
OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

číslo spisu: OU-TT-OCDPK-2019/008988                 Trnava 18.03.2018 

 

 

 

 

 

 Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „cestný 

správny orgán“) ako príslušný orgán podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 3 ods. 5 písm. a) a § 7 

ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov a § 10 ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) po dohode s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Trnave, 

okresným dopravným inšpektorátom, oddelením výkonu služby, Starohájska 3, 917 10  Trnava 

(ďalej len „ODI ORPZ v Trnave") na základe záväzného stanoviska vydaného pod č. sp. ORPZ-TT-

ODI1-2019/001478-045 zo dňa 04.03.2019 vydáva 
 

 

p o v o l e n i e 
 

 

na úplnú uzávierku cesty III/1319 v km 2,284 v meste Leopoldov na Piešťanskej ulici z dôvodu 

opravy železničného priecestia. 

 

 

Žiadateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava 

Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Topoľčany  

M. Rázusa 577, 955 01  Topoľčany 

 

Dôvod uzávierky:  plánovaná rekonštrukcia železničného priecestia na trati Lužianky - 

Leopoldov  
 

Druh uzávierky: úplná  
 

Doba uzávierky: od 08:00 hod. dňa 25.03.2019 

   do 09:00 hod. dňa 30.03.2019 
 

Dĺžka uzávierky: 0,050 km 
 

Dĺžka obchádzky: cca 1,0 km  

 

Popis obchádzky: po miestnych komunikáciách ul. Kukučínova, Hviezdoslavova, 

Záhradnícka, Hollého, Holubyho v meste Leopoldov podľa 

odsúhlaseného projektu prenosného dopravného značenia 

      

 

Pravidelná verejná autobusová doprava bude vedená po obchádzkovej trase. Cestovný 

poriadok sa z titulu uzávierky cesty III/1319 nemení.  
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Podmienky uzávierky: 
 

1. Cesta III/1319 smie byť uzavretá najdlhšie na uvedenú dobu. Žiadateľ je povinný dodržať 

termín povolenia uzávierky a vykonať všetko pre jej skrátenie.      
2. Uzávierku cesty III/1319 a obchádzkovej trasy žiadateľ vyznačí osadením schválených 

dopravných značiek a dopravných zariadení podľa určenia na použitie prenosného dopravného 

značenia vydaného Okresným úradom Trnava, odborom cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií pod č. sp. OU-TT-OCDPK-2019/008995 zo dňa 19.03.2019  a Mestským úradom 

Leopoldov pod č. sp. LEO/969/117/2019 zo dňa 11.03.2019. 

3. Osoba zodpovedná za organizáciu a zabezpečenie prác počas uzávierky a obchádzky je p. 

Prešinský, STOMON s.r.o., Slovenská 23/B, 940 02 Nové Zámky, č. t. 0905 629 694. 

4. Po osadení dopravných značiek a dopravných zariadení žiadateľ vyzve Okresný úrad Trnava, 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – Ing. Hodúrovú, č. t. 033 556 4398 a ODI 

ORPZ v Trnave, kpt. Bc. Ondrušku, č. t. 096 110 3512 na vykonanie kontroly osadenia 

prenosného dopravného značenia. 

5. Žiadateľ bude pravidelne kontrolovať a udržiavať prenosné dopravné značenie vyznačujúce 

úplnú uzávierku cesty III/1319 a obchádzkovej trasy tak, aby bolo v súlade s vydaným určením.  

6. Žiadateľ zabezpečí, aby ku dňu zahájenia uzávierky boli vykonané všetky opatrenia uvedené 

v tomto povolení. 

7. Na uzávierku cesty III/1319 v predmetnom úseku upozorní občanov Mesto Leopoldov 

spôsobom v mieste obvyklým, t.j. miestnym rozhlasom. 

8. Realizácia prác sa povoľuje za dozoru Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja 

(SÚCTTSK), cestmajsterstvo Červeník, Ing. Domaracký, tel. č. 033/7342340, ktorému je 

potrebné vopred ohlásiť začatie prác a presnú dobu uzávierky, a s ktorým žiadateľ bude riešiť 

prípadné problémy na pozemnej komunikácii, ktorá je v správe SÚCTTSK, počas uzávierky 

cesty III/1319. 

9. Žiadateľ, resp. stavebník je zodpovedný za všetky prípadné škody a znečistenia vzniknuté na 

obchádzkovej trase počas úplnej uzávierky cesty III/1319 a je povinný ich bezodkladne a na 

vlastné náklady odstrániť. 

10. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak 

si to všeobecný záujem vyžiada. 

 

 

Odôvodnenie: 
 

 Povolenie na úplnú uzávierku cesty III/1319 bolo vydané na základe žiadosti o uzávierku 

cesty, ktorú podali Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO 

Topoľčany, M. Rázusa 577, 955 01  Topoľčany listom značky č. -- / zo dňa 06.02.2019 z dôvodu 

plánovanej opravy železničného priecestia na trati Lužianky – Leopoldov na Piešťanskej ulici 

v Leopoldove. Rozsah a spôsob prác si vyžaduje úplnú uzávierku cesty III/1319.  

 

 Žiadosť o uzávierku cesty bola doložená súhlasným stanoviskom Okresného riaditeľstva 

policajného zboru v Trnave, okresného dopravného inšpektorátu, oddelenia výkonu služby, 

Starohájska 3, 917 10  Trnava č. ORPZ-TT-ODI1-2019/001478-045 zo dňa 04.03.2019; súhlasným 

stanoviskom majetkového správcu cesty III/1319, t.j. SÚCTTSK, vydaným pod číslom 

04444/2019/SÚCTt-21493 zo dňa 15.03.2019; súhlasným stanoviskom zástupcu verejnej  

autobusovej  dopravy  spoločnosti  ARRIVA Trnava,  a. s. vydaným pod číslom 112/2019  a so 

súhlasom Mesta Leopoldov, Mestského úradu Leopoldov vydaným pod č. sp. LEO/711/116/2019 

zo dňa 22.02.2019. 
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Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na dotknutých pozemných 

komunikáciách boli stanovené uvedené podmienky.  

 

 

 Za vydanie povolenia sa vyberá správny poplatok podľa položky 83 ods. c) sadzobníka 

správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vo výške 70,-- € (slovom sedemdesiat eur). 

 

 

 Podľa § 7 ods. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Mária Kulcsárová 

              vedúca odboru 

 

 

 

 

 
Doručí sa:         

1. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Topoľčany, 

M..Rázusa 577, 955 01 Topoľčany 

2. OR PZ v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby Starohájska 3, 917 10 Trnava 

3. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

4. Mesto Leopoldov, Mestský úrad v Leopoldove, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov 

5. Obec Červeník, Obecný úrad Červeník, Kalinčiakova 372/26, 920 42 Červeník 

6. Obec Madunice, Obecný úrad Madunice, P. O. Hviezdoslava 8/368, 922 42 Madunice 

7. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, Odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, 

Starohájska 10, 917 01  Trnava 

8. Slovenská správa ciest, Odbor cestnej databanky, Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

9. Centrum vojenskej dopravy, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

10. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02  Trnava 2 

11. Hasičská stanica Hlohovec, Šafárikova 26, 920 01 Hlohovec 

12. Fakultná nemocnica Trnava, Žarnova 11, 917 75  Trnava 

13. Poliklinika Hlohovec, A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec 

14. Falck Záchranná, a. s. 

15. ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava 

16. RTVS, Mýtna 1, P.O.Box 15, 817 55  Bratislava 

17. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 

18. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov 
 

 

Vybavuje: Ing. Hodúrová 

 

           Telefón      Fax      E – mail                                       Nter   Internet    IČO 

           ++42133 / 55 64 398     ++42133 / 55 64 285      katarina.hodurova@minv.sk    www.minv.sk/? 

   okresny-urad-trnava 

00151866 



OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

číslo spisu: OU-TT-OCDPK-2018/014431/Ho                 Trnava 27.07.2018 
 

 

 

 

 
 Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „cestný správny 

orgán“), ako príslušný orgán podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 3 ods. 5 písm. a) a § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 3 písm. c) 

vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), po dohode 

s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Trnave, okresným dopravným inšpektorátom, oddelením 

výkonu služby, Starohájska 3, 917.10  Trnava (ďalej len „ODI ORPZ v Trnave“) č. sp. ORPZ-TT-ODI1-

2018/0000083-051 zo dňa 09.03.2018 vydáva 

 

p o v o l e n i e 

 
na čiastočnú uzávierku cesty II/513 v km 3,590 k. ú. Leopoldov podľa uvedeného harmonogramu z dôvodu 

rekonštrukcie mosta – stavba „G2 DI - dopravná infraštruktúra mimo závodu“, SO 04 - Mostné objekty, SO 

04.1 - Most č. 1. 
 

 

Žiadateľ:  ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41  Leopoldov 

 

Dôvod uzávierky:  rekonštrukcia mosta – stavba „G2 DI - dopravná infraštruktúra mimo závodu“, 

SO 04 – Mostné objekty, SO 04.1 - Most č. 1 na ceste II/513 
 

Druh uzávierky: čiastočná  
 

Doba uzávierky: od 07.00 hod. dňa 30.07.2018 

do 18.00 hod. dňa 15.11.2018 
 

Dĺžka uzávierky: 0,023 km 
 

Dĺžka obchádzky: -  

 

Premávka bude vedená po čiastočne uzavretej ceste II/513 obojsmerne a bude usmernená prenosným 

dopravným značením podľa určenia na použitie prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení 

vydaným tunajším cestným správnym orgánom pod č. OU-TT-OCDPK-2018/014430/Ho zo dňa 02.05.2018. 

 

Pravidelná verejná autobusová doprava bude vedená po čiastočne uzavretej ceste. Cestovný poriadok 

sa z titulu uzávierky cesty II/513 nemení.  

 

Podmienky uzávierky: 
 

11. Cesta II/513 smie byť uzavretá najdlhšie na uvedenú dobu v uvedených termínoch. Žiadateľ je povinný 

dodržať termíny povolenia uzávierky a spraviť všetko pre ich skrátenie.      
12. Uzávierku cesty II/513 žiadateľ vyznačí osadením schválených dopravných značiek a dopravných 

zariadení podľa určenia na použitie prenosného dopravného značenia vydaného Okresným úradom 

Trnava, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-TT-OCDPK-2018/014430/Ho 

zo dňa 02.05.2018 a schváleného návrhu prenosného dopravného značenia. 

13. Osoba zodpovedná za organizáciu a zabezpečenie prác počas uzávierky je Ing. Pavol Kúsek, 

Hydroservice, Bernolákova 57, 953 01  Zlaté Moravce, č. t. 0918/632 156. 

14. Po osadení dopravných značiek a dopravných zariadení žiadateľ vyzve Okresný úrad Trnava, odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií – Ing. Hodúrovú, č. t. 033 556 4398 a ODI ORPZ v Trnave  

kpt. Ing. Baxu, č. t. 096 110 3512 na vykonanie kontroly osadenia prenosného dopravného značenia. 
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15. Žiadateľ bude pravidelne kontrolovať a udržiavať prenosné dopravné značenie tak, aby bolo v súlade 

s vydaným určením.  

16. Žiadateľ zabezpečí, aby ku dňu začatia uzávierky boli vykonané všetky opatrenia uvedené v tomto 

povolení. 

17. Realizácia prác sa povoľuje za dozoru Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len 

„SÚCTTSK“), stredisko Červeník, tel. č. Ing. Domaracký, č. t. 033/7342340, ktorému je potrebné 

vopred ohlásiť začatie prác a presnú dobu uzávierky, a s ktorou je potrebné riešiť prípadné problémy na 

pozemných komunikáciách v správe SÚCTTSK počas uzávierky. 

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

všeobecný záujem vyžiada. 

 

Odôvodnenie: 
 

Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/513 bolo vydané na základe žiadosti, ktorú podala  

spoločnosť ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41  Leopoldov listom značky č. -- / zo dňa 12.03.2018 

z dôvodu rekonštrukcie mosta – stavba „G2 DI – dopravná infraštruktúra mimo závodu“, SO 04 – Mostné 

objekty, SO 04.1 – Most č. 1. Rozsah a spôsob prác si vyžaduje čiastočnú uzávierku cesty II/513, nakoľko 

pri prácach príde k čiastočnému záberu komunikácie (ľavý jazdný pruh). 

  

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste II/513 boli stanovené uvedené 

podmienky.  

 

 Podľa § 7 ods. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 Za vydanie povolenia sa vyberá správny poplatok podľa položky 83 ods. c) sadzobníka správnych 

poplatkov, ktorý je prílohou zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov vo výške 70 € (slovom sedemdesiat eur). 

 

 

 

 

 

               Ing. Mária Kulcsárová 

            vedúca odboru 

 

 
 

 

Doručí sa:         

1. ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41  Leopoldov  

2. OR PZ v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby Starohájska 3, 917 10 Trnava 

3. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

4. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, Odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 

10, 917 01  Trnava 

5. Centrum vojenskej dopravy, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

6. Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 1 

7. Slovenská správa ciest, Odbor cestnej databanky, Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

8. Mesto Leopoldov, Mestský úrad v Leopoldove, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov 

9. Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru Trnava 

10. Falck Záchranná, a. s. 

11. ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava 

12. RTVS, Mýtna 1, P.O.Box 15, 817 55  Bratislava 

13. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 
 

Vybavuje: Ing. Hodúrová 

 

           Telefón      Fax      E – mail                                       Nter   Internet    IČO 

           ++42133 / 55 64 398     ++42133 / 55 64 285      katarina.hodurova@minv.sk    www.minv.sk/? 

   okresny-urad-trnava 

00151866 



OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

číslo spisu: OU-TT-OCDPK-2017/037197/Ho                 Trnava 28.11.2017 

 

 

 

 

 

 Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „cestný 

správny orgán“) ako príslušný orgán podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 3 ods. 5 písm. a) a § 7 

ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov a podľa § 10 ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon), po dohode s Okresným riaditeľstvom policajného 

zboru v Trnave, okresným dopravným inšpektorátom, oddelením výkonu služby, Starohájska 3, 917 

10  Trnava (ďalej len „ODI ORPZ v Trnave“) č. sp. ORPZ-TT-ODI-53-325/2017 zo dňa 

23.11.2017 vydáva 
 

 

p o v o l e n i e 
 

 

na úplnú uzávierku cesty III/1295 v Trnave na Suchovskej ulici podľa uvedeného harmonogramu 

z dôvodu ukladania horúcovodného potrubia do telesa cesty. 

 

 

Žiadateľ:  Trnavská teplárenská, a. s., Coburgova 84, 917 42  Trnava 

 

Dôvod uzávierky:  ukladanie horúcovodného potrubia do telesa cesty III/1295 
 

Druh uzávierky: úplná  
 

Termíny uzávierky: dňa 02.12.2017 (sobota) od 08:00 hod. do 17:00 hod. 

dňa 04.12.2017 (pondelok) od 09:00 hod. do 14:00 hod. 

dňa 06.12.2017 (streda) od 08:00 hod. do 16:00 hod. 
 

Dĺžka uzávierky: 0,025 km 
 

Dĺžka obchádzky: 0,385 km 

 

Popis obchádzky: cestná premávka bude vedená po Ružindolskej ulici v Trnave v smere na 

Ružindol po začiatok Modranskej ulice v Trnave - za železničným 

priecestím sa odbočí vpravo na účelovú komunikáciu popri železničnej 

trati, ktorá vyúsťuje na koniec Suchovskej ulice v Trnave a opačne  

      

Pravidelná verejná autobusová doprava ARRIVA Trnava, a. s. z dôvodu úplnej uzávierky 

cesty III/1295 nebude v uvedených termínoch zachádzať na Suchovskú ulicu v Trnave, a preto sa 

počas uzávierky nebudú používať zastávky na uvedenej ulici. Namiesto nich sa dočasne budú 

používať existujúce zastávky umiestnené na ceste II/504 (Ružindolská ulica v Trnave) v oboch 

smeroch. Dopravcu SlovakLines Bratislava bude o uzávierke a obchádzke informovať spoločnosť 

ARRIVA Trnava, a. s. 
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Podmienky uzávierky: 
 

19. Cesta III/1295 smie byť uzavretá najdlhšie na uvedenú dobu v uvedených termínoch. Žiadateľ 

je povinný dodržať termíny povolenia uzávierky a spraviť všetko pre ich skrátenie.      

