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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: 

Žilina, 21. 09. 2021 

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 Žilina 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Vysokoškolákov 8556/33B 
010 08 Žilina 
 

Dôvod oznámenia: 
 
 
 
 
 
 
Dôvod uzávierky: 
 
 
Druh uzávierky: 
 
 
 
 
Miesto uzávierky: 
 

p o v o l e n i e na čiastočnú uzávierku cesty III/2099 
v Žiline (ul. Závodská), v úseku od mostu cez 
Rajčianku (vrátane) až po jej pripojenie na Rondel 
v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia a 
modernizácia cesty III/2099 v km 9,536 – 10,103 
(Žilina – Závodie), k. ú. Závodie“.  
 
výmena obrusnej vrstvy vozovky cesty III/2099 v 
Žiline-Závodí v km 9,536–10,103  
 
čiastočná uzávierka jednotlivých jazdných pruhov 
(v mieste štvorpuhu t.j. rampy na Rondel zúžená do 
dvojpruhu, v mieste dvojpruhu zúžená do jedného 
jazdného pruhu)  
 
cesta III/2099 v Žiline (ul. Závodská), v úseku od 
mostu cez Rajčianku (vrátane) až po jej pripojenie 
na Rondel  
 

Termín trvania uzávierky: 25.september 2021 (sobota) – 27. september 2021 
(pondelok) – frézovanie  
02. október 2021 (sobota) – 04. október 2021 
(pondelok - asfaltovanie  
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Práce budú po oba víkendy prebiehať výlučne v 
noci tzn. od 18:00h sobota do 05:00h nedeľa resp. 
do 03:30h pondelok  
 

Dĺžka uzávierky: 
 
Popis uzávierky: 

567 m  
 
Cestná premávka bude usmerňovaná do voľného 
jazdného pruhu vyznačením prenosným 
dopravným značením resp. regulovaná 
regulovčíkmi v závislosti od etapy (pokládka novej 
vozovky je rozdelená na 18 etáp) v zmysle 
projektovej dokumentácie. Od pondelka do soboty 
bude premávka vedená po vyfrézovanom povrchu 
za zníženej najvyššej povolenej rýchlosti (30km/h). 
Počas rekonštrukcie okružnej križovatky 
(Priemyselná – Závodského) bude krátkodobo 
doprava odklonená na obchádzkovú trasu 

 


