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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: 

Komárno, 29.apríla 2022 09:00 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 
 

 infonot@normoff.gov.sk 

Oznamujúci subjekt: Okresný úrad Komárno 
odbor CDPK 
Záhradnícka č. 6 
945 01 Komárno 
tel. : 0961315760 

Dôvod oznámenia: Úplná uzávierka cesty III/1462, v cestnom km 
0,379 – 0, 429 (žkm 8,887) k.ú. mesta Komárno 
časť Nová Stráž- Čerhát v termíne od 
- 03.05.2022 v čase od 08:00 hod do 18:00 hod. 
- 06.05.2022 v čase od 08:00 hod do 18:00 hod. 
- 10.05.2022 v čase od 08:00 hod do 18:00 hod. 
s prerušením v uvedených dňoch od 18:00 hod do 
08:00 hod. 
- 17.05.2022 v čase od 08:00 hod do 18.05.2022 
do 18:00 hod. nepretržite z dôvodu opravy 
železničného priecestia v žkm 8,887 trate Komárno 
- Dunajská Streda 
 

Miesto uzávierky: Cesta III/1462, v úseku ckm 0,379 – 0,429 k.ú. 
mesta Komárno časť Nová Stráž- Čerhát 

Termín trvania uzávierky: 
 
 
 
 
 
 

v termíne od 
03.05.2022 čase od 08:00 hod do 18:00 hod. 
06.05.2022 čase od 08:00 hod do 18:00 hod. 
10.05.2022 v čase od 08:00 hod do 18:00 hod. 
s prerušením v uvedených dňoch od 18:00 hod do 
08:00 hod. 
17.05.2022 v čase od 08:00 hod do 18.05.2022 do 

mailto:infonot@normoff.gov.sk


Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu!                        P01_IRA_30/2019_MEPO_ÚZ00 
 

2 

 
 
Druh uzávierky: 
 

18:00 hod. nepretržite 
 
úplná uzávierka 

Dĺžka uzávierky: Cesta III/1462 - 50,0 m 

Obchádzková trasa: Nakoľko sa jedná o jedinú prístupovú cestu do 
obce Čerhát, neexistuje iná možnosť prístupu, 
žiadateľ v prípade núdzového stavu uvoľní 
priecestie pre vozidlá zdravotníckeho 
zabezpečenia a pre požiarne vozidlá, pre ostatné 
vozidlá je prístup v čase prerušenia uzávierky. 

 