20. Uzávierku cesty III/1295 a obchádzkovej trasy žiadateľ vyznačí osadením schválených 

dopravných značiek a dopravných zariadení podľa určenia na použitie prenosného dopravného 

značenia vydaného Okresným úradom Trnava, odborom cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií pod č. OU-TT-OCDPK-2017/037209/Ho zo dňa 28.11.2017  a schváleného návrhu 

prenosného dopravného značenia. 

21. Osoby zodpovedné za organizáciu a zabezpečenie prác počas uzávierky a obchádzky je p. Ing. 

Klinga, OHL ŽS, a.s., č. t. 0914 325 507 a p. Klenovič, Trnavská teplárenská, a. s., č. t. 0915 

692 149. 

22. Po osadení dopravných značiek a dopravných zariadení žiadateľ vyzve Okresný úrad Trnava, 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – Ing. Hodúrovú, č. t. 033 556 4398 a ODI 

ORPZ v Trnave  kpt. Ing. Baxu, č. t. 096 110 3512 na vykonanie kontroly osadenia prenosného 

dopravného značenia. 

23. Žiadateľ bude pravidelne kontrolovať a udržiavať prenosné dopravné značenie tak, aby bolo 

v súlade s vydaným určením.  

24. Žiadateľ zabezpečí, aby ku dňu zahájenia uzávierky boli vykonané všetky opatrenia uvedené 

v tomto povolení. 

25. Realizácia prác sa povoľuje za dozoru Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja 

(ďalej len „SÚCTTSK“), cestmajsterstvo Buková, tel. č. 033/55 89 145, ktorej je potrebné 

vopred ohlásiť začatie prác a presnú dobu uzávierky, a s ktorou je potrebné riešiť prípadné 

problémy na pozemných komunikáciách v správe SÚCTTSK počas uzávierky a obchádzky. 

26. Žiadateľ, resp. stavebník je zodpovedný za všetky prípadné škody a znečistenia vzniknuté na 

obchádzkovej trase počas úplnej uzávierky cesty III/1295 a je povinný ich bezodkladne a na 

vlastné náklady odstrániť. 

27. Vzhľadom na prebiehajúcu zimnú údržbu ciest (od 15.11.2017 do 31.03.2018), ktoré sú 

v správe SÚCTTSK, je žiadateľ povinný na vlastné náklady zabezpečiť údržbu Suchovskej 

ulice, ako aj celej obchádzkovej trasy pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky a dopravnej obsluhy do priľahlých prevádzok a hál. 

28. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak 

si to všeobecný záujem vyžiada. 

 

 

Odôvodnenie: 
 

 Povolenie na úplnú uzávierku cesty III/1295 bolo vydané na základe žiadosti o uzávierku 

cesty, ktoré podala spoločnosť Trnavská teplárenská, a. s., Coburgova 84, 917 42  Trnava listom 

značky č. -- / zo dňa 22.11.2017 z dôvodu ukladania horúcovodného potrubia do telesa cesty 

III/1295 na Suchovskej ulici v Trnave. Rozsah a spôsob prác si vyžaduje úplnú uzávierku cesty 

III/1295 podľa uvedeného harmonogramu.  

 

 Žiadosť o uzávierku cesty bola doložená súhlasným stanoviskom Okresného riaditeľstva 

policajného zboru v Trnave, okresného dopravného inšpektorátu, oddelenia výkonu služby, 

Starohájska 3, 917 10  Trnava č. sp. ORPZ-TT-ODI-53-325/2017 zo dňa 23.11.2017; súhlasným 

stanoviskom majetkového správcu ciest, t.j. SÚCTTSK, vydaným pod číslom 3954/2017/SÚCTt zo 

dňa 22.11.2017; súhlasným stanoviskom zástupcu verejnej  autobusovej  dopravy  spoločnosti  

ARRIVA Trnava,  a. s. vydaným pod číslom -- / zo dňa 23.11.2017 a súhlasným stanoviskom 

Národného centra vojenskej dopravy OS SR vydaným pod č. NCVD-34-58/2017-ODI zo dňa 

27.11.2017. 
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Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na uvedených cestách boli 

stanovené uvedené podmienky.  

 

 

 Za vydanie povolenia sa vyberá správny poplatok podľa položky 83 ods. c) sadzobníka 

správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vo výške 70 € (slovom sedemdesiat eur). 

 

 

 Podľa § 7 ods. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Jozef  Rezbárik 

              vedúci odboru 

 

 

 

 

  

 

 
Doručí sa:         

14. Trnavská teplárenská, a. s., Coburgova 84, 917 42  Trnava 

15. OR PZ v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby Starohájska 3, 917 10 Trnava 

16. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

17. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, Odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 

10, 917 01  Trnava 

18. Centrum vojenskej dopravy, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

19. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02  Trnava 2 

20. Slovenská správa ciest, Odbor cestnej databanky, Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

21. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71  Trnava 

22. Obec Zvončín, Obecný úrad Zvončín, Zvončín 82, 919 01 Zvončín 

23. Obec Suchá nad Parnou, Obecný úrad Suchá nad Parnou, Suchá nad Parnou 68, 919 01 Suchá nad Parnou 

24. Obec Ružindol, Obecný úrad Ružindol, Ružindol 130, 919 61 Ružindol 

25. Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru Trnava 

26. Falck Záchranná, a. s. 

27. ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava 

28. RTVS, Mýtna 1, P.O.Box 15, 817 55  Bratislava 

29. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 
 

 

 
 

Vybavuje: Ing. Hodúrová 

 

           Telefón      Fax      E – mail                                       Nter   Internet    IČO 

           ++42133 / 55 64 398     ++42133 / 55 64 285      katarina.hodurova@minv.sk    www.minv.sk/? 

   okresny-urad-trnava 

00151866 



OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

číslo spisu: OU-TT-OCDPK-2017/030663/Ho                 Trnava 26.09.2017 

     

  

 

  

Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „cestný 

správny orgán“) ako príslušný orgán podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 3 ods. 5 písm. a) a § 7 

ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov a § 10 ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) po dohode s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Trnave, 

okresným dopravným inšpektorátom, oddelením výkonu služby, Starohájska 3, 917.10  Trnava zo 

dňa 26.09.2017 vydáva 
 

 

p o v o l e n i e 
 

na čiastočnú uzávierku cesty II/504 v km od 20,500 po km 21,010 v smere staničenia vľavo 

v Trnave na Trstínskej ulici 

 

 

Žiadateľ:  Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby 

Trhová 3, 917 71  Trnava 
  

Dôvod uzávierky:  budovanie chodníka a cyklochodníka pri ceste II/504 
 

Druh uzávierky: čiastočná 
 

Doba uzávierky: od 07.00 hod. dňa 02.10.2017 

do 18.00 hod. dňa 15.11.2017 
 

Dĺžka uzávierky: 0,510 km 
 

Dĺžka obchádzky: -  

 

 Premávka bude vedená po čiastočne uzavretej ceste II/504 obojsmerne a bude usmernená 

prenosným dopravným značením podľa určenia na použitie prenosných dopravných značiek 

a dopravných zariadení vydaným tunajším cestným správnym orgánom pod č. OU-TT-OCDPK-

2016/023660/Ha zo dňa 11.08.2016.       

 

Pravidelná verejná autobusová doprava bude vedená po čiastočne uzavretej ceste. Cestovný 

poriadok sa z titulu uzávierky cesty II/504 nemení.  

 

Podmienky uzávierky: 
 

1. Cesta II/504 smie byť čiastočne uzavretá najdlhšie na uvedenú dobu. Žiadateľ je povinný 

dodržať termín povolenia uzávierky a spraviť všetko pre jej skrátenie.      
2. Osoba zodpovedná za organizáciu a zabezpečenie prác počas uzávierky je Ing. Juraj Halmo, CS, 

s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02  Trnava, č. t. 0917/301 200. 

3. Cesta II/504 bude osadená dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami podľa 

schváleného návrhu prenosného dopravného značenia.  
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4. Po osadení prenosného dopravného značenia musia byť vyzvaní ku kontrole správnosti ich 

osadenia zástupca štátnej správy a zástupca ODI ORPZ v Trnave. 

5. Žiadateľ bude pravidelne kontrolovať a udržiavať prenosné dopravné značenie vyznačujúce 

čiastočnú uzávierku tak, aby bolo v súlade s vydaným určením na použitie prenosného 

dopravného značenia.  

6. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak 

si to vyžiada všeobecný záujem. 

 

Odôvodnenie: 
 

Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/504 bolo vydané na základe žiadosti, ktorú podalo 

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71  Trnava listom 

značky č. OIV/34807-75557/2017/Ksc zo dňa 21.09.2017 z dôvodu budovania chodníka a 

cyklochodníka pri ceste II/504 na Trstínskej ulici v Trnave. Rozsah a spôsob prác si vyžaduje 

čiastočnú uzávierku cesty II/504, nakoľko pri prácach príde k čiastočnému záberu komunikácie v 

šírke 1 m po celej dĺžke cesty. 

  

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste II/504 boli stanovené 

uvedené podmienky.  

 

 V zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších  predpisov 

je žiadateľ oslobodený od platenia správneho poplatku. 

 

 Podľa § 7 ods. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 
 

 

 

 

 

       Ing. Jozef Rezbárik 

             vedúci odboru 

 

 

 
Doručí sa:         

1. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71  Trnava 

2. OR PZ v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby Starohájska 3, 917 10 Trnava 

3. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

4. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, Odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 

10, 917 01  Trnava 

5. Centrum vojenskej dopravy, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

6. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02  Trnava 2 

7. Slovenská správa ciest, Odbor cestnej databanky, Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

8. Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru Trnava 

9. Falck Záchranná, a. s. 

10. ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava 

11. RTVS, Mýtna 1, P.O.Box 15, 817 55  Bratislava 

12. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 
 

Vybavuje: Ing. Hodúrová 

 

           Telefón      Fax      E – mail                                       Nter   Internet    IČO 

           ++42133 / 55 64 398     ++42133 / 55 64 285      katarina.hodurova@minv.sk    www.minv.sk/? 

   okresny-urad-trnava 
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OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

číslo spisu: OU-TT-OCDPK-2017/025342/Ho                 Trnava 07.09.2017 

     

  

 

  

 Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len 

„cestný správny orgán“) ako príslušný orgán podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. 

o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 3 ods. 5 

písm. a) a § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) po dohode s Okresným riaditeľstvom policajného 

zboru v Trnave, okresným dopravným inšpektorátom, oddelením výkonu služby, Starohájska 3, 

917.10  Trnava č. sp. ORPZ-TT-ODI-53-218/2017 zo dňa 28.08.2017 vydáva 
 

 

p o v o l e n i e 
 

 

na čiastočnú uzávierku cesty II/514 od km 10,050 po km 10,080 za obcou Dolné Trhovište (k. ú. 

Dolné Trhovište) smerom na Topoľčany z dôvodu opravy mosta M981 na ceste II/514. 

 

Žiadateľ:  Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 
  

Dôvod uzávierky:  stavebné úpravy mosta M981 na ceste II/514 v k. ú. Dolné Trhovište 
 

Druh uzávierky: čiastočná 
 

Doba uzávierky: od 08.00 hod. dňa 12.09.2017 

do 16.00 hod. dňa 31.10.2017 
 

Dĺžka uzávierky: 0,030 km 
 

Dĺžka obchádzky: -  

 

 Premávka bude vedená po čiastočne uzavretej ceste II/514 obojsmerne a bude usmernená 

prenosným dopravným značením podľa určenia na použitie prenosných dopravných značiek 

a dopravných zariadení vydaným tunajším cestným správnym orgánom pod č. OU-TT-OCDPK-

2017/025344/Ho zo dňa 07.09.2017.       

 

Pravidelná autobusová doprava ARRIVA a.s. bude vedená po čiastočne uzavretej ceste. 

Cestovný poriadok sa z titulu uzávierky cesty II/514 nemení.  

 

Podmienky uzávierky: 
 

7. Cesta II/514 smie byť čiastočne uzavretá najdlhšie na uvedenú dobu. Žiadateľ je povinný 

dodržať termín povolenia uzávierky a spraviť všetko pre jej skrátenie.      
8. Osoba zodpovedná za organizáciu a zabezpečenie prác počas uzávierky je majster strediska 

Červeník, Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja, Ing. Domaracký, č. t. 

033/7342340. 

9. Cesta II/514 bude osadená dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami podľa 

schváleného návrhu prenosného dopravného značenia.  
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10. Po osadení prenosného dopravného značenia musia byť vyzvaní ku kontrole správnosti ich 

osadenia zástupca štátnej správy a zástupca ODI ORPZ v Trnave. 

11. Žiadateľ bude pravidelne kontrolovať a udržiavať prenosné dopravné značenie vyznačujúce 

čiastočnú uzávierku tak, aby bolo v súlade s vydaným určením na použitie prenosného 

dopravného značenia.  

12. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak 

si to vyžiada všeobecný záujem. 

 

Odôvodnenie: 
 

 Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/514 bolo vydané na základe žiadosti, ktorú podala 

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava listom 

značky č. 3548/2017/SÚCTt-455559 zo dňa 12.07.2017 z dôvodu opravy mosta M981 na ceste 

II/514 za obcou Dolné Trhovište (k. ú. Dolné Trhovište) smerom na Topoľčany. Rozsah a spôsob 

prác si vyžaduje čiastočnú uzávierku cesty II/514. 

  

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste II/514 boli stanovené 

uvedené podmienky.  

 

 V zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších  predpisov 

je žiadateľ oslobodený od platenia správneho poplatku. 

 

 Podľa § 7 ods. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Jozef Rezbárik 

              vedúci odboru 

 

 

 
Doručí sa:         

13. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

14. OR PZ v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby Starohájska 3, 917 10 Trnava 

15. Centrum vojenskej dopravy, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

16. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02  Trnava 2 

17. Obec Dolné Trhovište, Obecný úrad Dolné Trhovište, Dolné Trhovište 152, 920 61  Dolné Trhovište 

18. Obec Dolné Otrokovce, Obecný úrad Dolné Otrokovce, Dolné Otrokovce 44, 920 61  Dolné Trhovište 

19. Obec Merašice, Obecný úrad Merašice, Merašice 183, 920 61  Merašice 

20. Slovenská správa ciest, Odbor cestnej databanky, Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

21. Falck Záchranná, a. s. 

22. ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava 

23. RTVS, Mýtna 1, P.O.Box 15, 817 55  Bratislava 

24. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 
 

Vybavuje: Ing. Hodúrová 

 

           Telefón      Fax      E – mail                                       Nter   Internet    IČO 

           ++42133 / 55 64 398     ++42133 / 55 64 285      katarina.hodurova@minv.sk    www.minv.sk/? 

   okresny-urad-trnava 

00151866 



OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

číslo spisu: OU-TT-OCDPK-2017/013554/Ho                 Trnava 10.04.2017 

      

 

  

 Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len 

„cestný správny orgán“) ako príslušný orgán podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. 

o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 3 ods. 5 

písm. a) a § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) po dohode s Okresným riaditeľstvom policajného 

zboru v Trnave, okresným dopravným inšpektorátom, oddelením výkonu služby, Starohájska 3, 

917.10  Trnava č. sp. ORPZ-TT-ODI-53-075/2017 zo dňa 10.04.2017 vydáva 
 

 

p o v o l e n i e 
 

 

na čiastočnú uzávierku cesty III/1325 od km 0,000 do km 5,490 medzi obcami Dolné Otrokovce 

a Horné Otrokovce. 

