
OKRESNÝ ÚRAD NITRA 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Štefánikova 69, 949 01  Nitra 

 

 

Číslo spisu: OU-NR-OCDPK-2019/015664                                               V Nitre dňa 26.02.2019  

 

 

 

      Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „OU Nitra, 

OCDPK“), ako vecne príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií podľa ustanovenia  § 9 ods.4   zákona  č. 180/2013 Z. z. o organizácii štátnej správy 

na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 10 vykonávajúcej vyhlášky č. 35/1984 Zb. 

a záväzného stanoviska MV SR, KR PZ v Nitre, pod č. j.: KRPZ-NR-KDI2-57-001/2019-ING.  

zo dňa 19.02.2019  vydáva                                   

 

                                                            P O V O L E N I E 

 

na čiastočnú  uzávierku cesty II/562  v úseku od km 2,400 po km 14,645,  

Šaľa - Nitra 

 

Žiadateľ:                         MBM-GROUP a.s, Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo, 

v konaní zastúpená JUDr. Elenou Košútovou, Lúčna 1069/17, 028 01 

Trstená 

                                                                                                                                         

Druh uzávierky:              čiastočná  uzávierka 

 

Dĺžka uzávierky:             12,245  km   

                                                  

Doba uzávierky:              od 07,00 hod. dňa 01.03.2019 do 18.00 hod. dňa 31.05.2019 

                                         v zmysle predloženého harmonogramu prác 

                                                                     

Dôvod uzávierky:           „Cesta II/562 Šaľa – Nitra“, Modernizácia cesty II/562 

                                         

Miesto uzávierky:           čiastočná  uzávierka cesty II/562 – Šaľa - Nitra, v úseku od km 2,400 po 

km 14,645  

                                          
Obchádzková trasa:        nie je potrebná, nakoľko premávka bude vedená vo voľnom jazdnom 

pruhu vyznačenom dočasným dopravným značením a dopravnými 

zariadeniami                     

          

Toto povolenie sa vydáva za nasledovných podmienok: 

 

1. Čiastočná  uzávierka môže trvať najdlhšie na dobu povolenú týmto povolením.  

Čiastočná  uzávierku vyznačí a  zabezpečí  žiadateľ osadením dočasných zvislých dopravných 

značiek a dopravných  zariadení podľa vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 o  cestnej premávke na pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov (pravidlá cestnej premávky) a podľa určenia 

dopravného značenia vydaného Okresným úradom Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, pod č.  OU-NR-OCDPK-2019/015668 zo dňa 26.02.2019, na základe predloženého 

projektu prenosného  dopravného značenia, schváleného MV KR PZ – KDI v Nitre, pod č. j.:  

KRPZ-NR-KDI2-57-001/2019 ING. zo dňa 19.02.2019.  

2. V prípade nedodržania doby uzávierky v zmysle tohto povolenia, budú vyvodené dôsledky 

v zmysle ustanovenia § 22a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov a toto povolenie stráca platnosť. 

3. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia aby doba uzávierky bola dodržaná, resp. skrátená. 
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4. S cieľom skrátenia doby uzávierky práce vykonať v predlžených pracovných zmenách, 

v nočnej dobe a pod.,  

5. Práce budú prebiehať etapovite v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou tak, že za 

žiadnych okolností nebude na ceste II/562  viacero obmedzení súčasne, 

6. V povolení cestného správneho orgánu bude uvedené meno a telefónny kontakt osoby 

zodpovednej za realizáciu, organizáciu a priebeh prác v každej fáze a zároveň koordináciu 

zmien dopravného značenia a dopravných zariadení  a za funkčnosť , úplnosť, koordináciu 

úprav a demontáž prenosného dopravného značenia  a dopravných zariadení počas a po 

ukončení uzávierky, 

7. Dopravné značky a dopravné zariadenia budú použité len v takom rozsahu a takým 

spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a bude 

umiestnené len na nevyhnutne potrebnú dobu. 

