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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: 

Galanta, 01.08.2022, 08:28 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 Galanta 
odbor CDPK 
Nová Doba 1408/31 
924 36 Galanta 
031/7884 371 
 

Dôvod oznámenia: príprava a organizovanie akcie „XXXVI. ročníka 
Galantských trhov“ 
 

Miesto uzávierky: cesta II/507 od km 41,366 po km 42,309 v meste 
Galanta 

Druh uzávierky: úplná 

Termín uzávierky: prvá etapa: od km 41,366 po km 41,668 v čase od 
9:00 hod. dňa 08.08.2022 do 5“00 hod. dňa 
11.08.2022, 
druhá etapa: od km 41,366 po km 42,309 v čase od 
5:00 hod. dňa 11.08.2022 do 10:00 hod. dňa 
14.08.2022, 
tretia etapa: od km 41,366 po km 41,668 v čase od 
10:00 hod. dňa 14.08.2022 do 7:00 hod dňa 
16.08.2022 
 

Dĺžka uzávierky: 
 

0,946 km 
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Dĺžka obchádzky: 1,320 km 

Popis obchádzky: Premávka pre motorové vozidlá bude vedená 
obojsmerne v smere od Bratislavy po kruhovej 
križovatke s odbočením na cestu III/1352 ul. 
Hodská po kruhovú križovatku s odbočením na ul. 
Šafárikova po svetelnú križovatku s cestou II/507 
ul. Esterházyovcov. Nákladná doprava z centra 
mesta je odklonená po novovybudovanom  
a obchvate Galanta – cestu I/75 a I/35. Obchádzka 
bude vyznačená dočasným dopravným značením 
v oboch smeroch. 
Trasa autobusovej dopravy: Zastávka autobusov 
na ul. Parkovej počas uzávierky bude 
premiestnená k objektu na biblické vzdelávanie. 
Nevylučuje sa, že v dôsledku obchádzkovej trasy 
bude doprava spomalená, čo môže mať vplyv na 
pravidelné spoje autobusov. 
 

 