 

Žiadateľ:  Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 
  

Dôvod uzávierky:  stavebné úpravy a udržiavacie práce cesty III/1325 medzi obcami Dolné 

Otrokove a Horné Otrokovce 
 

Druh uzávierky: čiastočná 
 

Doba uzávierky: od 08.00 hod. dňa 12.04.2017 

do 16.00 hod. dňa 02.05.2017 
 

Dĺžka uzávierky: 5,490 km 
 

Dĺžka obchádzky: -  

 

 Premávka bude vedená po čiastočne uzavretej ceste III/1325 obojsmerne a bude usmernená 

prenosným dopravným značením vydaným cestným správnym orgánom pod č. OU-TT-OCDPK-

2017/013558/Ho zo dňa 10.04.2017.       

 

Pravidelná autobusová doprava ARRIVA a.s. bude vedená po čiastočne uzavretej ceste. 

Cestovný poriadok sa z titulu uzávierky cesty III/1325 nemení.  

 

Podmienky uzávierky: 
 

19. Cesta III/1325 smie byť uzavretá najdlhšie na uvedenú dobu. Žiadateľ je povinný dodržať 

termín povolenia uzávierky a spraviť všetko pre jej skrátenie.      
20. Osoba zodpovedná za organizáciu a zabezpečenie prác počas uzávierky je pán Peter Škorvaga, 

Správa a údržba ciest TTSK Trnava, č. t. 0911 056 264 v spolupráci s firmou EKOM PLUS 

s.r.o. 

21. Cesta III/1325 bude osadená dopravnými značkami a zariadeniami podľa schváleného návrhu 

prenosného dopravného značenia.  
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22. Po osadení prenosného dopravného značenia musia byť vyzvaní ku kontrole správnosti ich 

osadenia zástupca štátnej správy a zástupca ODI ORPZ v Trnave. 

23. Žiadateľ bude pravidelne kontrolovať a udržiavať prenosné dopravné značenie vyznačujúce 

čiastočnú uzávierku tak, aby bolo v súlade s vydaným určením na použitie prenosného 

dopravného značenia.  

24. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak 

si to vyžiada všeobecný záujem. 

 

Odôvodnenie: 
 

 Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III/1325 bolo vydané na základe žiadosti, ktorú 

podala Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava listom značky č. 

03548/2017/SúCTt-52463 zo dňa 30.03.2017 z dôvodu realizácie stavebných úprav a udržiavacích 

prác cesty III/1325 medzi obcami Dolné Otrokove a Horné Otrokovce. Rozsah a spôsob prác si 

vyžaduje čiastočnú uzávierku cesty III/1325. 

  

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky boli stanovené uvedené 

podmienky.  

 

 V zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších  predpisov 

je žiadateľ oslobodený od platenia správneho poplatku. 

 

 Podľa § 7 ods. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Jozef  Rezbárik 

              vedúci odboru 

 

 

 

 
Doručí sa:         

1. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

2. OR PZ v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby Starohájska 3, 917 10 Trnava 

3. Centrum vojenskej dopravy, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

4. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02  Trnava 2 

5. Obec Dolné Otrokovce, Obecný úrad Dolné Otrokovce, Dolné Otrokovce 44, 920 61  Dolné Otrokovce 

6. Obec Horné Otrokovce, Obecný úrad Horné Otrokovce, Horné Otrokovce 146, 920 62 Horné Otrokovce 

7. Slovenská správa ciest, Odbor cestnej databanky, Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

8. Falck Záchranná, a. s. 

9. ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava 

10. RTVS, Mýtna 1, P.O.Box 15, 817 55  Bratislava 

11. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 

 
Vybavuje: Ing. Hodúrová 

 

           Telefón      Fax      E – mail                                       Nter   Internet    IČO 

           ++42133 / 55 64 398     ++42133 / 55 64 285      katarina.hodurova@minv.sk    www.minv.sk/? 

   okresny-urad-trnava 

00151866 



OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

číslo spisu: OU-TT-OCDPK-2017/010408/Ho                 Trnava 30.03.2017 

 

 

 

 

 

 Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „cestný 

správny orgán“) ako príslušný orgán podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 3 ods. 5 písm. a) a § 7 

ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov a § 10 ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) po dohode s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Trnave, 

okresným dopravným inšpektorátom, oddelením výkonu služby, Starohájska 3, 917 10  Trnava 

(ďalej len „ODI ORPZ v Trnave") č. ORPZ-TT-ODI-43-258/2016 zo dňa 29.09.2016 a súhlasom 

ODI ORPZ v Trnave zo dňa 29.03.2017 so zmenou termínu prác vydáva 
 

 

p o v o l e n i e 
 

 

na úplnú uzávierku cesty III/1323 v obci Kľačany z dôvodu opravy železničného priecestia. 

 

 

Žiadateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava 

Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Topoľčany  

M. Rázusa 577, 955 01  Topoľčany 

 

Dôvod uzávierky:  plánovaná oprava železničného priecestia na trati Lužianky - Leopoldov  
 

Druh uzávierky: úplná  
 

Doba uzávierky: od 08:00 hod. dňa 03.04.2017 

   do 08:00 hod. dňa 07.04.2017 
 

Dĺžka uzávierky: 0,050 km 
 

Dĺžka obchádzky: v smere od Hlohovca 21,7 km a od Nitry 21,1 km 

 

Popis obchádzky: v smere od Hlohovca: cez mesto Hlohovec a obec Pastuchov a opačne;  

 v smere od Nitry: cez obce Rišňovce, Alekšince a Lukáčovce a opačne 

podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie č. AD/129/2016 zo dňa 

14.09.2016. 

      

Pravidelná verejná autobusová doprava ARRIVA Trnava, a. s. z dôvodu úplnej uzávierky 

cesty III/1323 nebude zachádzať do obce Kľačany, a preto sa počas uzávierky nebude používať 

zastávka v obci Kľačany. Namiesto nej sa bude používať len zastávka s názvom „Kľačany, 

železničná zastávka“ umiestnená na ceste II/513. Nakoľko z tohto dôvodu cestou II/513 budú 

prechádzať aj školopovinné deti, bolo by vhodné zabezpečiť doprovod zodpovednou osobou 

(učiteľom, rodičom, atď.) pre ich bezpečný prechod po ceste. Cestovný poriadok sa z titulu 

uzávierky cesty III/1323 nemení.  
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Podmienky uzávierky: 
 

29. Cesta III/1323 smie byť uzavretá najdlhšie na uvedenú dobu. Žiadateľ je povinný dodržať 

termín povolenia uzávierky a spraviť všetko pre jej skrátenie.      
30. Uzávierku cesty III/1323 a obchádzkovej trasy žiadateľ vyznačí osadením schválených 

dopravných značiek a dopravných zariadení podľa určenia na použitie prenosného dopravného 

značenia vydaného Okresným úradom Trnava, odborom cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií pod č. OU-TT-OCDPK-2017/010409/Ho zo dňa 30.03.2017  a schváleného návrhu 

prenosného dopravného značenia. 

31. Osoba zodpovedná za organizáciu a zabezpečenie prác počas uzávierky a obchádzky je pán 

Pavel Remenár, koordinátor ŽSR, Železničiarska 5, Nitra č. t. 0903 909 354. 

32. Po osadení dopravných značiek a dopravných zariadení žiadateľ vyzve Okresný úrad Trnava, 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – Ing. Hodúrovú, č. t. 033 556 4398 a ODI 

ORPZ v Trnave – kpt. Ing. Franeka č. t. 096 110 3511, resp. kpt. Ing. Baxu, č. t. 096 110 3512  

na vykonanie kontroly osadenia prenosného dopravného značenia. 

33. Žiadateľ bude pravidelne kontrolovať a udržiavať prenosné dopravné značenie vyznačujúce 

úplnú uzávierku cesty III/1323 a obchádzkovej trasy tak, aby bolo v súlade s vydaným určením.  

34. Žiadateľ zabezpečí, aby ku dňu zahájenia uzávierky boli vykonané všetky opatrenia uvedené 

v tomto povolení. 

35. Na uzávierku cesty III/1323 upozorní občanov Obecný úrad Kľačany spôsobom v mieste 

obvyklým, t.j. miestnym rozhlasom. 

36. Realizácia prác sa povoľuje za dozoru Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja 

(SÚCTTSK), cestmajsterstvo Červeník, Ing. Domaracký, tel. č. 033/7342340, ktorému je 

potrebné vopred ohlásiť začatie prác a presnú dobu uzávierky a s ktorým treba riešiť prípadné 

problémy na pozemných komunikáciách v správe SÚCTTSK počas uzávierky a obchádzky. 

37. Žiadateľ, resp. stavebník je zodpovedný za všetky prípadné škody a znečistenia vzniknuté na 

obchádzkovej trase počas úplnej uzávierky cesty III/1323 a je povinný ich bezodkladne a na 

vlastné náklady odstrániť. 

38. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak 

si to všeobecný záujem vyžiada. 

 

 

Odôvodnenie: 
 

 Povolenie na úplnú uzávierku cesty III/1323 bolo vydané na základe žiadosti o uzávierku 

cesty, ktoré podali Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO 

Topoľčany, M. Rázusa 577, 955 01  Topoľčany listom značky č. -- / zo dňa 13.03.2017 z dôvodu 

plánovanej opravy železničného priecestia na trati Lužianky – Leopoldov. Rozsah a spôsob prác si 

vyžaduje úplnú uzávierku cesty III/1323.  

 

 Žiadosť o uzávierku cesty bola doložená súhlasným stanoviskom Okresného riaditeľstva 

policajného zboru v Trnave, okresného dopravného inšpektorátu, oddelenia výkonu služby, 

Starohájska 3, 917 10  Trnava č. ORPZ-TT-ODI-43-258/2016 zo dňa 29.09.2016 a súhlasom ODI 

ORPZ v Trnave zo dňa 29.03.2017 so zmenou termínu prác; súhlasným stanoviskom majetkového 

správcu cesty III/1323 - SÚCTTSK, vydaným pod číslom 02808/2017/SÚCTt-51297 zo dňa 

16.02.2017; súhlasným stanoviskom zástupcu verejnej  autobusovej  dopravy  spoločnosti  

ARRIVA Trnava,  a. s. vydaným pod číslom -- / zo dňa 11.10.2016 a súhlasom Obce Kľačany, 

v zastúpení starostkou obce, Ing. Emíliou Cvíčelovou, vydaným pod číslom 90/2017-001 zo dňa 

17.02.2017. 
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Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky boli stanovené uvedené 

podmienky.  

 

 

 Za vydanie povolenia sa vyberá správny poplatok podľa položky 83 ods. c) sadzobníka 

správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vo výške 70 € (slovom sedemdesiat eur). 

 

 

 Podľa § 7 ods. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Jozef  Rezbárik 

              vedúci odboru 

 

 

 

 

  

 
Doručí sa:         

25. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Topoľčany, 

M..Rázusa 577, 955 01 Topoľčany 

26. OR PZ v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby Starohájska 3, 917 10 Trnava 

27. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

28. Slovenská správa ciest, Odbor cestnej databanky, Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

29. Centrum vojenskej dopravy, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

30. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02  Trnava 2 

31. Obec Kľačany, Obecný úrad Kľačany, Kľačany 211,  920 64  Kľačany 

32. Obec Sasinkovo, Obecný úrad Sasinkovo, Sasinkovo 3, 920 65  Sasinkovo 

33. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

34. Hasičská stanica Hlohovec, Šafárikova 26, 920 01 Hlohovec 

35. Fakultná nemocnica Trnava, Žarnova 11, 917 75  Trnava 

36. Poliklinika Hlohovec, A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec 

37. Falck Záchranná, a. s. 

38. ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava 

39. RTVS, Mýtna 1, P.O.Box 15, 817 55  Bratislava 

40. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 
 
 

 

 

Vybavuje: Ing. Hodúrová 

 

           Telefón      Fax      E – mail                                       Nter   Internet    IČO 
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   okresny-urad-trnava 

00151866 



OKRESNÝ  ÚRAD  TRNAVA 
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 

Kollárova 8, 917 02  Trnava 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

číslo spisu: OÚ-TT-OCDPK-2016/030349/Ho                 Trnava 14.10.2016 

 

 

 

 

 

 Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „cestný 

správny orgán“) ako príslušný orgán podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 3 ods. 5 písm. a) a § 7 

ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov a § 10 ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) po dohode s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Trnava, 

Okresného dopravného inšpektorátu Trnava vydaným pod číslom ORPZ-TT-ODI-43/-256/2016 zo 

dňa 29.09.2016 vydáva 
 

 

p o v o l e n i e 
 

 

 

na úplnú uzávierku cesty III/1323 v obci Kľačany z dôvodu opravy železničného priecestia. 

 

 

Žiadateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava 

Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Topoľčany  

M. Rázusa 577, 955 01  Topoľčany 

 

Dôvod uzávierky:  plánovaná oprava železničného priecestia na trati Lužianky - Leopoldov  
 

Druh uzávierky: úplná  
 

Doba uzávierky: od 08:00 hod. dňa 24.10.2016 

   do 08:00 hod. dňa 28.10.2016 
 

Dĺžka uzávierky: 0,050 km 
 

Dĺžka obchádzky: v smere od Hlohovca 21,7 km a od Nitry 21,1 km 

 

Popis obchádzky: v smere od Hlohovca: cez mesto Hlohovec a obec Pastuchov a opačne;  

 v smere od Nitry: cez obce Rišňovce, Alekšince a Lukáčovce a opačne 

podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie č. AD/129/2016 zo dňa 

14.09.2016. 

      

Pravidelná verejná autobusová doprava ARRIVA Trnava, a. s. z dôvodu úplnej uzávierky 

cesty III/1323 nebude zachádzať do obce Kľačany, a preto sa počas uzávierky nebude používať 

zastávka v obci Kľačany. Namiesto nej sa bude používať len zastávka s názvom Kľačany, 

železničná zastávka umiestnená na ceste II/513. Nakoľko z tohto dôvodu cestou II/513 budú 

prechádzať aj školopovinné deti, bolo by vhodné zabezpečiť doprovod zodpovednou osobou 

(učiteľom, rodičom, atď.) pre ich bezpečný prechod po ceste. Cestovný poriadok sa z titulu 

uzávierky cesty III/1323 nemení.  
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Podmienky uzávierky: 
 

39. Cesta III/1323 smie byť uzavretá najdlhšie na uvedenú dobu. Žiadateľ je povinný dodržať 

termín povolenia uzávierky a spraviť všetko pre jej skrátenie.      
40. Uzávierku cesty III/1323 a obchádzkovej trasy žiadateľ vyznačí osadením schválených 

dopravných značiek a dopravných zariadení podľa určenia na použitie prenosného dopravného 

značenia vydaného Okresným úradom Trnava, odborom cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií pod č. OÚ-TT-OCDPK-2016/030342/Ho zo dňa 14.10.2016 a schváleného návrhu 

prenosného dopravného značenia. 

41. Osoba zodpovedná za organizáciu a zabezpečenie prác počas uzávierky a obchádzky je pán 

Pavel Remenár, koordinátor ŽSR, Železničiarska 5, Nitra č. t. 0903 909 354. 

42. Po osadení dopravných značiek a dopravných zariadení žiadateľ vyzve Okresný úrad Trnava, 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – Ing. Hodúrovú, č. t. 033 556 4398 a OR PZ 

Trnava, Okresný dopravný inšpektorát Trnava – kpt. Ing. Baxu, č. t. 096 110 3512 na vykonanie 

kontroly osadenia prenosného dopravného značenia. 

