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BRATISLAVA | 18.6.2021 

VŠETKY INFORMÁCIE O PLÁNOVANÝCH PREKÁŽKACH 
A OBMEDZENIACH NA CESTÁCH NA JEDNOM MIESTE 
 
 
Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky (ÚNMS SR) Katarína Surmíková Tatranská informovala, 
že ÚNMS SR je zodpovedným orgánom za komunikáciu a zdieľanie informácií 
o prekážkach a obmedzeniach na ceste, ako sú napríklad uzávierky ciest, 
mostov alebo štrajky. Ak sa chystáte na dovolenku alebo prevážate dôležitý 
tovar a zaujíma Vás, aké prekážky alebo obmedzenia na cestách na Vás môžu 
čakať a ako sa im môžete vyhnúť, navštívte webové sídlo ÚNMS SR, kde sa 
dozviete všetky potrebné informácie. 
 

ÚNMS SR podľa zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní 
informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného 
pohybu tovaru a nariadenia (ES) č. 2679/98 o fungovaní 
vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi 
členskými štátmi zabezpečuje výmenu informácií 
o prekážkach voľného pohybu tovaru na území Slovenskej 
republiky spolu s uvedením presného miesta a času trvania 
prekážok napríklad súvisiacich s opravou ciest, mostov, 
štrajkom alebo inou plánovanou aktivitou obmedzujúcou 
dopravu a o prijatých opatreniach, napríklad obchádzkach 
pre zabezpečenie plynulého chodu dopravy. 

 
ÚNMS SR má na svojom webovom sídle zverejnený aktuálny prehľad takýchto obmedzení 
na cestách v Slovenskej republike a významných obmedzení v rámci celej Európskej únie. 
Všetky oznámenia nájdete na webovom sídle v časti „Prekážky a obmedzenia na ceste“. 
 
Orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy alebo ten, kto je zodpovedný 
za vznik prekážok voľného pohybu tovaru na ceste na území Slovenskej republiky je 
povinný informovať ÚNMS SR o prekážkach alebo obmedzeniach, ktoré plánuje 
uskutočniť. ÚNMS SR komunikuje napríklad so zástupcami vyšších územných celkov, 
miest, obcí alebo iných inštitúcií v Slovenskej republike, ktorí vydávajú povolenia alebo majú 
informácie o uvedených plánovaných obmedzeniach dopravy. 
 
Pokiaľ ste zodpovednou osobou za vznik uvedených prekážok na ceste 
alebo vydávate k nim  povolenie, neváhajte kontaktovať ÚNMS SR. Všetky potrebné 
informácie, dokumenty a formuláre nájdete na webovom sídle ÚNMS SR, v časti 
„Nariadenie (ES) č. 2679/98 – prekážky voľného pohybu tovaru“. 
 

https://www.unms.sk/?prekazky-a-obmedzenia-na-ceste
https://www.unms.sk/?Nariadenie_ES_c_2679_98_prekazky_volneho_pohybu_tovaru

