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Vec
Určenie dočasného dopravného značenia

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „správny orgán“) ako
príslušný správny orgán podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy v spojení s §
3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej
len „cestný zákon“) preskúmal žiadosť žiadateľa - STRABAG s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO:
17317282 a konajúc podľa ustanovenia § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona v spojení s ustanoveniami vyhlášky MV
SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Vyhl. č. 9/2009 Z. z.“), na základe súhlasného stanoviska Správy ciest KSK, č.
IU-2022/4823-6200 zo dňa 01.06.2022, záväzného stanoviska OR PZ – ODI v Spišskej Novej Vsi č. ORPZ-SN-
ODI-4-144/2022 zo dňa 01.06.2022 a prerokovaní s obcou Margecany (č. listu 403/2022/DDZ zo dňa 08.06.2022)

určuje

použitie prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení (ďalej len „PDZ“) na ceste II. triedy č. 546, II.
triedy č. 547 a ceste III. triedy č. 3420 počas úplnej uzávierky cesty II/546 (Most M112), z dôvodu vykonávania
prác súvisiacich s rekonštrukčnými prácami na stavbe “Most M 112 cez vodnú nádrž Ružín“ za dodržania týchto
podmienok:

1) Termín platnosti vydaného určenia PDZ: 03.11.2022 (od 7:00) - 12.11.2022 (do 19:00).

2) Žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady umiestnenie PDZ na ceste II/546, II/547a III/3420 v zmysle predloženej
projektovej dokumentácie na určenie dočasného dopravného značenia stavby „Rekonštrukcia mosta M112 cez vodnú
nádrž Ružín“ z 05/2022 spracovanej spoločnosťou LABUDA-ASI, s. r. o., Obchodná 52/30, 053 15 Hrabušice,
autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Štefanom Labudom, overenej tunajším správnym orgánom pod č.
2022/0155588 zo dňa 27.10.2022 a ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto určenia.

3) Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú počas vykonávania prác v súvislosti s umiestňovaním PDZ.

4) Žiadateľ zodpovedá za bezchybný stav PDZ, pokiaľ by došlo k rozporu medzi trvalým a dočasným značením
počas realizácie osadenia dopravných značiek, trvalé dopravné značky je potrebné dočasne zrušiť prekrytím alebo
demontážou.
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5) Žiadateľ je povinný dodržať podmienky OR PZ – ODI v Spišskej Novej Vsi č. ORPZ-SN-ODI-4-144/2022 zo
dňa 01.06.2022 a podmienky uvedené v stanovisku Správy ciest KSK č. IU-2022/4823-6200 zo dňa 01.06.2022.

6) Počas úplnej uzávierky je žiadateľ povinný v prípade potreby zabezpečiť regulovanie a usmernenie cestnej
premávky príslušníkmi policajného zboru alebo náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) a písm.
f) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
z radov vlastných zamestnancov alebo zmluvne dohodnutých.

7) Pokiaľ by došlo v súvislosti s vykonávanými prácami k poškodeniu ciest alebo zariadení, ktoré sú ich súčasťou,
žiadateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému správcovi cesty a na vlastné náklady vzniknuté škody
odstrániť.

8) Dopravné značky budú osadené v základnom vyhotovení s reflexnou fóliou, v súlade s technickými požiadavkami
stanovenými v STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.

9) Za umiestnenie PDZ, jeho udržiavanie podľa overenej schémy počas určeného termínu a jeho následnú demontáž
je zodpovedný žiadateľ, určená zodpovedná osoba: STRABAG s.r.o., Stella Jacková, tel. +421 902 978 405.

10) Ak si to vyžiada verejný záujem na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, policajt je oprávnený
podľa osobitných predpisov upravujúcich jeho pôsobnosť operatívne vykonať opatrenia smerujúce k zabezpečeniu
verejného záujmu.

11) V prípade porušenia týchto a iných zákonných podmienok, uplatní cestný správny orgán voči žiadateľovi sankcie
podľa § 22a cestného zákona v znení neskorších predpisov.

Určenie použitia prenosných dopravných značiek nepodlieha správnemu poplatku podľa zákona NR SR č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Podľa § 3 odsek 6 cestného zákona sa na určenie použitia dopravných značiek nevzťahujú všeobecné predpisy o
správnom konaní.

Ing. Mgr. Ján Majerník
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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