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OZNÁMENIE PODĽA 

NARIADENIA RADY (ES) č. 2679/98 

 
o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi 

členskými štátmi 
 

Miesto, dátum a čas 
oznámenia: 

Trenčín, 17.06.2022, 14:40 hod. 

určené pre:  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
SR (ÚNMS SR) 
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí 
Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 
2679/98 
Štefanovičova 3 
P.O.BOX 76 
810 05 Bratislava 

 tel.: 02/57 485 323 
infonot@normoff.gov.sk 

Oznamujúci subjekt: 
 
 

Okresný úrad Trenčín 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Hviezdoslavova 3 
911 01 Trenčín 
032/741 1338 

Dôvod oznámenia: čiastočná uzávierka cesty I/61 ul. Bratislavská, 
Hasičská, Kniežaťa Pribinu a Gen. M. R. Štefánika 
v km 121,010 – 127,050 v intraviláne mesta 
Trenčín z dôvodu realizácie prác na rekonštrukcii 
ložnej a obrusnej vrstvy vozovky v deviatich 
úsekoch predmetnej cesty v rámci stavby 
„Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC, 
I/61 Trenčín, km 121,010 – 127,050“. 
 

Miesto uzávierky: 
 
 
 

cesta I/61 ul. Bratislavská, Hasičská, Kniežaťa 
Pribinu a Gen. M. R. Štefánika v km 121,010 – 
127,050 v intraviláne mesta Trenčín 

Druh uzávierky: čiastočná 

Termín uzávierky: 
 
Dĺžka uzávierky: 
 

20.06.2022 - 18.08.2022 
 
223m, 833m, 478m, 167m, 350m, 300m, 250m, 
1000m a 600m. Dĺžka pohyblivého pracovného 
miesta sa stanoví podľa potreby, dočasné 
dopravné značenie sa bude posúvať a bude slúžiť 
pre celú dĺžku pracovného úseku. 
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Popis obchádzky: obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedených 
úsekoch cesty I/61 bude cestná premávka 
usmernená dočasným dopravným značením do 
voľného jazdného pruhu, pričom prejazdná zostáva 
šírka min. 2,75m (úsek č. 5 – č. 9 - ul. Hasičská 
a ul. Gen. M. R. Štefánika) alebo min. 2,75m pre 
obidva smery jazdy striedavo (úsek č. 1 – č. 4 - ul. 
Bratislavská). V prípade potreby a ak si to vyžiada 
dopravná situácia, bude počas realizácie 
stavebných prác cestná premávka riadená náležite 
poučenými osobami. 

 