43. Žiadateľ bude pravidelne kontrolovať a udržiavať prenosné dopravné značenie vyznačujúce 

úplnú uzávierku cesty III/1323 a obchádzkovej trasy tak, aby bolo v súlade s vydaným určením.  

44. Žiadateľ zabezpečí, aby ku dňu zahájenia uzávierky boli vykonané všetky opatrenia uvedené 

v tomto povolení. 

45. Na uzávierku cesty III/1323 upozorní občanov Obecný úrad Kľačany spôsobom v mieste 

obvyklým, t.j. miestnym rozhlasom. 

46. Realizácia prác sa povoľuje za dozoru Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja 

(SÚCTTSK), cestmajsterstvo Červeník, Ing. Domaracký, tel. č. 033/7342340, ktorému je 

potrebné vopred ohlásiť začatie prác a presnú dobu uzávierky; a s ktorým treba riešiť prípadné 

problémy na pozemných komunikáciách v správe SÚCTTSK počas uzávierky a obchádzky. 

47. Žiadateľ, resp. stavebník je zodpovedný za všetky prípadné škody a znečistenia vzniknuté na 

obchádzkovej trase počas úplnej uzávierky cesty III/1323 a je povinný ich bezodkladne a na 

vlastné náklady odstrániť. 

48. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak 

si to všeobecný záujem vyžiada. 

 

 

Odôvodnenie: 
 

 Povolenie na úplnú uzávierku cesty III/1323 bolo vydané na základe žiadosti o uzávierku 

cesty, ktoré podali Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO 

Topoľčany, M. Rázusa 577, 955 01  Topoľčany listom značky č. -- / zo dňa 28.09.2016 z dôvodu 

plánovanej opravy železničného priecestia na trati Lužianky – Leopoldov. Rozsah a spôsob prác si 

vyžaduje úplnú uzávierku cesty III/1323.  

 

 Žiadosť o uzávierku cesty bola doložená súhlasným stanoviskom OR PZ Trnava, ODI 

Trnava vydaným pod číslom ORPZ-TT-ODI-43/-256/2016 zo dňa 29.09.2016, súhlasným 

stanoviskom majetkového správcu cesty III/1323 - SÚCTTSK vydaným pod číslom 

03878/2016/SÚCTt-27586 zo dňa 29.09.2016, súhlasným stanoviskom zástupcu verejnej  

autobusovej  dopravy  spoločnosti  ARRIVA Trnava,  a.s. vydaným pod číslom -- / zo dňa 

11.10.2016 a súhlasom Obce Kľačany, v zastúpení starostkou obce - Ing. Emíliou Cvíčelovou, 

vydaným pod číslom 518/2016 zo dňa 07.10.2016. 

  

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky boli stanovené uvedené 

podmienky.  
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 Za vydanie povolenia sa vyberá správny poplatok podľa položky 83 ods. c) sadzobníka 

správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vo výške 70 € (slovom sedemdesiat eur). 

 

 

 Podľa § 7 ods. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Jozef  Rezbárik 

              vedúci odboru 

 

 

 

 

  

 

Doručí sa:         
 

41. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Topoľčany, 

M.Rázusa 577, 955 01 Topoľčany 

42. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI Trnava, Starohájska 3, 917 01 Trnava 

43. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

44. Slovenská správa ciest, Odbor cestnej databanky, Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

45. Centrum vojenskej dopravy, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

46. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02  Trnava 2 

47. Obec Kľačany, Obecný úrad Kľačany, Kľačany 211,  920 64  Kľačany 

48. Obec Sasinkovo, Obecný úrad Sasinkovo, Sasinkovo 3, 920 65  Sasinkovo 

49. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

50. Hasičská stanica Hlohovec, Šafárikova 26, 920 01 Hlohovec 

51. Fakultná nemocnica Trnava, Žarnova 11, 917 75  Trnava 

52. Poliklinika Hlohovec, A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec 

53. Falck Záchranná, a. s. 

54. Štimar, s. r. o., A. Žarnova 11, 917 02  Trnava 

55. ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava 

56. RTVS, Mýtna 1, P.O.Box 15, 817 55  Bratislava 

57. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 
 

 

 

 

 

 

Vybavuje: Ing. Hodúrová 

 

           Telefón      Fax      E – mail                                       Nter   Internet    IČO 

           ++42133 / 55 64 398     ++42133 / 55 64 285      katarina.hodurova@minv.sk    www.minv.sk/? 

   okresny-urad-trnava 

00151866 



OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

číslo spisu: OÚ-TT-OCDPK-2016/019125/Ho                Trnava 08.06.2016 

      

 

 

  

 Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „cestný 

správny orgán“) ako príslušný orgán podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 3 ods. 5 písm. a) a § 7 

ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov a § 10 ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) po dohode s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Trnava, 

Okresného dopravného inšpektorátu Trnava vydaným pod číslom ORPZ-TT-ODI-43/-129/2016 zo 

dňa 06.06.2016 vydáva 
 

 

 

p o v o l e n i e 
 

 

 

na úplnú uzávierku cesty III/1322 s prerušeniami v úseku od km 0,250 do 1,500 v katastrálnom 

území obcí Kľačany a Sasinkovo. 

 

 

Žiadateľ:  Minikáry Technouniverzum Hlohovec  

M. Benku 1760/34, 920 01  Hlohovec 

 

Dôvod uzávierky:  Medzinárodný šesťdňový pretek minikár – M6D 
 

Druh uzávierky: úplná s prerušeniami  
 

Doba uzávierky: od 06:00 hod. do 15:00 hod. dňa 04.07.2016 

od 06:00 hod. do 15:00 hod. dňa 05.07.2016 
 

Dĺžka uzávierky: 1,250 km 
 

Dĺžka obchádzky: bez obchádzky nakoľko cesta III/1322 je jediná prístupová cesta do obce 

Sasinkovo 

 

Premávka bude vedená po uzavretej ceste III/1322 obojsmerne, usporiadateľská služba 

pretekov umožní vozidlám prejazd uzavretého úseku cesty III/1322 v intervaloch od 20 m do 50 m 

podľa potreby a počtu prechádzajúcich vozidiel. V prípade mimoriadnej situácie je žiadateľ 

povinný zabezpečiť, aby cesta III/1322 bola uvoľnená okamžite bez zbytočného odkladu.   

      

Pravidelná verejná autobusová doprava ARRIVA Trnava, a. s. bude vedená po uzavretej 

ceste III/1322 bez obmedzenia v súlade s platným cestovným poriadkom, nakoľko cestovný 

poriadok sa z titulu uzávierky cesty nemení. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby verejná 

autobusová doprava nebola počas uzávierky zrušená, obmedzená resp. zmenená. 

 

 

 

- 2 - 



 

 

 

 

Podmienky uzávierky: 
 

58. Cesta III/1322 smie byť uzavretá najdlhšie na uvedenú dobu. Žiadateľ je povinný dodržať 

termín povolenia uzávierky a spraviť všetko pre jej skrátenie.      
59. Osoba zodpovedná za organizáciu a zabezpečenie pretekov minikár počas uzávierky je pán 

Marek Gajdoš, tel. číslo 0948/722 724, bytom M. Benku 1760/34, Hlohovec, predseda 

Občianskeho združenia Minikáry Technouniverzum Hlohovec. 

60. Uzávierku žiadateľ vyznačí osadením schválených dopravných značiek a zariadení podľa 

schváleného návrhu prenosného dopravného značenia a určenia vydaného Okresným úradom 

Trnava, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. sp. OÚ-TT-OCDPK-

2016/019130/Ho zo dňa 07.06.2016. 

61. Po osadení dopravných značiek a dopravných zariadení žiadateľ vyzve Okresný úrad Trnava, 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – Ing. Hodúrovú, č. t. 033/5564398 a OR PZ 

Trnava – ODI Trnava – kpt. Ing. Franeka, č. t. 096 110 3511 na vykonanie kontroly osadenia 

prenosného dopravného značenia. 

62. Je potrebné poučiť účastníkov pretekov, ako aj chodcov (divákov) o tom, že napriek úplnej 

uzávierke cesty III/1322 bude vozidlám prejazd po ceste umožnený, preto sú povinní správať sa 

ako bežní účastníci cestnej premávky a sú povinní bez výnimky dodržiavať všetky ustanovenia 

zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ako aj ostatných súvisiacich predpisov a v prípade účasti na dopravnej 

nehode sú plne zodpovední za prípadné porušenie zákonov. 

63. Žiadateľ bude pravidelne kontrolovať a udržiavať prenosné dopravné značenie vyznačujúce 

úplnú uzávierku cesty tak, aby bolo v súlade s vydaným určením.  

64. Žiadateľ zabezpečí, aby ku dňu zahájenia uzávierky boli vykonané všetky opatrenia uvedené 

v tomto povolení, a tiež aby verejná autobusová doprava nebola zrušená, obmedzená alebo 

nejakým spôsobom zmenená. 

65. Na uzávierku cesty III/1322 upozorní občanov Obecný úrad Sasinkovo spôsobom v mieste 

obvyklým, t.j. miestnym rozhlasom. 

66. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak 

si to všeobecný záujem vyžiada. 

 

 

Odôvodnenie: 
 

 Povolenie na úplnú uzávierku cesty III/1322 bolo vydané na základe žiadostí, ktoré podalo 

Občianske združenie Minikáry Technouniverzum Hlohovec, M. Benku 1760/34, 920 01  Hlohovec 

listom značky č. M6D 4/7/16/1322 zo dňa 19.05.2016 a značky č. M6D 5/7/16/1322 zo dňa 

19.05.2016 z dôvodu konania Medzinárodného preteku minikár dňa 04.07.2016 a dňa 05.07.2016. 

Rozsah a spôsob podujatia si vyžaduje úplnú uzávierku cesty III/1322 s prerušeniami v intervaloch 

od 20 m do 50 m podľa potreby a počtu prechádzajúcich vozidiel, nakoľko cesta III/1322 je jediná 

prístupová cesta do obce Sasinkovo. V prípade mimoriadneho stavu je žiadateľ povinný zabezpečiť, 

aby bola cesta III/1322 uvoľnená okamžite bez zbytočného odkladu.   

 

 Žiadosti boli doložené súhlasným stanoviskom OR PZ Trnava, ODI Trnava vydaným pod 

číslom ORPZ-TT-ODI-43/-129/2016 zo dňa 06.06.2016, súhlasným stanoviskom majetkového 

správcu cesty, ktorým je Správa a údržba ciest TTSK Trnava vydaným pod číslom 

02950/2016/SÚCTt-183915 zo dňa 19.05.2016, súhlasným stanoviskom zástupcu verejnej  

autobusovej  dopravy  spoločnosti  ARRIVA Trnava,  a.s. vydaným pod číslom -- / zo  
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dňa 08.06.2016 a súhlasom Obce Sasinkovo v zastúpení starostom obce Jaroslavom Jamrichom 

vydaným pod číslom 186/2016 zo dňa 30.05.2016. 

  

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, účastníkov pretekov 

a chodcov (divákov) boli stanovené uvedené podmienky.  

 

 Za vydanie povolenia sa vyberá správny poplatok podľa položky 83 ods. c) sadzobníka 

správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vo výške 70 € (slovom sedemdesiat eur). 

 

 

 Podľa § 7 ods. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Jozef  Rezbárik 

              vedúci odboru 

 

 

 

 

  

 

Doručí sa:         
 

67. Minikáry Technouniverzum Hlohovec, M. Benku 1760/34, 920 01  Hlohovec 

68. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI Trnava, Starohájska 3, 917 01 Trnava 

69. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

70. Slovenská správa ciest, Odbor cestnej databanky, Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

71. Centrum vojenskej dopravy, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

72. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02  Trnava 2 

73. Obec Sasinkovo, Obecný úrad Sasinkovo, Sasinkovo 3, 920 65  Sasinkovo 

74. Obec Kľačany, Obecný úrad Kľačany, Kľačany 211,  920 64  Kľačany 

75. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

76. Poliklinika Hlohovec, A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec 

77. Štimar, s. r. o., A. Žarnova 11, 917 02  Trnava 

78. Hasičská stanica Hlohovec, Šafárikova 26, 920 01 Hlohovec 

79. Falck Záchranná, a. s.,  

80. ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava 

81. RTVS, Mýtna 1, P.O.Box 15, 817 55  Bratislava 

82. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 

 
 

Vybavuje: Ing. Hodúrová 

Telefón              Fax                   E-mail                                     IČO   

033/5564398      033/5564419      katarina.hodurova@minv.sk       00151866 

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

číslo spisu: OÚ-TT-OCDPK-2015/028120/Ho                Trnava 21.09.2015 

mailto:katarina.hodurova@minv.sk


      

 

  

 Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „cestný 

správny orgán“) ako príslušný orgán podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 3 ods. 5 písm. a) a § 7 

ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov a § 10 ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) po dohode s OR PZ Trnava, ODI Trnava vydaným pod číslom 

ORPZ-TT-ODI-56-161/2015 zo dňa 16.09.2015 vydáva 
 

 

p o v o l e n i e 
 

 

na čiastočnú uzávierku cesty III/1318 (III/5131) v úseku od km 0,495 - 0,505 na Nádražnej ulici v 

Leopoldove. 

 

Žiadateľ: Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy 

a údržby ŽTS TO Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02  Trnava 2  

 

Dôvod uzávierky:  stavebné úpravy pripojenia účelovej komunikácie na cestu III/1318 - 

rekonštrukcia prístupovej komunikácie na nákladisko v ŽTS Leopoldov 
 

Druh uzávierky: čiastočná 
 

Doba uzávierky: od 08.00 hod. dňa 22.09.2015 

do 15.00 hod. dňa 31.10.2015 
 

Dĺžka uzávierky: 0,010 km 
 

Dĺžka obchádzky: -  

 

 Premávka bude vedená po čiastočne uzavretej ceste III/1318 obojsmerne a bude usmernená 

prenosným dopravným značením vydaným cestným správnym orgánom pod č. OÚ-TT-OCDPK-

2015/028121/Ho zo dňa 21.08.2015.              

 

Pravidelná autobusová doprava SAD bude vedená po čiastočne uzavretej ceste. Cestovný 

poriadok sa z titulu uzávierky cesty III/1318 nemení.  

 

Podmienky uzávierky: 
 

83. Cesta III/1318 smie byť uzavretá najdlhšie na uvedenú dobu. Žiadateľ je povinný dodržať 

termín povolenia uzávierky a spraviť všetko pre jej skrátenie.      
84. Osoba zodpovedná za organizáciu a zabezpečenie prác počas uzávierky je pán Stanislav 

Mesíček, ŽSR Bratislava, SMSÚ TO Trnava, pracovisko Leopoldov, č. t. 0903/575 246. 

85. Cesta III/1318 bude osadená dopravnými značkami a zariadeniami podľa schváleného návrhu 

prenosného dopravného značenia.  
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86. Po osadení prenosného dopravného značenia musia byť vyzvaní ku kontrole správnosti ich 

osadenia zástupca štátnej správy a zástupca OR PZ Trnava, ODI Trnava. 



87. Žiadateľ bude pravidelne kontrolovať a udržiavať prenosné dopravné značenie vyznačujúce 

čiastočnú uzávierku tak, aby bolo v súlade s vydaným určením.  

88. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak 

si to vyžiada všeobecný záujem. 

 

 

Odôvodnenie: 
 

 Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III/1318 bolo vydané na základe žiadosti, ktorú 

zaslali Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy a údržby 

ŽTS TO Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02  Trnava 2  listom značky č. 6/2015/283102/SMSÚ ŽTS 

TO Trnava/6a 18 5 zo dňa 07.09.2015 z dôvodu realizácie stavebných úprav pripojenia účelovej 

komunikácie na cestu III/1318 - rekonštrukcie prístupovej komunikácie na nákladisko v ŽTS 

Leopoldov. Rozsah a spôsob stavebných prác si vyžaduje čiastočnú uzávierku cesty III/1318. 

