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Váš list číslo/zo dňa �aše číslo Vybavuje/linka �itra 
                                     OU-NR-OCDPK-2018/040261        Ing. Fraňová/293                           24.10.2018 
 
Vec 
Čiastočná uzávierka cesty  I/75 
- povolenie  
 

Okresný  úrad  Nitra, Odbor   cestnej  dopravy  a pozemných  komunikácií, ako orgán štátnej 
správy  podľa ustanovenia   § 3 ods. 1 písm. b)   v nadväznosti na ustanovenie § 3 ods. 4  
písm. a)  zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len  zákon  č. 135/1961 Zb.) v nadväznosti na ustanovenie § 7  
zákona č. 135/1961 Zb. a  podľa  § 10 vyhlášky FMD  č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva 
zákon o pozemných komunikáciách, na základe žiadosti spoločnosti  SKANSKA a.s., Krajná 
29, 821 04 Bratislava,  zo dňa 22.10.2018, a so súhlasom  v zmysle § 3  ods. 7 zákona č. 
135/1961 Zb. cestný zákon, udelenom v záväznom stanovisku  Ministerstva vnútra SR, 
Okresného  riaditeľstva PZ, v Šali, číslo ORPZ-SA-OPDP52-22-007/2018 zo dňa  23.10.2018 
u d e ľ u j e  

p o v o l e n i e 
na čiastočnú  uzávierku cesty I/75   
od km 24,500  do km 26,300 
v k.ú. Trnovec nad Váhom 
 
Žiadateľ : SKA�SKA a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava 

 
Zhotoviteľ : SKA�SKA a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava 

 
Druh uzávierky     :    čiastočná  
  
Doba uzávierky : od  dňa 26.10.2018  od 0600hod.   do dňa  30.11.2018    do 2400hod.   

 
Dôvod uzávierky   :  realizácia  stavebných úprav: „I/75 Trnovec nad Váhom – Oprava  
                                                                                   povrchu vozovky“ 
 
Miesto uzávierky   :   cesta I/75   od km 24,500   do km 26,300 
 
 
Dĺžka uzávierky    :   1800,0 m 
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Obchádzková trasa : nie je potrebná, nakoľko práce budú vykonávané  v pracovných 
úsekoch  max. dĺžky 500,0 m, a premávka bude  vedená  vo  voľnom  jazdnom pruhu                     
vyznačenom dopravným  značením a dopravným zariadením a zároveň   premávka 
bude riadená náležite  poučenými osobami zhotoviteľa. 

Toto povolenie sa vydáva za nasledovných podmienok: 
• uzávierka  môže byť najdlhšie na dobu a časové obdobie určené v  tomto povolení,  
• žiadateľ je povinný vykonať všetky opatrenia na skrátenie  časového obdobia  trvania 

uzávierky,  
• v prípade nedodržania povoleného termínu uzávierky budú vyvodené dôsledky podľa 

ustanovenia § 22a  zákona číslo 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a toto 
povolenie stráca platnosť, 

• žiadateľ zabezpečí, že čiastočná  uzávierka cesty I/75  bude vyznačená osadením 
dočasných zvislých dopravných   značiek a dopravných zariadení podľa vyhlášky MV SR 
číslo 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o premávke 
na  pozemných  komunikáciách, podľa určenia dopravného značenia vydaného Okresným  
úradom Nitra, Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. sp.                                       
OU-NR-OCDPK-2018/040259 zo dňa 24.10.2018, na  základe predloženého projektu 
dočasného dopravného značenia, odsúhlaseného MV SR OR PZ, Okresným   dopravným 
inšpektorátom v Šali, 

• žiadateľ zabezpečí, že čiastočná  uzávierka cesty I/75  bude na ceste  II/562    vyznačená 
osadením dočasných zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení podľa vyhlášky 
MV SR číslo 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o 
premávke na  pozemných  komunikáciách, podľa určenia dopravného značenia vydaného 
Okresným  úradom Šaľa, Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. sp. OU-
SA-OCDPK/2018/007475-DDZ   zo dňa 24.101.2018    na  základe predloženého projektu 
dočasného dopravného značenia, odsúhlaseného MV SR OR PZ, Okresným   dopravným 
inšpektorátom v Šali, 

• žiadateľ zabezpečí prekrytie jestvujúceho dopravného značenia, ktoré je v rozpore                               
s dočasným dopravným značením, 

• pred začiatkom čiastočnej uzávierky cesty I/75 žiadateľ prizve zástupcu MV SR OR PZ, 
Okresného dopravného inšpektorátu v Šali  na  odsúhlasenie  dočasného  zvislého  
dopravného  značenia  a  dopravných  zariadení  a  toto zaznamená v samostatnom  zápise,   

• žiadateľ  je  povinný  rešpektovať  prípadné  ďalšie  spresňujúce alebo doplňujúce pokyny  
zástupcu MV SR OR PZ, Okresného  dopravného inšpektorátu v  Šali 

• žiadateľ zabezpečí, aby po skončení  čiastočnej uzávierky boli odstránené dočasné  zvislé  
dopravné  značky a  dopravné zariadenia,  vyznačujúce čiastočnú uzávierku  a obnoví 
pôvodné  značenie,  čo  oznámi  MV SR OR PZ, Okresnému dopravnému inšpektorátu 
v Šali,  

• žiadateľ zabezpečí splnenie podmienok záväzného stanoviska MV SR OR PZ, Okresného 
dopravného inšpektorátu v Šali  č. ORPZ-SA-OPDP52-22-007/2018 zo dňa  23.10.2018:  

