
OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Markušovská cesta 1, 052 01  Spišská Nová Ves____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-SN-OCDPK-2022/015590-002

Spišská Nová Ves
27. 10. 2022

Rozhodnutie
o povolení na zvláštne užívanie ciest

Výrok
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 podľa § 3 ods.
1 písm. c) v spojení s § 3 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 (Direkcia TG, Oblasť Východ, PJ Poprad) a konajúc podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5
písm. a) v spojení s § 8 ods. 1 cestného zákona a § 11 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva
cestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. č. 35/1984 Zb.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ správny poriadok “), na základe súhlasného stanoviska
správcu cesty – Správy ciest Košického samosprávneho kraja č. IU-2022/4823-6200 zo dňa 01.06.2022 a záväzného
stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti ORPZ - ODI Spišská Nová Ves č. ORPZ-
SN-ODI-4-144/2022 zo dňa 01.06.2022

povoľuje zvláštne užívanie cesty

- II. triedy č. 547, v k. ú. Margecany a k. ú. Kluknava,
- II. triedy č. 546, v k. ú. Margecany a k. ú. Rolova Huta,
- III. triedy č. 3420, v k. ú. Richnava a k. ú. Kluknava,

počas realizácie prác súvisiacich s realizáciou stavby “Most M 112 cez vodnú nádrž Ružín“ v úsekoch uvedených
ciest podľa overeného výkresu "Úplná uzávierka cesty č. II/546, dočasné dopravné značenie, obchádzková trasa"

Termín zvláštneho užívania:
od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia do 12.11.2022 (do 24:00).

Povolenie je viazané na dodržanie týchto podmienok:

1) Žiadateľ zodpovedá za škody vzniknuté na cestách aj mimo nich počas realizácie uvedenej stavby v súvislosti
s povoleným zvláštnym užívaním.

2) Žiadateľ zodpovedá za dodržanie termínu zvláštneho užívania ciest.

3) Stavba sa uskutoční s obmedzením premávky na ceste II/546 (Most M112) z dôvodu vykonania úplnej uzávierky
úseku cesty. Cestná premávka bude z cesty II/546 presmerovaná na obchádzkovú trasu, ktorá povedie po ceste II/547
a III/3420 cez obec Kluknava do obce Víťaz. Následne bude vedená po ceste III/3423 do obce Hrabkov. Ďalej po
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ceste III/3465 a bude končiť v križovatke s cestou II/546. Počas zvláštneho užívania je potrebné dodržiavať zákon
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 8/2009 Z. z.“) a vykonávacej 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 „vyhláška MV SR č.
9/2009 Z. z.“).

4) Žiadateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku ORPZ ODI Spišská Nová Ves 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.

5) V prípade potreby je žiadateľ počas zvláštneho užívania ciest povinný 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, prípadne s využitím prenosnej cestnej
svetelnej signalizácie.

6) Žiadateľ zodpovedá za zabezpečenie určeného prenosného dopravného značenia počas trvania zvláštneho
užívania ciest II/546, II/547 a III/3420, v zmysle určenia tunajšieho úradu č. OU-SN-OCDPK-2022/015588 zo dňa
27.10.2022.

7) Žiadateľ umožní predovšetkým plynulý prejazd po obchádzkovej trase pre vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci,
požiarnej služby, cestného záchranného systému, autobusov pravidelnej osobnej dopravy a iných záchranných
systémov v prípade potreby za spolupráce príslušníkov PZ SR.

8) Osobnú zodpovednosť za organizáciu a priebeh realizácie zvláštneho užívania ciest, ako aj za bezpečnosť cestnej
premávky v dotknutých úsekoch ciest preberá zodpovedný pracovník: STRABAG s.r.o., Stella Jacková, tel. +421
902 978 405.

9) Pri zmene užívateľa, podmienok užívania alebo pri inej zmene je potrebné požiadať o nové povolenie alebo o
zmenu povolenia.

10) Žiadateľ je povinný riadiť sa prípadnými pokynmi cestného správneho orgánu, prípadne správcu ciest, napr. v
prípade dodatočne potrebnej stavebnej úpravy dotknutých ciest z dôvodu ich zvláštneho užívania.

11) 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.

12) Pre nesplnenie podmienok uvedených v rozhodnutí o povolení na zvláštne ciest môže povoľujúci orgán udelené
povolenie zrušiť. Zároveň v prípade nesplnenia zákonných podmienok, uplatní cestný správny orgán voči žiadateľovi
sankcie podľa § 22a cestného zákona v znení neskorších predpisov.

Za vydanie tohto povolenia bol vybratý správny poplatok, ID potvrdenia N01-121022-0021.

Odôvodnenie
Vzhľadom na to, že sa účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu, odôvodnenie podľa § 47 ods. 1 správneho
poriadku nie je potrebné.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na okresný úrad,
ktorý rozhodnutie vydal podľa § 54 správneho poriadku.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Mgr. Ján Majerník
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vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10266

Doručuje sa
STRABAG s.r.o., Direkcia TG, Oblasť Východ, PJ Poprad, Mlynské Nivy 61A, 825 18  Bratislava-Ružinov,
Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo policajného zboru - Okresný dopravný inšpektorát Spišská Nová Ves, Elektrárenská 1, 052
01  Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu Mieru 1 , 040 01  Košice-Staré Mesto, Slovenská
republika


