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                     Národná diaľničná 
           spoločnosť, a.s. 
                     Dúbravská cesta 14  
          841 04 B r a t i s l a v a 

        •      • 

Vaše číslo/zo dňa  Naše číslo    Vybavuje Žilina 
- /  02.10.2020  OU-ZA-OCDPK-2020/042843/2/BIL     Ing. Ján Bilík  07. 10. 2020 
    Stupeň dôvernosti : VJ  

VEC:  „D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec, SO 811-00 Úprava krytov vozoviek na exist. cestách 
I.tried, cesta I/11A v km 414,00-414,300“  - súhlas s ohlásením udržiavacích prác 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, ohlásila dňa 
05.10.2020  na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vykonanie 
udržiavacích prác na ceste I/11A  

„ Úprava krytov vozoviek na ceste I/11A v km 414,00-414,300 v rámci stavby D3 Čadca, 
Bukov - Svrčinovec, objekt SO 811-00 ". 

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný 
špeciálny stavebný úrad podľa §3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách                  
v znení neskorších predpisov a podľa §57 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení zmien a doplnkov  

                                                          s ú h l a s í 

s vykonaním udržiavacích prác na ceste I/11A v km 414,00-414,300  v k.ú.  Čadca..  

Rozsah udržiavacích prác : 
- Frézovanie hr. 50 mm, oprava výtlkov v ložnej vrstve, výšková úprava poklopov, 

spojovací postrek,  
- Pokládka SMA 11 PMB 45/80-75, hr.50mm, obnova VDZ. 

Súhlas s vykonaním udržiavacích prác  sa vydáva pri dodržaní týchto podmienok : 
1. Stavebné úpravy budú realizované v ohlásenom rozsahu vo vyššie uvedenom staničení. Práce 

budú realizované pod ochranou úplnej uzávierky. Využíva sa plánovaná uzávierka tunela 
Horelica, pričom z titulu opravy vozovky dôjde k uzavretiu cesty I/11B a premávka bude 
namiesto nej vedená po ceste I/11 centrom mesta. 
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2. Zhotoviteľom bude :  STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

3. Zodpovedný za vykonanie prác :   Ing. Jozef Rambala tel. 0902 978 239, STRABAG, s.r.o. 
     Ing. Jozef Tulec, tel. 0902 978 410, STRABAG, s.r.o. 

4. Termín vykonania prác: 09.10.2020 (piatok od 22.00h) – 11.10.2.2020 (nedeľa do 22.00h) 

5. Práce na ceste I/11A budú vykonávané pod ochranou úplnej uzávierky, ktorú povolil tunajší 
cestný správny orgán pod č. OU-OCDPK-2020/039534/2/BIL zo dňa 23.09.2020 (uzávierka 
tunela) ako aj úplnej uzávierky cesty I/11B povolenej pod č.OU-OCDPK-2020/ /042847/2/
BIL zo dňa 07.10.2020. 

6. Úplná uzávierka opravovaného úseku bude vyznačené v zmysle projektu dočasného 
dopravného značenia „D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec, DDZ pre SO 811-00 uzol 218 Úprava 
krytov vozoviek na existujúcich cestách I.tried, I/11 km 408,20-411,640“, vypracovaného 
Ing. ...............(Značky, s.r.o., Dolný Kubín).  

7. Stavebník je  povinný prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov informovať 
cestujúcu verejnosť o uzávierke cesty I/11B a súvisiacou preložkou autobusovej zastávky na 
cestu I/11 pod sídlisko Žarec.  

8. Pri realizácii prác je nutné dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č.50/1976Zb. v znení 
zmien a doplnkov, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o 
ochranu zdravia osôb na stavenisku, ochranu životného prostredia a dodržiavať všeobecné 
právne normy  a predpisy.  

        
9. Investor pri výkone svojej funkcie nahradí prípadné škody spôsobené pri výstavbe tretím 

osobám, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu. 

