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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, 04.10.2022, 14.00 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.: 02/20 907 283 
infonot@normoff.gov.sk 

Oznamujúci subjekt: 
 
 

Okresný úrad Nitra 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Štefánikova trieda 69 
949 01 Nitra 
037/6549 293 
fax : 037/6515 649 

Dôvod oznámenia: konanie tradičného Štúrovského jarmoku Šimona - 
Júdu  
 

Miesto uzávierky: cesta I/76 od km 1,013 do km 1,699 - Komenského 
ulica  a   Nánanská cesta, v úseku od križovatky s 
MK ulicou Svätoplukovou až po križovatku s cestou 
II/564 (Spojovacia cesta) v k. ú. Štúrovo 
 

Druh uzávierky: úplná 

Termín uzávierky: 05.10.2022 od  0,00 h. - 10.10.2022 do 24,00  h. 

Navrhovaná obchádzka: 
(trasa odklonu pre tranzit) 

po ceste I/63: 
ul. Továrenská cesta, ďalej po ceste I/63 – ul.   Na 
Boží Kopec,  po ceste I/63    Jesenského, ďalej po 
miestnych komunikáciách ul. Széchenyiho, ul. 
Sobieského, ul. Kamenická cesta,  
po križovatku s cestou II/564 - Spojovacia cesta, 
ďalej po Spojovacej  až na križovatku s cestou I/76 
-  Nánska cesta. Doprava  zo smeru  od 
Želiezoviec cez  Nánu, bude na križovatke  s 
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cestou I/76 – Nánska cesta ďalej   po ceste II/564  
Spojovacia  po križovatku  s cestou II/564. 
 
pre nákladnú dopravu  do 3,0 m výšky:  
odbočenie v križovatke  cesty I/63  s MK ul. 
Tehliarska, po križovatku s cestou I/76 - Nánanska 
cesta, po ceste I/76 po križovatku s cestou II/564 – 
Spojovacia ul., ďalej po ceste II/564 – Spojovacia 
po križovatku s ul. Kamenická cesta, ďalej po 
Kamenickej ceste po ceste II/564 v smere do Šiah. 

 


