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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: 

Nitra, 29.10.2021, 13.00 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 Nitra                    
odbor cestnej dopravy a  pozemných komunikácií 
Štefánikova trieda  69 
949 01 Nitra  
tel. : 037/6549 293 
fax : 037/6515 649 

Druh uzávierky: 
 
Dôvod oznámenia: 

čiastočná uzávierka  
 
Objekt rieši: 
- výmena asfaltovej vrstvy vozovky v rámci stavby: 
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - 
„Oprava vozovky na ceste I/75, Plášťovce - 
Beluja, km 125,060 – 131,510“ 
Odfrézuje sa obrusná a ložná vrstva vozovky do 
hĺbky 130 mm na celú výmeru plochy.  
Následne sa vykoná bituménový spojovací postrek 
z modifikovanej emulzie v množstve 0,2-0,7 kg/m2 
zvyškového  
spojiva. Položí sa geomreža zo skleneného vlákna 
100/100kn. Ďalej sa na celú plochu vykoná 
pokládka ložnej  
vrstvy AC 22 L z modifikovaného asfaltu tr. I. 
v hrúbke min. 80 mm po zhutnení. Po položení 
ložnej vrstvy sa 
opätovne vykoná spojovací postrek 
z modifikovanej emulzie v množstve 0,2-0,7 kg/m2 
zvyškového spojiva  
a položí sa obrusná vrstva vozovky z AC 11 
O z modifikovaného asfaltu tr. I. v hrúbke min. 50 
mm po zhutnení. 
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Na začiatku a konci úseku sa vyrežú dilatačné 
škáry pre vytvorenie komôrky pre zálievku š. 20 
mm, hĺ. 30 mm.  
Do týchto škár sa vykoná tesnenie zálievkou š. 20 
mm, hĺ. 30 mm. 
 

Miesto uzávierky: cesta I/75, Plášťovce - Beluja, km 125,060 – 
131,510 

Termín trvania uzávierky: odo dňa 02.11.2021 v čase od  07:00 hod. do 18:00 
hod. dňa 10.12.2021                        

Dĺžka uzávierky: 
 
Navrhovaná obchádzka: 
(trasa odklonu pre tranzit) 

6,45 km 
 
bez obchádzkovej trasy. 
 
Realizácia opravy cesty I/75 v KM 125,060 - 
131,510 je navrhnutá vo fázach a v každej fáze 
bude realizovaný jeden jazdný pruh samostatne. 
Predpokladaný časový rozsah spracovaný 
samostatne v harmonograme prác.  
Počas realizácie prác bude na ceste I. triedy 
čiastočne obmedzená doprava v jednom jazdnom 
pruhu. Doprava bude usmernená dočasnými 
dopravnými značkami a regulovčíkmi dopravy. 

 