- dĺžka pracovného úseku bude max. 500 m, 
- stavebné práce každej etapy budú ukončené tak, aby nezostávali nerovnosti na vozovke 

počas premávky najmä za zníženej viditeľnosti, 
- predmetné práce budú z dôvodu čo najkratšieho časového obmedzenia cestnej premávky 

prebiehať formou viac zmennej organizácie vykonávania stavebných prác.  
• žiadateľ zabezpečí splnenie podmienok  stanoviska   ARRIVA Nové Zámky, a.s. zo dňa 

18.10.2018: 



 
- 3 - 

 
ARRIVA Nové Zámky, a.s. vykonanie predmetnej  čiastočnej  uzávierky berie na vedomie  
a súhlasí s jej realizáciou.  
- V prípade, že by z dôvodu rekonštrukčných prác došlo k nečakaným okolnostiam, 

ktoré by mohli narušiť dopravnú obslužnosť zo strany ARRIVA Nové Zámky, a.s. 
resp. ktoré by stanovený termín predmetnej uzávierky predĺžili, žiadame, aby ste nás  
o tejto skutočnosti bezodkladne informovali. 

• žiadateľ zabezpečí ohlásenie začiatku a ukončenia  povolenej  uzávierky pre 
verejnosť - (tesne pred zahájením a krátko po ukončení), nahlásením na  bezplatnú 
linku  - Stellacentrum  dopravných informácií  * 75 a  na „ Zelenú vlnu“  Slovenského 
rozhlasu   na tel. č.  0800  900  800 

• ukončenie uzávierky oznámi žiadateľ povoľujúcemu orgánu písomne 
• V prípade potreby časového alebo miestneho rozšírenia uzávierky, je potrebné podľa               

§ 10 ods. 9) vyhlášky č. 35 1984 Zb.  ktorou sa vykonáva  cestný zákon  podať novú 
žiadosť  z dôvodu vydania nového povolenia.   

• povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak  si  to 
vyžiada verejný záujem, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 

• za  správnosť  osadenia  a  za  údržbu dočasného dopravného značenia a dopravných  
zariadení počas čiastočnej  uzávierky bude zodpovedný   za zhotoviteľa  spoločnosť  
SKA�SKA a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava, Ing. Branislav Štefunko, číslo  tel.                 
+ 421 902 986 356.   

 
 zodpovedný zástupca zhotoviteľa:   SKA�SKA a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava 
                                                       Ing. Branislav Štefunko, číslo  tel.  + 421 902 986 356.                     
                                                          
 zodpovedný za správcu cesty:  SSC IVSC Bratislava -  Ján Demo 
                                                                                   č. telefónu: + 421 910 943  054    
                 
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.   

 
 
Poplatok za vydanie povolenia, podľa položky č. 83 písm. c) zákona č.145/1995 Zb. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo výške 170 eur bol uhradený 
eKolkom dňa 22.10.2018 v kiosku Okresného úradu Nitra.  
 
 
Odôvodnenie: 
Žiadateľ spoločnosť SKANSKA a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava  požiadala  dňa  
22.10.2018  o vydanie  povolenia  čiastočnej  uzávierky  cesty I/75 od km 24,500 do km 
26,300 v k.ú. Trnovec nad Váhom  z dôvodu  realizácie  stavebných úprav:  I/75 Trnovec 
nad Váhom – Oprava povrchu vozovky“  v k.ú. Trnovec nad Váhom.               
 
 
Žiadateľ  zároveň   predložil   požadovanú   dokumentáciu   vrátane    vyjadrení   dotknutých 
orgánov a organizácií. Povolenie bolo vydané,  keďže dotknuté  orgány  a  organizácie  
nemali  námietky  k  uskutočneniu  predmetnej čiastočnej uzávierky.                                                                                                                                     
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Poučenie: 
Na toto povolenie sa podľa § 7, ods. 6, zákona číslo 135/1961 Zb. nevzťahujú všeobecné 
predpisy o správnom konaní. 
 
 
 
 

 
Ing. Karol Slávik  

                           vedúci odboru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povolenie sa doručí : 
  
1. SKANSKA a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava 
2. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19,                                   

820 05 Bratislava  
3. MV SR Okresné riaditeľstvo PZ ODI v Šali,  Staničná 23,   927 05  Šaľa  
4. MV SR  KR PZ, Krajský dopravný inšpektorát v Nitre,  Pieskova 32,  949 01 Nitra 
5. Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Koordinačné stredisko IZS,   Štefánikova 

trieda 69,    949 01 Nitra 
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a  záchranného zboru  Nových Zámkoch,  Komárňanská 

cesta č. 15,  940 01 Nové Zámky 
7. ARRIVA  Nitra, a.s.,  Štúrova  72,   949 44 Nitra   
8. ARRIVA   Nové Zámky   a s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky 
9. Slovenská správa ciest, odbor cestnej databanky, Miletičova 19,  826 19 Bratislava 
10. Národné centrum  vojenskej doprav OS SR,  Kutuzovova 8,   832 47 Bratislava    
11. Okresný úrad Nitra, Odbor  krízového riadenia, odd. Obrany štátu,  Štefánikova tr. 69,             

949 01 Nitra 
12. Obec  Trnovec nad Váhom, Obecný úrad Trnovec nad Váhom č. 587,  925 71  Trnovec 

nad Váhom  
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