  

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky boli stanovené uvedené 

podmienky.  

 

 Za vydanie povolenia sa vyberá správny poplatok podľa položky 83 ods. c) sadzobníka 

správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vo výške 70 € (slovom sedemdesiat eur). 

 

 Podľa § 7 ods. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 

       Ing. Jozef  Rezbárik 

              vedúci odboru 

 
 

 
Doručí sa:         

89. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Trnava, 

Bratislavská 6/E, Trnava 

90. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI Trnava, Starohájska 3, 917 01 Trnava 

91. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

92. Mesto Leopoldov, Mestský úrad Leopoldov, Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov 

93. Centrum vojenskej dopravy, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

94. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia 

95. Slovenská správa ciest, Odbor cestnej databanky, Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

96. Falck Záchranná, a. s., Bratislavská 45, 917 02  Trnava 

97. SAD Trnava a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava 

98. RTVS, Mýtna 1, P.O.Box 15, 817 55  Bratislava 

99. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 

 
 

Vybavuje: Ing. Hodúrová 

Telefón              Fax                   E-mail                                     IČO   

033/5564398      033/5564419      katarina.hodurova@minv.sk       00151866 

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

číslo spisu: OÚ-TT-OCDPK-2015/021138/Ho                Trnava 11.08.2015 

      

 

  

mailto:katarina.hodurova@minv.sk


 Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „cestný 

správny orgán“) ako príslušný orgán podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 3 ods. 5 písm. a) a § 7 

ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov a § 10 ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) po dohode s OR PZ Trnava, ODI Trnava vydaným pod číslom 

ORPZ-TT-ODI-56-128/2015 zo dňa 27.07.2015 vydáva 
 

 

p o v o l e n i e 
 

 

na čiastočnú uzávierku cesty III/1323 (III/5139) v úseku od km 0,200 - 1,000 v obci Kľačany. 

 

Žiadateľ:  Obec Kľačany, Obecný úrad Kľačany 

Kľačany 211, 920 64  Kľačany 
 

Dôvod uzávierky:  stavebné úpravy vjazdov z cesty III/1323 (III/5139) - rekonštrukcia 

príjazdových mostíkov a spevnených rigolov pozdĺž cesty 
 

Druh uzávierky: čiastočná 
 

Doba uzávierky: od 07.00 hod. dňa 31.08.2015 

do 19.00 hod. dňa 31.10.2015 
 

Dĺžka uzávierky: 0,800 km 
 

Dĺžka obchádzky: -  

 

 Premávka bude vedená po čiastočne uzavretej ceste III/1323 (III/5139) obojsmerne 

v úsekoch dlhých maximálne 50 m a bude usmernená prenosným dopravným značením vydaným 

cestným správnym orgánom pod č. OÚ-TT-OCDPK-2015/020466/Ho zo dňa 31.07.2015.              

 

Pravidelná autobusová doprava SAD bude vedená po čiastočne uzavretej ceste. Cestovný 

poriadok sa z titulu uzávierky cesty III/1323 (III/5139) nemení.  

 

Podmienky uzávierky: 
 

100. Cesta III/1323 (III/5139) smie byť uzavretá najdlhšie na uvedenú dobu. Žiadateľ je povinný 

dodržať termín povolenia uzávierky a spraviť všetko pre jej skrátenie.      
101. Osoba zodpovedná za organizáciu a zabezpečenie prác počas uzávierky je starostka obce 

Kľačany, Ing. Emília Cvíčelová, Obecný úrad Kľačany, Kľačany 211, č..t. 0911/388 828. 

102. Cesta III/1323 (III/5139) bude osadená dopravnými značkami a zariadeniami podľa 

schváleného návrhu prenosného dopravného značenia.  

103. Na účely záberu časti cesty III/1323 (III/5139) počas stavebných prác v obci Kľačany bolo 

vydané povolenie na zvláštne užívanie cesty III/1323 (III/5139) pod značkou č. OÚ-TT-

OCDPK-2015/024693/Ho zo dňa 11.08.2015. 
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104. Po osadení prenosného dopravného značenia musia byť vyzvaní ku kontrole správnosti ich 

osadenia zástupcovia štátnej správy a zástupca OR PZ Trnava, ODI Trnava. 

105. Žiadateľ bude pravidelne kontrolovať a udržiavať prenosné dopravné značenie vyznačujúce 

čiastočnú uzávierku tak, aby bolo v súlade s vydaným určením.  

106. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, 

ak si to vyžiada všeobecný záujem. 



 

 

Odôvodnenie: 
 

 Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III/1323 (III/5139) bolo vydané na základe žiadosti, 

ktorú zaslala Obec Kľačany, Obecný úrad Kľačany, Kľačany 211, 920 64  Kľačany listom značky 

č. 400/2015 zo dňa 22.06.2015 z dôvodu realizácie stavebných úprav vjazdov z cesty III/1323 

(III/5139) - rekonštrukcie príjazdových mostíkov a spevnených rigolov pozdĺž cesty. Rozsah 

a spôsob stavebných prác si vyžaduje čiastočnú uzávierku cesty III/1323 (III/5139), pričom 

stavebné úpravy sa budú vykonávať postupne v úsekoch dlhých maximálne 50 m. V týchto úsekoch 

bude obmedzená cestná premávka a cesta bude čiastočne uzavretá postupne podľa jednotlivých 

úsekov stavebných prác, teda nie naraz v celej dĺžke. 

  

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky boli stanovené uvedené 

podmienky.  

 

 V zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších  predpisov 

je žiadateľ oslobodený od platenia správneho poplatku. 

 

 Podľa § 7 ods. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 

       Ing. Jozef  Rezbárik 

              vedúci odboru 

 
 

 
Doručí sa:         

107. Obec Kľačany, Obecný úrad Kľačany, 920 64  Kľačany 211 

108. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI Trnava, Starohájska 3, 917 01 Trnava 

109. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

110. Centrum vojenskej dopravy, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

111. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia 

112. Slovenská správa ciest, Odbor cestnej databanky, Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

113. Poliklinika Hlohovec, A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec 

114. Falck Záchranná, a. s., Bratislavská 45,917 02  Trnava 

115. Štimar, s. r. o., Markovičova 42, 917 02  Trnava 

116. Hasičská stanica Hlohovec, Šafárikova 26, 920 01 Hlohovec 

117. SAD Trnava a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava 

118. Slovak Lines, a. s., Mlynské Nivy 31, 821 09  Bratislava 

119. RTVS, Mýtna 1, P.O.Box 15, 817 55  Bratislava 

120. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 
 

Vybavuje: Ing. Hodúrová 

Telefón              Fax                   E-mail                                     IČO   

033/5564398      033/5564419      katarina.hodurova@minv.sk       00151866 

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

číslo spisu: OÚ-TT-OCDPK-2015/014712/Ho                Trnava 01.06.2015 

      

 

  

 Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „cestný 

správny orgán“) ako príslušný orgán podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 3 ods. 5 písm. a) a § 7 
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ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov a § 10 ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) po dohode s OR PZ Trnava, ODI Trnava vydaným pod číslom 

ORPZ-TT-ODI-56-079/2015 vydáva 

 

 

p o v o l e n i e 
 

 

na čiastočnú uzávierku cesty 1323 (III/513009) v úseku od km 0,015 – 0,080 v obci Kľačany. 

 

Žiadateľ: Železničné stavebníctvo Bratislava a. s., Divízia pozemných stavieb, 

Furmanská 8, 841  03  Bratislava 

 

Dôvod uzávierky:  rekonštrukcia mosta 352B na termináli Kľačany nad cestou 1323 (III/513009) 

 

Druh uzávierky: čiastočná 

 

Doba uzávierky: od 07.00 hod. dňa 01.07.2015 

do 19.00 hod. dňa 30.09.2015 

 

Dĺžka uzávierky: 0,065 km 

 

Dĺžka obchádzky: -  

 

 Premávka bude vedená po čiastočne uzavretej ceste 1323 (III/513009) obojsmerne a bude 

usmernená prenosným dopravným značením vydaným cestným správnym orgánom pod č. OÚ-TT-

OCDPK-2015/014715/Ho zo dňa 28.05.2015.              

 

Pravidelná autobusová doprava SAD bude vedená po čiastočne uzavretej ceste. Cestovný 

poriadok sa z titulu uzávierky cesty 1323 (III/513009) nemení.  

 

 

Podmienky uzávierky: 
 

121. Cesta 1323 (III/513009) smie byť uzavretá najdlhšie na uvedenú dobu. Žiadateľ je povinný  

dodržať termín povolenia uzávierky a spraviť všetko pre jej skrátenie.      
122. Osoba zodpovedná za organizáciu a zabezpečenie prác počas uzávierky je František Hudák, 

Jarná 879/23, 059 07  Lendak, č. t. 0918/757 764. 

123. Cesta 1323 (III/513009) bude osadená dopravnými značkami a zariadeniami podľa 

schváleného návrhu prenosného dopravného značenia. Na účely rekonštrukcie mosta 352B na 

termináli Kľačany bolo vydané povolenie zvláštneho užívania cesty 1323 (III/513009) pod 

značkou č. OÚ-TT-OCDPK-2015/014708/Ho zo dňa 01.06.2015. 
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124. Po osadení prenosného dopravného značenia musia byť vyzvaní ku kontrole správnosti ich 

osadenia zástupcovia štátnej správy a zástupca OR PZ Trnava, ODI Trnava. 

125. Žiadateľ bude pravidelne kontrolovať a udržiavať prenosné dopravné značenie vyznačujúce 

čiastočnú uzávierku tak, aby bolo v súlade s vydaným určením.  

126. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, 

ak si to vyžiada všeobecný záujem. 

 

 

Odôvodnenie: 



 

 Povolenie bolo vydané na základe žiadosti od spoločnosti Železničné stavebníctvo 

Bratislava a. s., Divízia pozemných stavieb, Furmanská 8, 841  03  Bratislava značky 

1007/2015/D12 zo dňa 21.04.2015, doplnenej oznámením o zmene termínu realizácie prác značky 

1456/2015/D12 zo dňa 29.05.2015, podaných z dôvodu rekonštrukcie mosta 352B na termináli 

Kľačany nad cestou 1323 (III/513009). Rozsah a spôsob opravy si vyžaduje čiastočnú uzávierku 

cesty 1323 (III/513009) v obci Kľačany.  

  

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky boli stanovené uvedené 

podmienky.  

 

 Za vydanie povolenia sa vyberá správny poplatok podľa položky 83 ods. c) sadzobníka 

správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vo výške 70 € (slovom sedemdesiat eur). 

 

 Podľa § 7 ods. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 

 

       Ing. Jozef  Rezbárik 

              vedúci odboru 

 
 

Doručí sa:         
127. Železničné stavebníctvo Bratislava a. s., DPS, Furmanská 8, 841  03  Bratislava 

128. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava 

129. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

130. Obec Kľačany, Obecný úrad Kľačany, 920 64  Kľačany 211 

131. Centrum vojenskej dopravy, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

132. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia 

133. Slovenská správa ciest, Odbor cestnej databanky, Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

134. Poliklinika Hlohovec, A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec 

135. Falck Záchranná, a. s., Bratislavská 45,917 02  Trnava 

136. Štimar, s. r. o., Markovičova 42, 917 02  Trnava 

137. Hasičská stanica Hlohovec, Šafárikova 26, 920 01 Hlohovec 

138. SAD Trnava a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava 

139. Slovak Lines, a. s., Mlynské Nivy 31, 821 09  Bratislava 

140. RTVS, Mýtna 1, P.O.Box 15, 817 55  Bratislava 

141. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 
 

Vybavuje: Ing. Hodúrová 

Telefón              Fax                   E-mail                                     IČO   

033/5564398      033/5564419      katarina.hodurova@minv.sk       00151866 

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

číslo spisu: OÚ-TT-OCDPK-2015/014712/Ho                Trnava 28.05.2015 

      

 

  

 Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie ako príslušný 

orgán podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, podľa § 3 ods. 5 písm. a) a § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. c) 

vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) po 

dohode s OR PZ Trnava, ODI Trnava vydaným pod číslom ORPZ-TT-ODI-56-079/2015 vydáva 
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p o v o l e n i e 
 

 

na čiastočnú uzávierku cesty 1323 (III/513009) v úseku od km 0,015 – 0,080 v obci Kľačany. 

 

Žiadateľ: Železničné stavebníctvo Bratislava a. s., Divízia pozemných stavieb, 

Furmanská 8, 841  03  Bratislava 

 

Dôvod uzávierky:  rekonštrukcia mosta 352B na termináli Kľačany nad cestou 1323 (III/513009) 

 

Druh uzávierky: čiastočná 

 

Doba uzávierky: od 07.00 hod. dňa 02.06.2015 

do 19.00 hod. dňa 31.07.2015 

 

Dĺžka uzávierky: 0,065 km 

 

Dĺžka obchádzky: -  

 

 Premávka bude vedená po čiastočne uzavretej ceste 1323 (III/513009) obojsmerne, bude 

usmernená prenosným dopravným značením vydaným tunajším cestným správnym orgánom pod č. 

OÚ-TT-OCDPK-2015/014715/Ho zo dňa 28.05.2015.              

 

Pravidelná autobusová doprava SAD bude vedená po čiastočne uzavretej ceste. Cestovný 

poriadok sa z titulu uzávierky cesty 1323 (III/513009) nemení.  

 

 

Podmienky uzávierky: 
 

142. Cesta 1323 (III/513009) smie byť uzavretá najdlhšie na uvedenú dobu, žiadateľ je povinný  

dodržať termín povolenia uzávierky a spraviť všetko pre jej skrátenie.      
143. Osoba zodpovedná za organizáciu a zabezpečenie prác počas uzávierky je František Hudák, 

Jarná 879/23, 059 07  Lendak, č. t. 0918/757 764. 

144. Cesta 1323 (III/513009) bude osadená dopravnými značkami a zariadeniami podľa 

schváleného návrhu prenosného dopravného značenia a povolenia zvláštneho užívania cesty 

Okresným úradom Trnava, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií značky OÚ-

TT-OCDPK-2015/014715/Ho zo dňa 28.05.2015., 
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145. Po osadení prenosného dopravného značenia musia byť vyzvaní ku kontrole správnosti ich 

osadenia zástupcovia štátnej správy a zástupca OR PZ Trnava, ODI Trnava. 

146. Žiadateľ bude pravidelne kontrolovať a udržiavať prenosné dopravné značenie vyznačujúce 

čiastočnú uzávierku tak, aby bolo v súlade s vydaným určením.  

147. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, 

ak si to vyžiada všeobecný záujem. 

 

 

Odôvodnenie: 
 

 Povolenie bolo vydané na základe žiadosti od spoločnosti Železničné stavebníctvo 

Bratislava a. s., Divízia pozemných stavieb, Furmanská 8, 841  03  Bratislava podanej z dôvodu 



rekonštrukcia mosta 352B na termináli Kľačany nad cestou 1323 (III/513009). Rozsah a spôsob 

opravy si vyžaduje čiastočnú uzávierku cesty 1323 (III/513009) v obci Kľačany.  

  

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky boli stanovené uvedené 

podmienky.  

 

 Za vydanie povolenia sa vyberá správny poplatok podľa položky 83 ods. c) sadzobníka 

správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vo výške 70 € (slovom sedemdesiat eur) v hotovosti. 

