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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: 

Námestovo, 14.07.2022, 10.00 h 

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 Námestovo 
odbor CDPK 
Miestneho priemyslu 571 
029 01 Námestovo 
043/3124 726 

Dôvod oznámenia: úplná uzávierka cesty II/584A Zuberec – obchvat, v 
km 1,000 - 1,540 (úsek medzi križovatkami ciest 
III/2312 a III/2311), cesty II/584 Podbiel - Zuberec v 
km 12,200-17,291 (od križovatky cesty II/584A s 
cestou III/2301 po hranicu okresov TS a LM), cesty 
III/2312 Zuberec - Oravice v km 0,000 – 2,567 (celý 
úsek cesty), a cesty III/2311 v km 7,985 – 17,124 
(od konca Tvrdošín, časť Oravice po križovatku s 
cestou III/2312) z dôvodu konania cyklistickej časti 
triatlonových pretekov „11. ročník triatlonových 
pretekov Oravaman 2022 
 

Miesto uzávierky: cesta II/584/A, II/584, III/2311 a III/2312, k.ú. 
Zuberec, okres Tvrdošín 

Druh uzávierky: úplná 

Termín uzávierky: dňa 16.7.2018, v čase od 08.15 – 14.00 hod. 

Popis obchádzky: Doprava bude na mieste riadená dočasným 
dopravným značením a príslušníkmi PZ SR. 
Obchádzková trasa č. 1 je vedná po ceste II/584 
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Zuberec – Podbiel, následne po ceste I/59 – Vyšný 
Kubín, ceste III/2247 Vyšný Kubín - Osádka, ceste 
III/2216 Osádka – Liptovská Teplá, ceste III/2213 
Liptovská Teplá – Bešeňová a ceste III/2213 
Bešeňová – Liptovská Sielnica. 
Obchádzková trasa č. 2 je vedená po ceste III/2311 
Oravice – Vitanová, následne po ceste II/520 
Vitanová - Trstená a po ceste I/59 Trstená - 
Podbiel po križovatku s cestou II/584 v obci 
Podbiel. Zvyšná časť obchádzkovej trasy č. 2 do 
Zuberca je totožná s obchádzkovou trasou č. 1. 
 

 