8. V čase nevykonania prác a v noci zabezpečí realizátor vyznačenie každej nerovnosti na 

komunikácii príslušným dopravným značením so svetelným zdrojom, 

9. Dopravné značky a dopravné zariadenia budú počas uzávierky funkčné, to znamená 

udržiavané v čistote, bez poškodenia, umiestnené kolmo na smer jazdy vozidiel. 

10. Zhotoviteľ zabezpečí zverejnenie informácií o priebehu a podmienkach organizácie dopravy 

počas uzávierky pre verejnosť a obyvateľov obce v masovokomunikačných prostriedkoch. 

11. Vzhľadom na rozsah a charakter prác je nevyhnutné zabezpečiť  cestou príslušného cestného 

správneho orgánu podľa druhu dotknutej komunikácie, t.j. príslušná obec, v ktorej aktuálne 

budú prebiehať práce, odsúhlasenie použitia a umiestnenia prenosného dopravného značenia 

a aj uzávierku dotknutých miestnych komunikácií  v súlade so zákonom stanovenými 

podmienkami. 

12. Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Nitre si vyhradzuje právo v prípade, že si to vyžiada 

verejný záujem stanovisko doplniť, resp. zmeniť a prípadnú nepriaznivú situáciu s 

plynulosťou cestnej premávky korigovať.  

13. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak si to 

vyžiada verejný záujem, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 

14. Osoba zodpovedná za organizáciu a priebeh prác v každej fáze (etape) realizácie, úplnosť 

a funkčnosť dopravného značenia a koordináciu úprav a demontáže prenosného dopravného 

značenia počas a po ukončení obmedzení: MBM-GROUP a. s, Hviezdoslavovo námestie 

213, 029 01 Námestovo, v konaní zastúpená JUDr. Elenou Košútovou, Lúčna 1069/17, 028 

01, Trstená č. t. 0903 378 749, Ing. Ján Vrabec, č. tel. 0948 134 416 

15. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja súhlasí s realizáciou stavebných úprav a čiastočnou 

uzávierkou cesty II/562 a určením prenosného dopravného značenia na ceste II/562.           

16. ARRIVA Nitra a.s. vydala súhlasné stanovisko k čiastočnej uzávierke cesty II/562. 

17. Ukončenie čiastočnej uzávierky oznámi žiadateľ povoľujúcemu cestnému správnemu orgánu 

písomne. 

 

Podľa zákona č. 145/1995 Z,z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol podľa 

položky č. 83, písm. c) uhradený správny poplatok  vo výške 170 €. 

 

Odôvodnenie: 

 MBM-GROUP a.s, Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo, v konaní zastúpená 

JUDr. Elenou Košútovou, Lúčna 1069/17, 028 01 Trstená  požiadala dňa 12.02. 2019 o vydanie 

povolenia čiastočnej uzávierky cesty II/562 – Šaľa - Nitra, v úseku od km 2,400 po km 14,645, 

z dôvodu realizácie stavby „Cesta II/562 Šaľa – Nitra“, Modernizácia cesty II/562.  

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 cesty II/562.  
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Poučenie:  
Na toto povolenie sa podľa ustanovenia  § 7 ods. 6 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nevzťahujú všeobecné predpisy 

o správnom konaní. 

 

 

                                                                           

Ing. Karol Slávik 

vedúci odboru 

 
Doručí sa:    

1. MBM-GROUP a. s, Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo 

2. JUDr. Elena Košútová, Lúčna 1069/17, 028 01 Trstená 

Na vedomie: 
 1. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s.Štúrová147, 949 65 Nitra 

 2. KR PZ KDI Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra 

 3. OR Hasičského a záchranného zboru , Dolnočermánska 64, 949 01Nitra                                         

 4. ÚNSK Nitra, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 

 5. ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra 

6. Obec Cabaj Čápor, č. 543,  951 17 Cabaj Čápor 

7. MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 

 8. Obec Trnovec nad Váhom, č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom 

 9. OSZZ SLUŽUBY SR, Trnavská cesty 8/A, 820 05 Bratislava 

 10. K spisu 

 

http://www.minv.sk/
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