 

 Podľa § 7 ods. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 

 

       Ing. Jozef  Rezbárik 

              vedúci odboru 

 
 
 

Doručí sa:         
148. Železničné stavebníctvo Bratislava a. s., DPS, Furmanská 8, 841  03  Bratislava 

149. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava 

150. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

151. Obec Kľačany, Obecný úrad Kľačany, 920 64  Kľačany 211 

152. Centrum vojenskej dopravy, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

153. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia 

154. Slovenská správa ciest, Odbor cestnej databanky, Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

155. Poliklinika Hlohovec, A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec 

156. Falck Záchranná, a. s., Bratislavská 45,917 02  Trnava 

157. Štimar, s. r. o., Markovičova 40, 917 02  Trnava 

158. Hasičská stanica Hlohovec, Šafárikova 26, 920 01 Hlohovec 

159. SAD Trnava a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava 

160. Slovak Lines, a. s., Mlynské Nivy 31, 821 09  Bratislava 

161. RTVS, Mýtna 1, P.O.Box 15, 817 55  Bratislava 

162. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 
 

Vybavuje: Ing. Hodúrová 

Telefón              Fax                   E-mail                                     IČO   

033/5564398      033/5564419      katarina.hodurova@minv.sk       00151866 

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

číslo spisu: OÚ-TT-OCDPK-2014/017972/Ho                Trnava 03.09.2014 

      

 

 

 

 Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie ako príslušný 

orgán podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, podľa § 3 ods. 5 písm. a) a § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. c) 

vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) po 

dohode s OR PZ ODI Trnava a Mestským úradom v Hlohovci a na základe vyjadrenia od Správy 

a údržby ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava značky 01581/2013/SÚCTE-2658084 zo dňa 

06.11.2013 vydáva 
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p o v o l e n i e 
 

 

na čiastočnú uzávierku cesty II/507 v úseku od km 71,800 – 71,850 v meste Hlohovec. 

 

Žiadateľ: Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS 

TO Topoľčany, M. Rázusa 577, 955 01 Topoľčany 

 

Dôvod uzávierky:  oprava nábehových prahov železničného priecestia na ceste II/507 v meste 

Hlohovec 

 

Druh uzávierky: čiastočná 

 

Doba uzávierky: od 08,00 hod. dňa 26.11.2013 

do 18.00 hod. dňa 26.11.2013 

 

Dĺžka uzávierky: 0,050 km 

 

Dĺžka obchádzky: -  

 

 Premávka bude vedená po čiastočne uzavretej ceste II/507 obojsmerne, bude usmernená 

prenosným dopravným značením.              

 

Pravidelná autobusová doprava SAD bude vedená po čiastočne uzavretej ceste. Cestovný 

poriadok sa z titulu  uzávierky cesty nemení.  

 

 

Podmienky uzávierky: 

 

163. Cesta II/507 smie byť uzavretá najdlhšie na dobu vyššie uvedenú, žiadateľ je povinný  

dodržať termín povolenia uzávierky a spraviť všetko pre jej skrátenie,      
164. uzávierku vyznačí žiadateľ Železnice Slovenskej republiky, Stredisko miestnej správy 

a údržby ŽTS TO Topoľčany, M. Rázusa 577, 955 01  Topoľčany, zodpovedný pracovník p. 

Pavel Remenár, ŽSR, OR Trnava, SMSÚ ŽTS TO Topoľčany, č. t. 0903/909354 osadením 

dopravných značiek a zariadení podľa schváleného návrhu prenosného dopravného značenia 

a zvláštneho užívania vydaného Okresným úradom  
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Trnava, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií značky OÚ-TT-OCDPK-

D/2013/02178/Ho/1 zo dňa 19.11.2013, 

165. po osadení prenosného dopravného značenia musia byť vyzvaní ku kontrole správnosti ich 

osadenia zástupcovia štátnej správy, samosprávy a ODI Trnava, 

166. žiadateľ  zabezpečí, aby ku dňu zahájenia čiastočnej uzávierky bolo osadené prenosné 

dopravné značenie, 

167. žiadateľ bude pravidelne kontrolovať a udržiavať v dobrom stave prenosné dopravné 

značenie vyznačujúce čiastočnú uzávierku,  

168. na čiastočnú uzávierku cesty II/507 upozorní občanov mesta Hlohovec - Mestský úrad v 

Hlohovci spôsobom v mieste obvyklým, t.j. miestnym rozhlasom, 



169. povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, 

ak si to vyžiada všeobecný záujem. 

 

Odôvodnenie: 

 

 Povolenie bolo vydané na základe žiadosti Železníc Slovenskej republiky, Stredisko 

miestnej správy a údržby ŽTS TO Topoľčany, M. Rázusa 577, 955 01  Topoľčany podanej 

z dôvodu opravy nábehových prahov železničného priecestia trate Lužianky – Leopoldov v meste 

Hlohovec ceste II/507. Rozsah a spôsob opravy si vyžaduje čiastočnú uzávierku cesty II/507 

v meste Hlohovec. 

 Vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty bolo prerokované s OR PZ ODI Trnava 

a Mestským úradom Hlohovec, písomné vyjadrenie k nemu poskytla S a Ú ciest TTSK Trnava.  

 

 Za vydanie povolenia sa vyberá správny poplatok podľa položky 83 ods. c) sadzobníka 

správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vo výške 170 € (slovom stosedemdesiat eur). Poplatok bol uhradený 

kolkovými známkami. 

 

 Podľa § 7 ods. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 

 

       Ing. Jozef  Rezbárik 

              vedúci odboru 

 

Doručí sa:         

170. Železnice Slovenskej republiky, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Topoľčany, M. 

Rázusa 577, 955 01  Topoľčany 

171. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

172. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

173. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava 

174. SAD Trnava a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava 

175. Poliklinika Hlohovec, A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec 

176. Hasičská stanica Hlohovec, Šafárikova 26, 920 01 Hlohovec 

177. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 
 

 

 

Vybavuje: Ing. Hodúrová 

Telefón             Fax                  E-mail                                    IČO       Štátna pokladnica 

033/5564398     033/5564419     katarina.hodurova@tt.vs.sk      00151866      č. ú. 7000180314/8180 

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

        
Váš list č./zo dňa             Naše číslo   Vybavuje/linka   Trnava 
          -    /   -                     OÚ-TT-OCDPK-D/2013/02187/Ho  Ing. Hodúrová/5564398               19.11.2013 

 

 Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie ako príslušný 

orgán podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, podľa § 3 ods. 5 písm. a) a § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. c) 

vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) po 

dohode s OR PZ ODI Trnava a Mestským úradom v Hlohovci a na základe vyjadrenia od Správy 
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a údržby ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava značky 01581/2013/SÚCTE-2658084 zo dňa 

06.11.2013 vydáva 

 

p o v o l e n i e 
 

na čiastočnú uzávierku cesty II/507 v úseku od km 71,800 – 71,850 v meste Hlohovec. 

 

Žiadateľ: Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS 

TO Topoľčany, M. Rázusa 577, 955 01 Topoľčany 

 

Dôvod uzávierky:  oprava nábehových prahov železničného priecestia na ceste II/507 v meste 

Hlohovec 

 

Druh uzávierky: čiastočná 

 

Doba uzávierky: od 08,00 hod. do 18.00 hod. dňa 26.11.2013 

 

Dĺžka uzávierky: 0,050 km 

 

Dĺžka obchádzky: -  

 

 Premávka bude vedená po čiastočne uzavretej ceste II/507 obojsmerne, bude usmernená 

prenosným dopravným značením.              

 

Pravidelná autobusová doprava SAD bude vedená po čiastočne uzavretej ceste. Cestovný 

poriadok sa z titulu  uzávierky cesty nemení.  

 

 

Podmienky uzávierky: 

 

178. Cesta II/507 smie byť uzavretá najdlhšie na dobu vyššie uvedenú, žiadateľ je povinný  

dodržať termín povolenia uzávierky a spraviť všetko pre jej skrátenie,      
179. uzávierku vyznačí žiadateľ Železnice Slovenskej republiky, Stredisko miestnej správy 

a údržby ŽTS TO Topoľčany, M. Rázusa 577, 955 01  Topoľčany, zodpovedný pracovník p. 

Pavel Remenár, ŽSR, OR Trnava, SMSÚ ŽTS TO Topoľčany, č. t. 0903/909354 osadením 

dopravných značiek a zariadení podľa schváleného návrhu prenosného dopravného značenia 

a zvláštneho užívania vydaného Okresným úradom Trnava, odborom cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií značky OÚ-TT-OCDPK-D/2013/02178/Ho/1 zo dňa 19.11.2013, 
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180. po osadení prenosného dopravného značenia musia byť vyzvaní ku kontrole správnosti ich 

osadenia zástupcovia štátnej správy, samosprávy a ODI Trnava, 

181. žiadateľ  zabezpečí, aby ku dňu zahájenia čiastočnej uzávierky bolo osadené prenosné 

dopravné značenie, 

182. žiadateľ bude pravidelne kontrolovať a udržiavať v dobrom stave prenosné dopravné 

značenie vyznačujúce čiastočnú uzávierku,  

183. na čiastočnú uzávierku cesty II/507 upozorní občanov mesta Hlohovec - Mestský úrad v 

Hlohovci spôsobom v mieste obvyklým, t.j. miestnym rozhlasom, 

184. povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, 

ak si to vyžiada všeobecný záujem. 

 

Odôvodnenie: 



 

 Povolenie bolo vydané na základe žiadosti Železníc Slovenskej republiky, Stredisko 

miestnej správy a údržby ŽTS TO Topoľčany, M. Rázusa 577, 955 01  Topoľčany podanej 

z dôvodu opravy nábehových prahov železničného priecestia trate Lužianky – Leopoldov v meste 

Hlohovec ceste II/507. Rozsah a spôsob opravy si vyžaduje čiastočnú uzávierku cesty II/507 

v meste Hlohovec. 

 Vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty bolo prerokované s OR PZ ODI Trnava 

a Mestským úradom Hlohovec, písomné vyjadrenie k nemu poskytla S a Ú ciest TTSK Trnava.  

 

 Za vydanie povolenia sa vyberá správny poplatok podľa položky 83 ods. c) sadzobníka 

správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vo výške 170 € (slovom stosedemdesiat eur). Poplatok bol uhradený 

kolkovými známkami. 

 

 Podľa § 7 ods. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 

 

       Ing. Jozef  Rezbárik 

              vedúci odboru 

 

Doručí sa:         

185. Železnice Slovenskej republiky, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Topoľčany, M. 

Rázusa 577, 955 01  Topoľčany 

186. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

187. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

188. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava 

189. SAD Trnava a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava 

190. Poliklinika Hlohovec, A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec 

191. Hasičská stanica Hlohovec, Šafárikova 26, 920 01 Hlohovec 

192. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 

 

 

Telefón              Fax                              E-mail                            Internet                      IČO 

033/5564398               033/5564284               katarina.hodurova@tt.kud.gov.sk                 00151866 

 

 
   Vaše číslo/zo dňa                    Naše číslo                      Vybavuje/linka               Trnava 

4581/2006/20.10.2006             2006/03429/Js               Jászberényi/5550128         20.10.2006 

 

 

 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako príslušný orgán 

podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona číslo 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku 

pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 5 písm. a) a § 7 ods. 1 

zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a 

§ 10 ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) po dohode s OR PZ ODI Trnava a  po prerokovaní žiadosti Správa 

a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava značky 4581/2006 zo dňa 20.10.2006 vydáva 

 

p o v o l e n i e 
 

na čiastočnú uzávierku cesty III/5134 v km 1,000 – 1,100 v Hlohovci, m. č. Šulekovo. 
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Žiadateľ:  Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

 

Dôvod uzávierky:  oprava závady na ceste III/5134 v Šulekove 

 

Druh uzávierky: čiastočná 

 

Doba uzávierky: od 08,00 hod. dňa 23.10.2006 

   do 14,00 hod. dňa 10.11.2006 

 

Dĺžka uzávierky: 0,100 km 

 

Dĺžka obchádzky: -  

 

 Premávka bude vedená po čiastočne uzavretej ceste III/5134 obojsmerne, bude usmernená 

prenosným dopravným značením.              

 

Pravidelná autobusová doprava SAD bude vedená po čiastočne uzavretej ceste. Cestovný 

poriadok sa z titulu  uzávierky cesty nemení.  

 

Podmienky uzávierky: 

 

1. Cesta III/5134 smie byť  uzavretá najdlhšie na dobu vyššie uvedenú, žiadateľ je povinný  

dodržať termín povolenia uzávierky a spraviť všetko pre jej skrátenie,      
2. uzávierku vyznačí žiadateľ Správa a údržba ciest TTSK Trnava, zodpovedný pracovník p. 

Anna Chudá ,  č. t. 0903/778397  osadením dopravných značiek a zariadení podľa 

schváleného návrhu prenosného dopravného značenia a určenia vydaného Obvodným 

úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava značky 2006/03420/Js/1 zo dňa 

20.10.2006, 
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3. po osadení dopravných značiek a dopravných zariadení musia byť vyzvaní ku kontrole 

správnosti ich osadenia zástupcovia štátnej správy, samosprávy a ODI Trnava, 

4. žiadateľ  zabezpečí, aby ku dňu zahájenia čiastočnej uzávierky bolo  osadené prenosné 

dopravné značenie, 

5. žiadateľ  bude pravidelne kontrolovať a udržiavať v dobrom stave prenosné dopravné 

značenie vyznačujúce  čiastočnú uzávierku,  

6. na čiastočnú uzávierku cesty III/5134 upozorní občanov miestnej časti Šulekovo  Mestský 

úrad v Hlohovci spôsobom v mieste obvyklým t.j. miestnym rozhlasom, 

7. povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, 

ak si to vyžiada všeobecný záujem. 

 

Odôvodnenie: 

 

 Povolenie bolo vydané na základe žiadosti Správy a údržby ciest TTSK Trnava podanej 

z dôvodu opravy závady na ceste III/5134.  Rozsah a spôsob opravy závady na ceste si vyžaduje 

čiastočnú uzávierku cesty III/5134 v obci Šulekovo. 

 Vydanie povolenia na  čiastočnú uzávierku cesty bolo  prerokované s  OR PZ ODI Trnava, 

S a Ú ciest TTSK Trnava a Mestským úradom Hlohovec.  

 

 V zmysle § 4 zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov je žiadateľ oslobodený od platenia správneho poplatku. 

 

 Podľa § 7 ods. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 



 

 

       Ing. Jozef  Rezbárik 

              riaditeľ úradu 

 

 

Doručí sa:         

 

1. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

2. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

3. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava 

4. SAD Trnava a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava 

5. Poliklinika Hlohovec, A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec 

6. Hasičská stanica Hlohovec, Šafárikova 26, 920 01 Hlohovec 

7. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Telefón                      Fax                                E-mail                           Internet                 IČO  

033/5550128       033/5550107     frantisek.jaszberenyi@tt.kud.gov.sk                       37847732 

OBVODNÝ  ÚRAD 
PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 

Vajanského 2, 917 02 Trnava 

________________________________________________________________ 

 

   Vaše číslo/zo dňa                    Naše číslo                      Vybavuje/linka               Trnava 

327/2007/383301AO                2007/01046/Js               Jászberényi/5550128         28.03.2007 

NZ/A3.02/15.03.2007 

 

 

 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako príslušný orgán 

podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku pozemných 

komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods.5 písm. a)  a § 7 ods. 1 zákona 

č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov  a § 10 

ods. 3 písm. c) vyhlášky číslo 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) po dohode s  OR PZ ODI Trnava a po prerokovaní žiadosti ŽSR, Atrakčný obvod 

N. Zámky, M. R. Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky, značky 347/2007/383301 zo dňa 15.03.2007 

vydáva 

 

 

p o v o l e n i e 
 

 

na úplnú uzávierku cesty III/5132 od km 2,250 po km 2,270 meste Leopoldov. 