10. K odovzdaniu a prevzatiu udržiavacích prác bude prizvaný  aj zástupca tunajšieho úradu. 

11. Tento súhlas špeciálneho stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, 
súhlasy či iné opatrenia ostatných dotknutých orgánov v zmysle iných osobitných predpisov 
(napr. povolenie na uzávierku a pod.).   

Účelom predmetných stavebných úprav je oprava vozovky na ceste I/11A. Ide o plánované 
opravy po výstavbe diaľničného úseku, práce sa budú sa uskutočňovať výlučne na pozemku 
v majetkovej správe stavebníka.    

Za ohlásenie predmetných  udržiavacích prác sa podľa pol. 60a, písm. c), bodu 1 
Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č.145/1995Z.z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov vyberá správny poplatok vo výške 30,-€ (slovom : 
tridsať eur), ktorý bol uhradený prostredníctvom Poštovej banky.  

O h l á s e n i e   d o s t a n ú: 
1/ STRABAG, s.r.o., Bratislava 
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2/ SSC IVSC Žilina 
2/ NDS, a.s., Bratislava 
3/ OR PZ ODI Čadca, KR PZ KDI Žilina 
4/ Mesto Čadca  
5/ SAD, a.s., Žilina 

    
                                                                                        Ing. Marián   V r a n k a 
                                                                                     vedúci odboru                  
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Číslo spisu: OU-ZA-OCDPK-2020/042847/2/BIL                                                  v Žiline dňa 08. 10. 
2020Stupeň dôvernosti :VJ 

 Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií  ako  príslušný  správny 
orgán  podľa § 2 ods. 3 a  § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán podľa ustanovení § 3 
ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s ustanoveniami  § 7  cestného zákona a ustanoveniami § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., 
ktorou sa vykonáva cestný zákon, po dohode s Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Žiline, Krajský 
dopravný inšpektorát (ďalej len KR PZ, KDI Žilina“) a Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Čadci, 
Okresný dopravný inšpektorát (ďalej len OR PZ, ODI Čadca“) a preskúmaní žiadosti, ktorú dňa 02.10.2020   
podala spoločnosť STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  v y d á v a 

p o v o l e n i e  

na úplnú uzávierku cesty I/11A v km 414,000-414,300 (medzi križovatkou „TESCO“ a križovatkou s I/11B) 
a následne aj úplnú uzávierku cesty I/11B v úseku po okružnú križovatku na ceste I/11 pod Žarcom. Tunel 
Horelica je spolu s prípojnými komunikáciami v rovnakom termíne v km 414,300 – 418,600 úplne uzavretý 
z dôvodu polročného servisu. 
Druh uzávierky : ú p l n á  
Dĺžka uzávierky           :  cca 1,2 km 
Dĺžka obchádzky       :  cca 1,0 km 
Dôvod uzávierky  : Dôvodom úplnej uzávierky cesty I/11B a úseku cesty I/11A v km 414,000-

   414,300 je obnova asfaltového krytu v predmetnom staničení cesty I/11A v rámci 
   objektu SO 811-00  stavby D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec 

Termín uzávierky         :  09. októbra 2020 (piatok) od 22.00h. - 11. októbra 2020 (nedeľa) do 22.00h.   
Popis obchádzky           :  Doprava bude presmerovaná v zmysle povolenia úplnej uzávierky tunela Horelica 
   č.OU-OCDPK-2020/039534/2/BIL zo dňa 23.09.2020 s tou zmenou, že cestná  
  premávka Čadci v úseku medzi križovatkou ciest I/11 a I/11A pri Tescu    a okružnou križovatkou pod 
Žarcom bude vedená centrom mesta po ceste I/11 (a       nie po ceste I/11B -  tzv. „malom obchvate Čadca) 

Ďalšie podmienky uzávierky:   
1. Predmetná časť cesty I/11A a cesta I/11B sa smú uzavrieť najdlhšie na dobu určenú v tomto povolení. 

