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Okresný úrad Trenčín 
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 
 

dňa 09.09.2021 , pod zn. OU-TN-OCDPK-2021/026838-002 
Vec :  
Oprava mostných záverov mosta ev. č. 50-079 nad diaľnicou D1 v križovatke Trenčín - juh - povolenie 
na čiastočnú uzávierku cesty I/9  
 

Okresný úrad Trenčín v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a 
miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. z 19. 
júna 2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a cestný 
správny orgán pre cesty I. triedy (ďalej len „cestný správny orgán“) podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 3 ods. 
4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. z 30. novembra 1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), na základe žiadosti: 

Národná diaľničná spoločnosť a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) 

pod č.: 5650/54406/40300/2021 zo dňa 26. 8. 2021, ktorá bola doručená na cestný správny orgán dňa 
31. 8. 2021, podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 
35/1984 Zb. z 27. marca 1984, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), 
na základe záväzného stanoviska: KRPZ, Krajský dopravný inšpektorát, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín 
pod č: KRPZ-TN-KDI-220-003/2021 zo dňa 17. 8. 2021 a stanoviska vlastníka a správcu cesty I/9: 
Národná diaľničná spoločnosť a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava pod č.: 
5650/51720/40300/2021 zo dňa 12. 8. 2021 vydáva 

p o v o l e n i e 

na čiastočnú uzávierku ľavého jazdného pruhu (I. etapa), pruhu pre odbočenie vľavo (II. etapa) a 
pravého jazdného pruhu (III. etapa) cesty I/9, cca v km 113,230 - 113,375, z dôvodu realizácie 
udržiavacích prác: Oprava mostných záverov mosta ev. č. 50-079 nad diaľnicou D1 v križovatke Trenčín 
- juh, v k. ú.: Chocholná-Velčice, za dodržania nasledovných podmienok: 

1. Termín uzávierky : od 11.09.2021, 7:00 hod. do 10.10.2021, 18:00 hod., len v utorky, stredy a 
štvrtky.  

2. Dĺžka uzávierky : 0,145 km.  
3. Dĺžka obchádzky : 0,145 km.  
4. Popis obchádzky :  

Doprava bude vedená v susedných jazdných pruhoch o min. šírke 2x 3,5 m obojsmerne a bude 
riadená dočasnými zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami. V prípade potreby 
bude doprava riadená ručne náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 
8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

5. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky záväzného stanoviska: KRPZ, Krajský dopravný inšpektorát, 
Jilemnického 1, 911 42 Trenčín pod č: KRPZ-TN-KDI-220-003/2021 zo dňa 17. 8. 2021.  

6. Žiadateľ v prípade potreby zabezpečí prejazd vozidlám OS SR v jednom jazdnom pruhu o šírke min. 
3,5 m resp. zabezpečí obchádzkovú trasu v zmysle podmienky stanoviska vydaného: Národné 
centrum vojenskej dopravy OS SR, Za kasárňou 3, 831 03 Bratislava pod č.: NCVD-66-30/2021-ODI 
zo dňa 15. 7. 2021.  
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7. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanoviska: SAD a. s. Trenčín pod č. SADTN-KD-2021/93-

001 zo dňa 2. 8. 2021.  
8. Žiadateľ zabezpečí, aby čiastočná uzávierka a obchádzka bola na ceste I/9 vyznačená dočasnými 

zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami v zmysle určenia použitia dočasných 
zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I/9 vydaného cestným správnym 
orgánom pod číslom spisu: OU-TN-OCDPK-2021/026839-002 zo dňa 6. 9. 2021.  

9. Za organizáciu prác vykonávaných na ceste I/9 je za žiadateľa zodpovedná: Ing. Zuzana Svečulová, 
vedúca SSÚD 4 Trenčín, Národná diaľničná spoločnosť a. s., Stredisko správy a údržby diaľníc, Na 
Vinohrady 1022, 911 05 Trenčín, číslo tel.: 0904718089.  

10. Žiadateľ zodpovedá za riadnu údržbu komunikácie obchádzkovej trasy.  
11. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu čiastočnej uzávierky cesty I/9 na 

cestnom pozemku cesty I/9 alebo na nehnuteľnom          majetku tretích osôb.  
12. Žiadateľ zabezpečí prostredníctvom Obce Chocholná-Velčice upozornenie pre ich občanov o 

uvedenej zmene spôsobom v mieste obvyklom.  
13. Žiadateľ zabezpečí prostredníctvom SAD a. s. Trenčín upozornenie pre ich vodičov o uvedenej 

zmene.  
14. Žiadateľ zabezpečí informovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a verejnosti o čiastočnej 

uzávierke cesty I/9 v masovokomunikačných prostriedkoch.  
15. Žiadateľ je povinný vykonať všetky opatrenia na skrátenie doby čiastočnej uzávierky cesty I/9.  
16. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky s ohľadom na ochranu cesty I/9 

bezpečnosť a plynulosť premávky na ceste I/9, záujmy správy cesty I/9 a ak budú dotknuté verejné 
záujmy kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých 
nákladov. 

 
 
Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky 83 písm. c) Sadzobníka tvoriaceho 
prílohu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. z 22. júna 1995 o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 170 € (slovom: stosedemdesiat eur). Potvrdenie o 
úhrade správneho poplatku zo dňa 6. 9. 2021 bolo žiadateľom doložené e-mailom dňa 6. 9. 2021. 
Správny poplatok bol spotrebovaný dňa 6. 9. 2021.  
 
Poučenie :  
 
Na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch sa v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 135/1961 
Zb. nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 
 
 
 

 

Mgr. Lenka Kolářová 
vedúca odboru 

    
  

VYVESENÉ:     07.09.2021  
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