 

Žiadateľ:  ŽSR, Atrakčný obvod N. Zámky, M. R. Štefánika 74, 940 65 N. Zámky 

 

Dôvod uzávierky:  oprava železničného priecestia v meste Leopoldov 

 

Druh uzávierky: úplná 

mailto:frantisek.jaszberenyi@tt.kud.gov.sk


 

Doba uzávierky: od 07,00 hod. dňa 17.04.2007 

   do 18,00 hod. dňa 26.04.2007 

 

Dĺžka uzávierky: 0,020 km 

 

Dĺžka obchádzky: 0,700 km -  pre osobnú dopravu a SAD  

   cca 15,00 km - pre nákladnú dopravu 

 

Popis obchádzky: cestná premávka bude pre osobnú dopravu a SAD vedená z  cesty III/5132 po 

miestnej komunikácii ul. Kukučínova a Hviezdoslavova na cestu III/5132 

a opačne. 

 

Určenie trasy odklonu:  

 

Nákladná automobilová doprava bude z dôvodu vyššie uvedenej uzávierky 

vedená po ceste II/513 smer Trakovice a na križovatke s cestou I/61 smerom 

na Piešťany a opačne. 
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            Pravidelná autobusová doprava SAD bude vedená po obchádzkovej trase. Cestovný 

poriadok sa z titulu uzávierky cesty nemení.  

 

 

Podmienky uzávierky: 

 

 

1. Cesta III/5132 smie byť uzavretá najdlhšie na dobu vyššie uvedenú. Žiadateľ je povinný 

urobiť všetko pre skrátenie doby uzávierky, 

2. uzávierku, obchádzku a odklon vyznačí žiadateľ resp. dodávateľ opravy t.j. ŽSR, Údržba 

železničnej infraštruktúry, Regionálne riadiace pracovisko Žilina, Stredisko miestnej údržby 

Topoľčany, vedúci traťového obvodu Topoľčany p. Peter Lauko, č. t. 0903 – 249 598 

osadením dopravných značiek a zariadení podľa schválených upravených návrhov 

prenosného dopravného značenia a určení vydaných KÚ pre CD a PK Trnava číslo 

2007/00457 zo dňa 28.03.2007, O b Ú pre CD a PK Trnava číslo 2007/01047/Js zo dňa 

28.03.2007 a  M s Ú Leopoldov, 

3. po osadení dopravných značiek a dopravných zariadení musia byť vyzvaní ku kontrole 

správnosti ich osadenia zástupcovia orgánov štátnej správy, samosprávy a ODI podľa vyššie 

citovaných určení o čom budú vykonané zápisy do stavebného denníka stavby, 

4. žiadateľ spolu s dodávateľom opravy zabezpečí, aby ku dňu zahájenia uzávierky boli  

vykonané všetky opatrenia uvedené v zázname z prerokovania žiadosti, konaného dňa 

06.03.2007 na M s Ú Leopoldov a minimalizované čakacie doby autobusov SAD na 

železničnom priecestí na Kukučínovej ulici v Leopoldove, 

5. žiadateľ a dodávateľ opravy budú pravidelne kontrolovať a  udržiavať obchádzku 

v zjazdnom stave. Toto platí aj pre pravidelnú kontrolu a údržbu prenosného dopravného 

značenia vyznačujúceho uzávierku, obchádzku a odklon, 

6. na uzávierku cesty III/5132 a vedenie autobusovej dopravy po obchádzkovej trase upozorní 

občanov M s Ú Leopoldov spôsobom v mieste obvyklým t.j. miestnym rozhlasom, 

7. povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, 

ak si to vyžiada všeobecný záujem. 

 

 



Odôvodnenie: 

 

 

 Povolenie bolo vydané na základe žiadosti  podanej z dôvodu realizácie opravných prác  na  

železničnom priecestí trate Hlohovec – Leopoldov. Rozsah a spôsob vykonania opravy si vyžaduje 

úplnú uzávierku cesty III/5132 v km 2,250 až 2,270. 

 Vydanie povolenia na uzávierku cesty bolo  prerokované s KÚ pre CD a PK Trnava, OR PZ 

ODI Trnava, S a Ú ciest TTSK Trnava, SAD a.s. Trnava a M s Ú Leopoldov. 

 

 Podľa § 7 ods. 6 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 
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 Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky č. 83 písm. e) 

Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vo výške 2000,- Sk (slovom: dvetisíc Slovenských korún) v kolkových 

známkach.  

 

 

 

      Ing. Jozef  Rezbárik 

                                   riaditeľ úradu 

 

 

 

 

Doručí sa: 

 

1. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Atrakčný obvod N. Zámky, M. R. Štefánika 74, 940 65 

Nové Zámky 

2. Krajský úrad pre CD a PK, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

3. M s Ú Leopoldov, Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov 

4. OR PZ ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava 

5. S a Ú ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

6. SAD Trnava a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava 

7. Poliklinika Hlohovec, A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec 

8. Hasičská stanica Hlohovec, Šafárikova 26, 920 01 Hlohovec 

9. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Telefón                       Fax                                E-mail                           Internet                IČO  

033/5550128       033/5550107     frantisek.jaszberenyi@tt.kud.gov.sk                       37847732 

OBVODNÝ  ÚRAD 
PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 

Vajanského 2, 917 02 Trnava 

________________________________________________________________ 

   Vaše číslo/zo dňa                    Naše číslo                      Vybavuje/linka               Trnava 

                    /22.3.2006            2006/01119/Js               Jászberényi/5550128          30.3.2006 

 

 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako príslušný orgán 

podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku pozemných 

komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 5 písm. a) a § 7 ods.1 zákona číslo 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 

3 písm. c) vyhlášky číslo 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) po dohode s OR PZ ODI Trnava a po prerokovaní žiadosti Doprastav, a. s., 

Mlynské Nivy 70, 826 38 Bratislava značky  -    zo dňa 22.3.2006 vydáva 

 

p o v o l e n i e 
 

na úplnú uzávierku vetvy križovatky ciest I/61 a III/5132 pri obci Červeník. 

 

Žiadateľ:  Doprastav, a. s., Mlynské Nivy 70, 826 38 Bratislava 

 

Dôvod uzávierky:  úprava vetvy križovatky ciest I/61 a III/5132 

 

Druh uzávierky: úplná 

 

Doba uzávierky: od 08,00 hod. dňa 4.4.2006 

   do 18,00 hod. dňa 30.4.2006 

 

Dĺžka uzávierky: 0,070 km 

 

Dĺžka obchádzky: 0,430 km 

 

Popis obchádzky: - odbočenie z cesty I/61 na cestu III/5132 je posunuté o 0,200 km v smere na 

Piešťany a z cesty III/5132 na cestu I/61 o 0,200 km v smere na Piešťany.   

            

Pravidelná autobusová doprava SAD bude vedená po obchádzkovej trase. Cestovný 

poriadok sa z titulu úplnej uzávierky vetvy križovatky nemení.  

 

Podmienky uzávierky: 

 

1.  vetva križovatky ciest I/61 a III/5132 smie byť úplne uzavretá najdlhšie na dobu vyššie 

uvedenú, žiadateľ je povinný spraviť všetko pre skrátenie doby uzávierky, 

2. úplnú uzávierku a obchádzky vyznačí žiadateľ t.j. Doprastav, a. s., Bratislava, zodpovedný 

Ing. Nedielka , č. t. 0915 753 390  osadením dopravných značiek a zariadení podľa 

mailto:frantisek.jaszberenyi@tt.kud.gov.sk


schváleného návrhu prenosného dopravného značenia a určenia vydaného Obvodným 

úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava  
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značky 2006/00997/Js/1 zo dňa 24.3.2006 a Krajským úradom dopravy Trnava pre  cestu 

I/61, 

3. po osadení dopravných značiek a dopravných zariadení musia byť vyzvaní ku kontrole 

správnosti ich osadenia zástupcovia cestných správnych orgánov a ODI Trnava, 

4. žiadateľ  zabezpečí, aby ku dňu zahájenia  uzávierky bolo  osadené prenosné dopravné 

značenie, 

5. žiadateľ  bude pravidelne kontrolovať a udržiavať prenosné dopravné značenie vyznačujúce 

úplnú uzávierku,  

6. na úplnú uzávierku  vetvy križovatky upozorní občanov obce Červeník Obecný úrad  v 

Červeníku spôsobom v mieste obvyklým t.j. miestnym rozhlasom, 

7. povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, 

ak si to vyžiada všeobecný záujem. 

 

Odôvodnenie: 

 

 Povolenie bolo vydané na základe žiadosti Doprastav, a. s. Bratislava podanej z dôvodu 

úpravy vetvy križovatky ciest I/61 a III/513. Rozsah a spôsob úpravy odbočenia si vyžaduje úplnú 

uzávierku  vetvy križovatky  ciest I/61 a III/5132. 

 Vydanie povolenia na úplnú uzávierku cesty bolo  prerokované s  OR PZ ODI Trnava, S a Ú 

ciest TTSK Trnava a Obecným úradom Červeník.  

 

 Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky č. 83 písm. e) 

Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vo výške  2000,- Sk (slovom: dvetisíc Slovenských korún) v kolkových 

známkach. 

 

 Podľa § 7 ods. 6, zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 

       Ing. Jozef  Rezbárik 

               riaditeľ úradu 

 

               

Doručí sa:         

 

1. Doprastav, a. s., Mlynské Nivy 70, 826 38 Bratislava 

2. Obec Červeník, obecný úrad, Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník 

3. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava 

4. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

5. SAD Trnava a.s., Nitrianska 5, 917 01Trnava 

6. Poliklinika Hlohovec, A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec 

7. Hasičská stanica Hlohovec, Šafárikova 26, 920 01 Hlohovec 

8. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 
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Vajanského 2, 917 02 Trnava 

________________________________________________________________ 

   Vaše číslo/zo dňa                    Naše číslo                      Vybavuje/linka               Trnava 

          -        /     -                      2008/03554/Js                Jászberényi/5550128        17.09.2008 

 

 

Vec 

Oznámenie o začatí konania a pozvanie na ústne konanie 

 

 

 Železnice Slovenskej republiky Oblastné riaditeľstvo Trnava, Atrakčný obvod Nové Zámky, 

M. R. Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky podali  dňa 05.09.2008 na tunajší úrad žiadosť o povolenie 

úplnej uzávierky cesty II/507 v km  71,800 v Meste Hlohovec na železničnom priecestí trate 

Lužianky - Leopoldov na dobu od  8,00 hod. dňa 20.10.2008 do 18,00 hod. dňa 05.11.2008 

z dôvodu komplexnej rekonštrukcie železničného priecestia. 

 

 Uvedeným dňom bolo vo veci začaté konanie. 

 

 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, ako príslušný cestný 

správny orgán podľa § 2 zákona číslo 534/2003 Z. z., §§ 3 a 7 zákona číslo 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky číslo 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

 

n a r i a ď u j e 
 

ústne prerokovanie predloženej žiadosti, ktoré sa uskutoční 

 

dňa 25.septembra 2008 (štvrtok) o 9,00 hod. 

 

na Mestskom úrade Hlohovec, zasadačka M s Ú, 2. poschodie. 

 

 Predmetom ústneho prerokovania bude predložená žiadosť, hlavne posúdenie doby trvania 

úplnej uzávierky , zabezpečenie obchádzkovej trasy a autobusovej dopravy a stanovenie podmienok 

pre povolenie uzávierky. 

 

 Účasť pozvaných na rokovaní je nutná. 

 

 

 

         Ing. Jozef  Rezbárik 

              riaditeľ úradu 
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Pozývajú sa: 

 

1. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 



2. Trnavský samosprávny kraj, odbor PK a dopravy, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

3. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

4. OR PZ SR, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava 

5. SAD Trnava, a. s., Nitrianska 5, 917 01 Trnava 

6. ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava, Atrakčný obvod Nové Zámky, M.R. Štefánika 74, 940 65 

Nové Zámky 

7. ŽSR, Stredisko miestnej údržby ŽTS, M. Rázusa 577, 955 01 Topoľčany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefón                      Fax                                E-mail                           Internet                 IČO  
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OBVODNÝ  ÚRAD 
PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 

Vajanského 2, 917 02 Trnava 

________________________________________________________________ 

   Vaše číslo/zo dňa                    Naše číslo                      Vybavuje/linka               Trnava 

206/2006/Vr/27.02.2006          2006/00722/Js               Jászberényi/5550128          7.3.2006 

 

 

 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako príslušný orgán 

podľa § 2, zákona číslo 534/2003 Z. z., §§ 3 a 7, zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky číslo 35/1984 Zb., ktorou sa 

mailto:frantisek.jaszberenyi@tt.kud.gov.sk


vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) po dohode s OR PZ ODI Trnava a po 

prerokovaní žiadosti ŽS Brno, a. s. – organizačná zložka, Furmanská 8, 841 03 Bratislava, 

značky 206/2006/Vr zo dňa 27.02.2006 týmto  

 

n e p o v o ľ u j e  
 

úplnú uzávierku cesty III/06120 v km od  0,820 do 0,860 v obci Červeník.  

 

Odôvodnenie: 

 

 Podmienkou na úplnú uzávierku cesty III/06120 bola realizácia stavby „Úprava odbočenia 

v súbehu cesty I/61 a III/5132,“ na ktorú vydal Krajský úrad v Trnave, odbor dopravy, pozemných 

komunikácií a iných odvetvových vzťahov ako špeciálny stavebný úrad stavebné povolenie pod 

číslom 2003/10673/Ja/2 zo dňa 22.12.2003. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 

2.3.2004. V podmienkach pre uskutočnenie stavy v bode 19 je stanovené, že stavba bude 

zrealizovaná ešte pred realizáciou stavby „Modernizácia železničnej trate v traťovom úseku 

Leopoldov – Veľké Kostoľany.“ V bode 22 podmienok pre uskutočnenie stavby je stanovené, že do 

započatia stavby stavebník dorieši usporiadanie cestnej siete po zrušení úrovňového priecestia cesty 

III/06120 so železničnou traťou v k. ú. Červeník. Do dnešného dňa vyššie uvedené body podmienok 

pre uskutočnenie stavby nie sú splnené, v čoho dôsledku Obvodný úrad pre cestnú dopravu 

a pozemné komunikácie Trnava ako cestný správny orgán pre cestu III/06120 úplnú uzávierku na 

nej   n e p o v o ľ u j e.  

 

 Po zrealizovaní stavby „Úprava odbočenia v súbehu cesty I/61 a III/06120,“ vydaní 

kolaudačného rozhodnutia na stavbu a predložení žiadosti na usporiadanie cestnej siete na MDP a T 

Bratislava, musí žiadateľ predložiť novú žiadosť na povolenie uzávierky cesty III/06120 

v predmetnom úseku. 

 

 Podľa § 7, odseku 6, zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 

 

       Ing. Jozef  Rezbárik 

               riaditeľ úradu 
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Doručí sa:         

 

1. ŽS Brno, a. s. – organizačná zložka, Furmanská 8, 841 03 Bratislava 

2. Obec Červeník, obecný úrad, Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník 

3. Krajský úrad pre CD a PK, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

4. Trnavský samosprávny kraj, odbor PK a dopravy, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

5. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava 

6. SAD, a. s. Trnava, Nitrianska 5, 917 01 Trnava 

7. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

8. Holland Railconsult BV, Orgovánová 45, 917 02 Trnava 

9. Slovenská správa ciest, IVSC, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25 

        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Telefón                      Fax                                E-mail                           Internet                 IČO  

033/5550128       033/5550107     frantisek.jaszberenyi@tt.kud.gov.sk 

OBVODNÝ  ÚRAD 
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   Vaše číslo/zo dňa                    Naše číslo                      Vybavuje/linka               Trnava 

19489/2009/17.08.2010           2010/04223/Js                 Jászberényi/5550128       30.08.2010 

 

 

 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako príslušný orgán 

podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 5 písm. a) 

a § 7 ods.1 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov, § 10 ods. 3 písm. c) vyhlášky číslo 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) po dohode s OR PZ ODI Trnava a  po prerokovaní 

žiadosti Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec značky  19489/2010 zo dňa 

17.08.2010 vydáva 

 

p o v o l e n i e 
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na úplnú uzávierku cesty II/507 od križovatky s MK ulica Tolstého po križovatku s MK M. R. 