Žiadateľ je povinný urobiť všetko pre skrátenie doby úplnej uzávierky. 
2. Uzávierka bude vyznačená a  zabezpečená dopravnými značkami a zariadeniami v zmysle STN 018 020 

a Vyhlášky MV SR č. 30/2020Z. z. o dopravnom značení v zmysle projektu dočasného dopravného 
značenia „Čadca - obnova krytu vozovky cesty I/11A, DDZ – uzávierka malého obchvatu““, 
vypracovaného Ing. Zuzana Slobodová (Značky, s.r.o., Dolný Kubín. 

3. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií  v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) 
a ods. 7 cestného zákona týmto zároveň určuje použitie dočasného dopravného značenia v zmysle vyššie 
uvedeného projektu. 

4. Investor, NDS, a.s. Bratislava resp. SSURC Čadca spolu so zhotoviteľmi oboch udržiavacích prác 
(údržba tunela resp. oprava vozovky na I/11A) sú povinní vzájomne koordinovať vyznačenie 
obchádzkovej trasy vzhľadom k zmene týkajúcej sa jej vedenia po ceste I/11 centrom mesta.  

5. Žiadateľ je povinný rešpektovať ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny KR PZ, KDI Žilina a OR 
PZ, ODI Čadca. 

6. Existujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením bude zakryté a po 
skončení prác uvedené do pôvodného stavu. 
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7. Žiadateľ po skončení prác pod ochranou uzávierky zabezpečí odstránenie dočasného dopravného 
značenia a zariadení, čo oznámi KR PZ, KDI Žilina, OR PZ, ODI Čadca a povoľovaciemu orgánu. 
Trvalé dopravné značenie bude po ukončení prác obnovené v zmysle pasportu dopravného značenia 
s okamžitou platnosťou. 

8. Žiadateľ dodrží v plnom rozsahu podmienky určené v záväzných stanoviskách KDI Žilina č. KR PZ-ZA-
KDI2-102-056/2020 z 05.10.2020, ODI Čadca č.ORPZ-CA-ODI-46-1115/2020 z 05.10.2020, 
stanoviskách Slovenskej správy ciest IVSC Žilina č. SSC/4247/2020/6470/31049 zo 6.10.2020, Mesta 
Čadca č. VD/38764/4650/2020/Gr zo  06.10..2020 a SAD, a.s., Žilina  z 05.10.2020 

9. Za organizáciu a zabezpečenie prác vykonaných na ceste I/11A pod ochranou uzávierky, dodržanie 
podmienok tohto povolenia, ako aj osadenie dočasného dopravného značenia zodpovedá:              
-     Ing. Jozef Rambala tel. 0902 978 239, STRABAG, s.r.o.                
- Ing. Jozef Tulec, tel. 0902 978 410, STRABAG, s.r.o. 
- Ing. Zoltán Bodnár, HIS, NDS, a.s., tel. 0914778139 

10. Správcovia komunikácií využívaných ako obchádzkové trasy sú povinní  počas uzávierky udržiavať tieto 
v zodpovedajúcom technickom stave z dôvodu zabezpečenia bezpečnej a plynulej cestnej premávky. 

11. Žiadateľ je povinný pred začatím uzávierky informovať všetky zložky záchranného systému, t. j. 
policajné zbory, záchrannú zdravotnú službu a hasičský záchranný zbor. Užívateľov cesty I/11A a I/11B 
bude žiadateľ v súčinnosti s prevádzkovateľmi hromadnej dopravy osôb v dostatočnom časovom 
predstihu informovať o. i. aj prostredníctvom celoštátnych a regionálnych masovo-komunikačných 
prostriedkov. 

12. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu zvýšenej premávky na obchádzkovej 
trase, a to na vozovke, cestnom telese a príslušenstve obchádzkovej komunikácie alebo na nehnuteľnom 
majetku tretích osôb. 

