
Okresný úrad Levice 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Ul. Ľ. Štúra 53, 934 03  Levice 
OULV-OCDPK-2019/005140-004                                                                 V Leviciach, dňa 22.02.2019 
 
 
 
 
 

U R Č E N I E 

použitia a umiestnenia dočasného dopravného značenia 
 
 
Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný miestny 

orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 2 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako orgán štátnej správy pre 
pozemné komunikácie podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) a písm. f) zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 
po preštudovaní žiadosti spoločnosti MBM-GROUP, a.s., IČO: 36740519, Hviezdoslavovo nám. 
213, 029 01 Námestovo, zastúpenej Alenou Novákovou - predsedom predstavenstva, v konaní 
zastúpenej Petrom Radeckým, bytom: Čajkovského 13, 949 11 Nitra, na základe splnomocnenia zo 
dňa 15.02.2019, na základe záväzného stanoviska ODI OR PZ Levice č.: ORPZ-LV-ODI1-97-
005/2019 zo dňa 19.02.2019 a stanoviska RSÚC Nitra a.s. č.: 52/2019 zo dňa 22.02.2019, 
z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky   

 

u r č u j e 
 

použitie a umiestnenie dočasného dopravného značenia na regionálnej ceste II/580 v km 
26,376 – 38,328 od intravilánu obce Beša po križovatku s cestou I/76 počas realizácie stavby: 
„Cesta II/580 Šurany – Podhájska – Kalná nad Hronom, časť 1.: Cesta II/580 Beša – Kalná nad 
Hronom“ podľa predloženého návrhu, ktorý bol overený ODI OR PZ Levice dňa 19.02.2019 a je 
neoddeliteľnou prílohou tohto určenia,  
 

za nasledovných podmienok: 
 

1. Dočasné dopravné značenie osaďte podľa predloženého návrhu dočasného dopravného 
značenia, ktorý bol overený ODI OR PZ Levice dňa 19.02.2019 a je neoddeliteľnou prílohou 
tohto určenia. 

2. Pracovníci, ktorí sa budú po ceste pohybovať, musia spĺňať požiadavky § 4 vyhlášky č. 9/2009 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.   

3. Presný termín začiatku prác je potrebné nahlásiť na ODI OR PZ Levice na tel. číslo 0961 32 
3521 alebo na e-mailovú adresu: odilv@minv.sk.  

4. Začiatok realizačných prác a umiestnenie prenosného dopravného značenia, ako aj ukončenie 
realizačných prác a odstránenie prenosného dopravného značenia musí zhotoviteľ nahlásiť 
správcovi komunikácie.  

5. Prenosné dopravné značenie musí byť osadené v zmysle Technických podmienok TP069, 
umiestnenie a vyhotovenie musí byť v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. tak, aby spĺňalo 
ustanovenia vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. a vyhovovalo požiadavkám normy STN 01 8020.  

6. Dopravné značky osadí žiadateľ na vlastné náklady. 

7. K osadeniu dopravného značenia je potrebné prizvať zástupcu OR PZ ODI Levice.  

8. Prenosné dopravné značenie musí byť certifikované, v retroreflexnej úprave, stĺpiky musia mať 
červeno-biele pruhy, pričom minimálne jeden biely a jeden červený pruh musí byť 
v retroreflexnej úprave.  

9. Dopravné značky použité na zabezpečenie stavby musia byť v bezchybnom stave, nesmú byť 
poškodené, musia byť udržiavané v čistote. 

10. Dopravné značenie môže byť osadené len bezprostredne pred začatím realizácie stavby. 
S prácami na pracovisku možno začať až vtedy, keď budú osadené všetky dopravné značky. 
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11. Ak by nastala iná situácia, pre ktorú nebolo odsúhlasené dočasné dopravné značenie, je 
potrebné požiadať ODI o odsúhlasenie zodpovedajúceho dopravného značenia. 

12. Za správnosť osadenia a za údržbu dočasného dopravného značenia na ceste II/580 bude 
zodpovedať Ing. Ján Vrabec, Liesek 127, 027 12 Liesek, mobil: 0948 134 416.  

13. Použité dočasné dopravné značenie je potrebné po ukončení stavebných prác ihneď odstrániť. 

14. Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a ORPZ ODI 
v Leviciach si vyhradzujú právo na kontrolu a v prípade potreby, s ohľadom na bezpečnosť       
a plynulosť cestnej premávky, doplnenie alebo zmenenie už odsúhlaseného dopravného 
značenia. 
 
Toto určenie dočasného dopravného značenia, osadeného na regionálnej ceste II/580,  

platí počas realizácie stavby: „Cesta II/580 Šurany – Podhájska – Kalná nad Hronom, časť 1.: 
Cesta II/580 Beša – Kalná nad Hronom“ v km 26,376-38,328.  

 
Toto určenie nenahrádza iné povolenia potrebné podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 
Podľa zák. č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za tento 

úkon správny poplatok nevyberá. 
 
Na určenie dopravného značenia sa podľa § 3 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nevzťahujú všeobecné predpisy 
o správnom konaní. 
 

 
 
 
 
 

 
 

      

 
                                                                                                     Ing. Ján Jenčo 
                                                                                                      vedúci odboru 

 

Príloha 
- Návrh dočasného dopravného značenia, overený ODI OR PZ Levice dňa 14.11.2018; 
 

Doručí sa 

1. MBM-GROUP, a.s., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo 
       v konaní zastúpená Petrom Radeckým, bytom: Čajkovského 13, 949 11 Nitra 
2. Ing. Ján Vrabec, Liesek 127, 027 12 Liesek 
3. ODI OR PZ Levice, Ľ. Štúra č. 51, 934 03 Levice  
4. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
5. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 
6. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby, Nádražný rad 27, 

934 80 Levice 
7. Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom  
8. Obec Lok, Poštová 23, 935 38 Lok 
9. Obec Horný Pial, Horný Pial 52, 935 37 Horný Pial 
10. Obec Beša, Beša 306, 935 36 Beša  
11. K spisu                                                                          
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