Štefánika v Hlohovci. 

 

Žiadateľ:  Mesto Hlohovec                                                             

 

Dôvod uzávierky:  konanie Michalského jarmoku 

 

Druh uzávierky: úplná 

 

Doba uzávierky: od 08,00 hod. dňa 23.09.2010 

   do 24,00 hod. dňa 26.09.2010 

 

Dĺžka uzávierky: 0,670 km 

 

Dĺžka obchádzky: 2,050 km 

 

 Obchádzková trasa bude vedená po miestnych komunikáciách a bude vyznačená prenosným 

dopravným značením. 

           

Pravidelná autobusová doprava SAD bude vedená po obchádzkovej trase. Cestovný 

poriadok sa z titulu úplnej uzávierky cesty nemení.  

 

Podmienky uzávierky: 

 

1. Cesta  II/507 smie byť úplne uzavretá najdlhšie na dobu vyššie uvedenú, žiadateľ je povinný 

dodržať termín povolenia uzávierky 

2. úplnú uzávierku a obchádzky vyznačí žiadateľ Mesto Hlohovec, zodpovedný pracovník p. 

Jaromír Kratochvíl, č. t. 0905 386408 osadením dopravných značiek a zariadení podľa 

schváleného návrhu prenosného dopravného značenia a určenia  

vydaného tunajším úradom pod. č. 2010/04179/Js/1 zo dňa 30.08.2010, 

-2- 

 

 

3. obchádzkové trasy po miestnych komunikáciách vyznačí žiadateľ v zmysle určenia na 

použitie dopravných značiek a dopravných zariadení vydaného Mestom Hlohovec, 

4. po osadení dopravných značiek a dopravných zariadení musia byť vyzvaní ku kontrole 

správnosti ich osadenia zástupcovia cestných správnych orgánov a ODI Trnava, 

5. žiadateľ  zabezpečí, aby ku dňu zahájenia  uzávierky bolo  osadené prenosné dopravné 

značenie, 

6. žiadateľ  bude pravidelne kontrolovať a udržiavať prenosné dopravné značenie vyznačujúce 

úplnú uzávierku,  

7. na úplnú uzávierku  cesty II/507 upozorní občanov Mesta Hlohovec Mestský úrad 

v Hlohovci spôsobom v meste obvyklým, t. j. miestnym rozhlasom, 

8. povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, 

ak si to vyžiada všeobecný záujem. 

 

Odôvodnenie: 

 

 Povolenie bolo vydané na základe žiadosti Mesta Hlohovec podanej z dôvodu organizácie 

a vykonania Michalského jarmoku. Rozsah a  spôsob organizácie jarmoku si vyžaduje úplnú 

uzávierku  cesty II/507 od križovatky s MK Tolstého po križovatku s MK M. R. Štefánika v 

Hlohovci. 

 Vydanie povolenia na úplnú uzávierku cesty bolo  prerokované s  OR PZ ODI Trnava, S a Ú 

ciest TTSK Trnava a Mestským úradom Hlohovec.  



 

 V zmysle § 4 zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov je žiadateľ oslobodený od platenia správneho poplatku. 

 

 Podľa § 7 ods. 6 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 

       Ing. Jozef  Rezbárik 

               riaditeľ úradu 

               

Doručí sa: 

 

1. Mestský úrad Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

2. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava 

3. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

4. Obvodný úrad v Trnave, OKR, Kollárova 8, 917 02 Trnava  

5. SAD Trnava a.s., Nitrianska 5, 917 01Trnava 

6. Poliklinika Hlohovec, A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec 

7. Hasičská stanica Hlohovec, Šafárikova 26, 920 01 Hlohovec 

8. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 

9. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
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033/5550128       033/5550107     frantisek.jaszberenyi@tt.kud.gov.sk                       37847732 

OBVODNÝ  ÚRAD 
PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 

Vajanského 2, 917 02 Trnava 
 

   Vaše číslo/zo dňa                    Naše číslo                      Vybavuje/linka               Trnava 

19021/2009/20.8.2009             2009/03294/Js                 Jászberényi/5550128       28.08.2009 

 

 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako príslušný orgán 

podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 5 písm. a) 

a § 7 ods.1 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov,  § 10 ods. 3 písm. c) vyhlášky číslo 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) po dohode s OR PZ ODI Trnava a po prerokovaní 

žiadosti Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec značky  19021/2009 zo dňa 

20.8.2009 vydáva 

 

p o v o l e n i e 
 

na úplnú uzávierku cesty II/507 od križovatky s MK ulica Tolstého po križovatku s MK M. R. 

Štefánika v Hlohovci. 

 

Žiadateľ:  Mesto Hlohovec                                                             

 

Dôvod uzávierky:  konanie medzinárodných majstrovstiev Slovenska cestných pretekov 

historických motocyklov 

 

Druh uzávierky: úplná 
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Doba uzávierky: od 06,00 hod. do 18,00 hod. dňa 19.09.2009 

 

Dĺžka uzávierky: 0,670 km 

 

Dĺžka obchádzky: 2,050 km 

 

 Obchádzková trasa bude vedená po miestnych komunikáciách a bude vyznačená prenosným 

dopravným značením. 

           

Pravidelná autobusová doprava SAD bude vedená po obchádzkovej trase. Cestovný 

poriadok sa z titulu úplnej uzávierky cesty nemení.  

 

 

Podmienky uzávierky: 

 

 

1. Cesta  II/507 smie byť úplne uzavretá najdlhšie na dobu vyššie uvedenú, žiadateľ je povinný 

dodržať termín povolenia uzávierky 

2. úplnú uzávierku a obchádzky vyznačí žiadateľ Mesto Hlohovec, zodpovedný p. Peter Baláž, 

č. t. 0903 724 800 osadením dopravných značiek a zariadení podľa schváleného návrhu 

prenosného dopravného značenia a určenia  vydaného tunajším úradom pod č. 

-2- 

 

 

2009/03282/Js/1 zo dňa 28.08.2009,     

3. obchádzkové trasy po miestnych komunikáciách vyznačí žiadateľ v zmysle určenia na 

použitie dopravných značiek a dopravných zariadení vydaného Mestom Hlohovec, 

4. po osadení dopravných značiek a dopravných zariadení musia byť vyzvaní ku kontrole 

správnosti ich osadenia zástupcovia cestných správnych orgánov a ODI Trnava, 

5. žiadateľ  zabezpečí, aby ku dňu zahájenia  uzávierky bolo  osadené prenosné dopravné 

značenie, 

6. žiadateľ  bude pravidelne kontrolovať a udržiavať prenosné dopravné značenie vyznačujúce 

úplnú uzávierku,  

7. na úplnú uzávierku  cesty II/507 upozorní občanov Mesta Hlohovec Mestský úrad 

v Hlohovci spôsobom v meste obvyklým, t. j. miestnym rozhlasom, 

8. povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, 

ak si to vyžiada všeobecný záujem. 

 

Odôvodnenie: 

 

 Povolenie bolo vydané na základe žiadosti Mesta Hlohovec podanej z dôvodu organizácie 

a vykonania medzinárodných cestných pretekov historických motocyklov. Rozsah a  spôsob 

organizácie pretekov historických motocyklov si vyžaduje úplnú uzávierku  cesty II/507 od 

križovatky s MK Tolstého po križovatku s MK M. R. Štefánika v Hlohovci. 

 Vydanie povolenia na úplnú uzávierku cesty bolo  prerokované s  OR PZ ODI Trnava, S a Ú 

ciest TTSK Trnava a Mestským úradom Hlohovec.  

 

 V zmysle § 4 zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov je žiadateľ oslobodený od platenia správneho poplatku. 

 

 Podľa § 7 ods. 6 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

       Ing. Jozef  Rezbárik 



               riaditeľ úradu 

            

Doručí sa: 

 

1. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

2. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava 

3. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

4. Obvodný úrad v Trnave, OKR, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

5. SAD Trnava a.s., Nitrianska 5, 917 01Trnava 

6. Poliklinika Hlohovec, A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec 

7. Hasičská stanica Hlohovec, Šafárikova 26, 920 01 Hlohovec 

8. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 

9. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

 

Telefón                      Fax                                E-mail                           Internet                 IČO  

033/5550128       033/5550107     frantisek.jaszberenyi@tt.kud.gov.sk                       37847732 
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OBVODNÝ  ÚRAD 
PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 

Vajanského 2, 917 02 Trnava 

 

   Vaše číslo/zo dňa                    Naše číslo                      Vybavuje/linka               Trnava 

924/2008/383301AO              2008/03554/Js/1              Jászberényi/5550128        14.10.2008 

NZ/A3.02/02.09.2008 

 

 

 

 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava ako príslušný orgán 

podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku pozemných 

komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods.5 písm. a)  a § 7 ods. 1 zákona 

č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov  a § 10 

ods. 3 písm. c) vyhlášky číslo 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) po  prerokovaní žiadosti ŽSR, Atrakčný obvod N. Zámky, M. R. Štefánika 74, 

940 65 Nové Zámky, značky 924/2008/383301AO NZ/A2.02 zo dňa 02.09.2008 a po dohode s OR 

PZ SR , ODI Trnava vydáva 

 

 

p o v o l e n i e 
 

 

na úplnú uzávierku cesty II/507 od km 71,780 po km 71,820 - železničné priecestie v Hlohovci. 

 

 

Žiadateľ:  ŽSR, Atrakčný obvod N. Zámky, M. R. Štefánika 74, 940 65 N. Zámky 

 

Dôvod uzávierky:  rekonštrukcia železničného priecestia v Hlohovci 

 

Druh uzávierky: úplná 

 

Doba uzávierky: od 08,00 hod. dňa 20.10.2008 

   do 18,00 hod. dňa 05.11.2008 

 

Dĺžka uzávierky: 0,040 km 

 

Dĺžka obchádzky: cca 30 km 

 

 

Popis obchádzky: - cestná premávka zo smeru Trakovice a  Sereď bude  vedená po 

ceste III/5132 smer Leopoldov – Červeník a po ceste I/61 smer Piešťany a opačne, 

- zo smeru  Hlohovec a  Nitra po ceste II/513 na cestu III/51314 smer Alekšince – Lukáčovce – 

Pastuchov na cestu II/514 a opačne. 

 

 

            Pravidelná autobusová doprava SAD bude vedená po obchádzkovej trase. Cestovný 

poriadok sa z titulu uzávierky cesty nemení.  
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Podmienky uzávierky: 

 



 

1. Cesta II/507 smie byť uzavretá najdlhšie na dobu vyššie uvedenú. Žiadateľ je povinný 

urobiť všetko pre skrátenie doby uzávierky, 
2. uzávierku a obchádzkové trasy vyznačí žiadateľ resp. dodávateľ rekonštrukčných prác 

na železničnom priecestí t.j. ŽSR, Údržba železničnej infraštruktúry, Regionálne riadiace 

pracovisko Žilina, Stredisko miestnej údržby Topoľčany, vedúci prevádzky    traťového 

obvodu Topoľčany p. Pavol Remenár, č. t. 0903 – 909 354 osadením dopravných značiek 

a zariadení podľa schválených upravených návrhov prenosného dopravného značenia 

a určení vydaných KÚ pre CD a PK Trnava číslo 2008/01675/Si/BC9 zo dňa 14.10.2008, 

O b Ú pre CD a PK Trnava číslo 2008/03553/Js/1 zo dňa 13.10.2008, O b Ú pre CD a  PK 

Nitra č. 2008/03892/A BC9 zo dňa 10.10.2008, O b Ú pre CD a PK Piešťany č. 2008/01591 

zo dňa 14.10.2008 a  M s Ú Hlohovec č. 21927/2008 zo dňa 13.10.2008, 

3. po osadení dopravných značiek a dopravných zariadení musia byť vyzvaní ku kontrole 

správnosti ich osadenia zástupcovia orgánov štátnej správy, samosprávy a ODI podľa vyššie 

citovaných určení, 

4. žiadateľ spolu s dodávateľom opravy zabezpečí, aby ku dňu zahájenia uzávierky boli  

vykonané všetky opatrenia uvedené v zázname z prerokovania žiadosti, konaného dňa 

25.09.2008 na M s Ú Hlohovec s dôrazom na prejazd vozidiel záchrannej služby 

a hasičských vozidiel – otvorenie závor zabezpečí dopravná kancelária žst. Hlohovec telefón 

číslo 033/2297473 a na skrátenie doby uzávierky,  

5. žiadateľ a dodávateľ rekonštrukčných prác na železničnom priecestí budú pravidelne 

kontrolovať a  udržiavať obchádzku v zjazdnom stave. Toto platí aj pre pravidelnú kontrolu 

a údržbu prenosného dopravného značenia vyznačujúceho uzávierku cesty II/507  

a obchádzkové trasy, 

6. na uzávierku cesty II/507 vedenie premávky po obchádzkových trasách upozorní občanov 

M s Ú Hlohovec spôsobom v mieste obvyklým - prostredníctvom miestneho rozhlasu 

a Hlohoveckej televízie,  

7. povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, 

ak si to vyžiada všeobecný záujem. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

 

 Povolenie bolo vydané na základe žiadosti  podanej z dôvodu realizácie rekonštrukcie  

železničného priecestia na trati Lužianky – Leopoldov. Rozsah a spôsob vykonania rekonštrukcie si 

vyžaduje úplnú uzávierku cesty II/507 v km 71,780 – 71,820. 

 

  

Vydanie povolenia na uzávierku cesty bolo  prerokované na rokovaní zvolanom Obvodným 

úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava dňa 25.09.2008 v Hlohovci za 

prítomnosti zástupcov ŽSR AO Nové Zámky, Trnavského samosprávneho kraja, Správy a údržby 

TTSK, OR PZ SR – ODI  Trnava, Mesta Hlohovec, SAD a.s. Trnava, VEOLA TRANSPORT 

Nitra, a.s. 

 

 Podľa § 7 ods. 6 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov sa na povoľovanie uzávierok nevzťahuje zákon o správnom konaní. 

 

 

 Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky č. 83 písm. c) 

Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vo výške 5000,- Sk (slovom: dvetisíc Slovenských korún) v kolkových 

známkach.  

 



 

 

 

 

 

      Ing. Jozef  Rezbárik 

                                   riaditeľ úradu 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

 

1. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Atrakčný obvod N. Zámky, M. R. Štefánika 74, 940 65 

Nové Zámky 

2. Trnavský samosprávny kraj,  odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

3. Mesto Hlohovec , M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

4. OR PZ ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava 

5. S a Ú ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

6. SAD Trnava a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava 

7. Poliklinika Hlohovec, A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec 

8. Hasičská stanica Hlohovec, Šafárikova 26, 920 01 Hlohovec 

9. Stella Centrum dopravných informácií, Bulharská 70, 821 04 Bratislava 
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Telefón                       Fax                                E-mail                           Internet                IČO  

033/5550128       033/5550107     frantisek.jaszberenyi@tt.kud.gov.sk                       37847732 

OBVODNÝ  ÚRAD 
PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE TRNAVA 

Vajanského 2, 917 02 Trnava 
 

 

 

 

P O V O L E N I E 

 

 

 

 V záujme dovozu stravy pre zamestnancov pracujúcich v trojsmennej prevádzke 

v BEKAERT, a.s. Hlohovec tunajší úrad povoľuje prejazd vozidlu fi. EUREST so stravou po trase 

určenej pre vozidlá záchrannej služby a hasičského zboru počas uzávierky železničného priecestia 

v Hlohovci. 
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V Trnave 21.10.2007 

 

 