13. V prípade nedodržania termínu uzávierky, resp. povoľujúcich podmienok budú voči žiadateľovi 
vyvodené dôsledky podľa § 22a  cestného zákona. 

14. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to 
vyžiada všeobecný záujem. 

15. V prípade, že uzávierka nebude realizovaná v povolenom termíne, alebo bude ukončená pred termínom 
uzávierky, žiadateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť tunajšiemu orgánu a všetkým dotknutým 
orgánom a organizáciám. 

16. Toto povolenie nie je rozhodnutím a nenahrádza povolenie ani súhlas podľa zákona  č.71/1967Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  

Podľa § 7 ods. 6 cestného zákona na rozhodovanie o uzávierkach a obchádzkach nevzťahujú 
všeobecné predpisy o správnom konaní.  

Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky 83 písm. c) Sadzobníka 
tvoriaceho prílohu zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  vo výške 
170,00 €  (slovom: stosedemdesiat eur), uhradený prostredníctvom prevodného príkazu. 

Povolenie sa doručí : 
1. STRABAG, s.r.o., Bratislava 
2. NDS, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava 
Na vedomie: 
1. NDS, a. s., SSÚR6 Čadca 
2. KR PZ, KDI Žilina, OR PZ, ODI Čadca 
3. SSC IVSC Žilina 
4. Mesto Čadca  
5. SAD, a.s., Žilina 
6. KOS ZZS Žilina - mailom 
7. KR HaZZ Žilina – mailom 
8. KS IZS Žilina – mailom 
9. SSC, odbor cestnej databanky – mailom 
10. ÚNMS SR  Bratislava – notifikácia mailom 

               Ing. Marián  Vranka 
                                                                   vedúci odboru
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OU-ZA-OCDPK-2020/042847/3/BIL                       
N O T I F I K Á C I A  

NARIADENIE  RADY (ES) č. 2679/98 

O fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi 

Čas notifikácie :   Žilina, 08.10. 2020, 15:00 h 

Určené :    ÚNMS SR   tel. : 02/5249 3521 
     Štefanovičova 3  fax : 02/5249 3521 
     P.O.BOX 75   oei@normoff.gov.sk  
     810 05  Bratislava 

Kontaktná adresa :   Agnesa Kováčová  infonot@normoff.gov.sk  

Ohlasujúca organizácia :  Okresný úrad Žilina, odbor CDPK  
                tel. : 041/733 5846 
     Predmestská 1613  fax. : 041/733 5849 

10. 01 Žilina 

Ohlasujúca osoba :   Ing. Ján Bilík 

Dôvod notifikácie :       obnova asfaltového krytu v predmetnom staničení cesty I/11A v km   
    414,000-   414,300 v rámci objektu SO 811-00  stavby D3 Čadca,    
   Bukov-Svrčinovec 

Miesto uzávierky :   cesta I/11A v km 414,000-414,300 (medzi križovatkou „TESCO“   
    a križovatkou s I/11B) a následne cesta I/11B v úseku po okružnú    
   križovatku na ceste I/11  

Termín trvania uzávierky :   09. októbra 2020 (piatok) od 22.00h. - 11. októbra 2020 (nedeľa) do   
   22.00h.   

Dĺžka uzávierky:    1,1 km 

Dĺžka obchádzky: 1,0 km 
Popis presmerovania dopravy: Doprava bude presmerovaná v zmysle povolenia úplnej uzávierky   
  tunela Horelica    č.OU-OCDPK-2020/039534/2/BIL zo dňa 23.09.2020    
 s tou zmenou, že cestná premávka Čadci v úseku medzi  križovatkou    
 ciest I/11 a I/11A pri Tescu a okružnou križovatkou pod Žarcom bude     
vedená centrom mesta po ceste I/11 (a nie po ceste I/11B -  tzv. „malom    obchvate Čadca) 


