p o v o l e n i e   č i a s t o č n e j   u z á v i e r k y : 

 

 uzávierka  môže trvať najdlhšie na dobu a časové obdobie určené v  tomto povolení, 

 v prípade nedodržania povoleného termínu uzávierky budú vyvodené dôsledky podľa 

ustanovenia § 22a a 22c  zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 

neskorších predpisov a toto povolenie stráca platnosť, 

 žiadateľ zabezpečí na svoje náklady, že uzávierka bude vyznačená dočasným zvislým 

dopravným   značením a dopravnými zariadeniami podľa vyhl. MV SR č. 30/2020 

o dopravnom značení a všeobecne záväzným normám  (STN  01 8020 Dopravné 

značky na pozemných komunikáciách), podľa určenia dopravného značenia (v tomto 

povolení), na  základe predloženého projektu prenosného dopravného značenia, 

odsúhlaseným ODI ORPZ v Šali, 

 žiadateľ zabezpečí prekrytie jestvujúceho dopravného značenia, ktoré je v rozpore s 

dočasným dopravným značením, 

 žiadateľ  je  povinný  rešpektovať  prípadné  ďalšie  spresňujúce alebo doplňujúce pokyny  

zástupcu ODI ORPZ v Šali, 

 žiadateľ riadne zabezpečí miesto vykonávania prác dopravným značením podľa 

príslušných bezpečnostných noriem, aby sa minimalizovalo riziko dopadu na cestnú 

premávku a aby doprava bola čo najmenej obmedzená, 

 žiadateľ zabezpečí, aby po skončení  uzávierky boli odstránené dočasné  zvislé  

dopravné  značky a  dopravné zariadenia,  vyznačujúce uzávierku  a obnoví pôvodné  

značenie, 

 podmienky ODI ORPZ v Šali: 

 v križovatkách cesty III/1689 s ostatnými komunikáciami bude cestná premávka 

usmerňovaná výlučne regulovčíkmi za dodržania maximálnej bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky, 

 predmetné práce budú z dôvodu čo najkratšieho časového obmedzenia cestnej 

premávky prebiehať formou viac zmennej organizácie vykonávania stavebných 

prác, 

 žiadateľ zabezpečí ohlásenie začiatku a ukončenia  povolenej  uzávierky pre verejnosť – 

(v dostatočnom čase min. do 24 hod. pred zahájením a hneď po ukončení), nahlásením na 

infolinky  dopravným servisom, 

 ukončenie uzávierky oznámi žiadateľ povoľujúcemu cestnému správnemu orgánu 

písomne alebo elektronicky na e-mail: jozef.smida@minv.sk, 

 povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak  si  to 

vyžiada verejný záujem a ochrana záujmov ciest II. a III. triedy v Okrese Šaľa a 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, 

 žiadateľ musí rešpektovať všetky dotknuté orgány a ich stanoviská: RSÚC Nitra a. s. 

– 784/2021 z 09.06.2021, ÚNSK Nitra, odbor dopravy a pozemných komunikácií – 

CS6154/2021, CZ 17349/2021 z 09.06.2021, ARRIVA NR a. s. – 4903.1050011PDU 

z 14.06.2021, obce Močenok – OcUMOC-844/2021/2138 z 15.06.2021 a obce Horná 

Kráľová – OcÚHK2021/320 z 15.06.2021, 

 obce žiadame o zverejnenie tejto informácie na príslušnej obecnej tabuli, resp. 

vyhlásenie do rozhlasu alebo zverejnenie na internetovom portáli, 

 zhotoviteľ: žiadateľ, EUROVIA SK a. s., 

 za organizáciu a stav dočasného dopravného značenia počas uzávierky bude zodpovedný: 

Peter Dubňanský, tel.: 0908 714 074, 
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Ak uzávierka z akéhokoľvek dôvodu nebude realizovaná v  povolenom termíne, 

alebo bude ukončená skôr ako je povolený termín, žiadateľ je povinný túto skutočnosť 

ihneď oznámiť tunajšiemu úradu a všetkým orgánom a organizáciám, ktorým bolo 

povolenie doručené. 

 

Za vydanie povolenia uzávierky bol v zmysle §4 ods. 1 sadzobníka správnych 

poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších 

predpisov vybraný správny poplatok v sume -70,- eur. 

 

 

 Ďalej   URČUJE PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE za dodržania nasledovných 

podmienok: 

1. Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie stavby musia 

zodpovedať  vyhl. MV SR č. 30/2020 o dopravnom značení a všeobecne záväzným 

normám  (STN  01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách), 

2. Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie stavby  musia byť 

osadené na červeno-bielo pruhovaných samostatných nosičoch, pričom spodný okraj 

DZ bude minimálne 60 cm nad vozovkou, dobre upevnené a musí byť zabezpečená 

ich neustála funkčnosť, 

3. Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie stavby musia byť 

v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené,  musia byť udržiavané v čistote 

a zabezpečené pred prípadnými nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a tiež aby 

nemohlo dôjsť k ujme na majetku alebo zdraviu tretích osôb a tiež aby nemohla byť 

ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, 

4. Dopravné značky a dopravné zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred 

začatím realizácie stavby. Stavebné práce môžu začať až vtedy, keď budú osadené 

všetky dopravné značky a dopravné zariadenia, 

5. Zodpovedný za správnosť osadenia a údržbu dopravného značenia bude žiadateľ, 

6. Určenie prenosného dopravného značenia a jeho umiestnenie bude platné len na 

dobu realizácie stavby (termínu z tohto povolenia). Po jej uplynutí alebo 

dokončení prác je žiadateľ povinný dočasné dopravné značenie odstrániť. 

7. Podmienky ODI ORPZ Šaľa: 

a. Prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenia budú osadené za 

dodržania podmienok stanovených v STN 01 8020 Dopravné značky na 

pozemných komunikáciách, ako i v zmysle vyhlášky vyhl. MV SR č. 30/2020 

o dopravnom značení, 

b. Žiadateľ je povinný v čase realizácie prác zabezpečiť kontrolu stavu 

a správnosť osadenia dopravných značiek a dopravných zariadení. Dopravné 

značky musia byť v reflexnom vyhotovení, nepoškodené a umiestnené tak aby 

nedošlo k ich prevráteniu vplyvom poveternostných podmienok, 

c. ODI ako orgán štátnej správy na úseku cestnej premávky pre zabezpečenie 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky si vyhradzuje právo dodatočne 

stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem, 

 

Na určenie dočasného dopravného značenia sa podľa § 3 ods. 6 zákona č.135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní. Toto určenie nenahrádza iné povolenia, ktoré sú 

potrebné podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ani iné povolenia potrebné podľa zákona 
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č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 
 

Na toto povolenie sa podľa § 7, ods. 6, zákona číslo 135/1961 Zb. nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní. Toto povolenie nenahrádza iné povolenia, ktoré sú 

potrebné podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Ing. Andrea Fábiková 

     vedúca odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

EUROVIA SK, a. s. 

Na vedomie: 

1. Krajské operačné stredisko ZZS Nitra, 

2. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, 

3. ÚNSK, odbor dopravy a pozemných komunikácií, 

4. RSÚC Nitra a. s., 

5. ARRIVA NR a. s., 

6. Obec Močenok, 

7. Obec Horná Kráľová. 


