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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, 30. marca 2022, 14:25 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 
tel.: 032/7411456, 0905661059 

Dôvod oznámenia: realizácia udržiavacích prác „Výmena dočasného 
oceľového premostenia na ceste I/61, most ev. č. 
61-056 ponad rieku Váh, Trenčín, POD  

 
Miesto uzávierky 

 
cesta I/61, v km 124,440, v  k. ú.: Trenčín 

Termín trvania uzávierky: 
 
 
 
 

I. etapa: ľavý jazdný pruh, od 17. 03. 2022 do 22. 
03. 2022, 
II. etapa: pravý jazdný pruh, od 23. 03. 2022 do 29. 
03. 2022. 
 
predĺžený do 03. 04. 2022. 
 

Navrhovaná obchádzka: Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky 
cesty I/61 o min. šírke 3,0 m striedavo a bude 
riadená dočasnými zvislými dopravnými značkami, 
dopravnými zariadeniami, ručne min. dvomi 
náležite poučenými osobami v čase od 06:00 hod. 
do 18:00 hod. v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona 
č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra  2008 o  cestnej  
premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a svetelným 
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signalizačným zariadením v čase od 18:00 hod. do 
06:00 hod. 
Pre nákladné vozidlá nad 7,5 t:   
Z cesty I/61 v mieste mimoúrovňovej križovatky 
s cestou I/61a (privádzač na D1) - vpravo            po 
ceste I/61a (nový most) - vpravo po ceste II/507 - 
vľavo späť na cestu I/61 a naopak. 

 


