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Slovenská správa ciest 

Investičná výstavba a správa ciest 

M. Rázusa 104/A 

010 01 Žilina 

                                              
 

 

Vaše číslo/zo dňa Naše číslo    Vybavuje  Žilina 

 SSC/102602022/6470/ OU-ZA-OCDPK-2022/023317//2/BIL      Ing. Ján Bilík  19. 04. 2021           

/12851/12. 04. 2022 Stupeň dôvernosti : VJ    

  

VEC  Oprava mostných záverov na moste ev.č.70-0001 (M5987) v km 0,200 k.ú. Kraľovany         

          -  súhlas  s ohlásením  udržiavacích  prác 

 

 Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina ohlásila listom                         

č. SSC/102602022/6470/12851 zo dňa 12. 04. 2022 na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií realizáciu udržiavacích prác                          

 

„Oprava mostných záverov na moste ev.č.70-0001 (M5987) v km 0,200 k.ú. Kraľovany“. 

 

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný 

špeciálny stavebný úrad podľa §3a, ods.2 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 realizáciou ohlásených udržiavacích prác na ceste I/70 v súvislosti s opravou mostných 

záverov na moste ev. č. 70-001 v km 0,200  v k.ú. Kraľovany.  

 

Popis prác : Oprava poškodených mostných záverov 

 

Súhlas s vykonaním udržiavacích prác  sa vydáva pri dodržaní týchto podmienok : 

 

1. Udržiavacie práce  budú vykonané v určenom rozsahu. 

 

2. Zhotoviteľom bude :   Stavby Slovakia, s.r.o., Láb č. 671, 900 67 Láb   

 
3. Zodpovedný za vykonanie prác:  Ing. Vladimír Karaba, tel. 0905 573 666 

 
4. Dozor ohlasovateľa :  Ing. Dubovec, SSC IVSC Žilina, tel. 0903 892 141 

     Ing. Dlugošová, SSC IVSC Žilina, tel. 0903 892 141 

 

5. Termín vykonania prác:     21. apríla -  01. júna 2022    

 

 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08   Žilina 
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6. Ukončenie prác oznámi žiadateľ povoľujúcemu orgánu. 

 

7. Pri realizácii udržiavacích prác je nutné dodržiavať ustanovenia zákona č.50/1976Zb. v znení 

zmien a doplnkov, platné technické normy a technologické predpisy, predpisy týkajúce sa 

bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a dodržiavať 

všeobecné právne normy  a predpisy. 

 

8. Ohlasovateľ so zhotoviteľom sú povinní rešpektovať podmienky povolenia č.OU-ZA-

OCDPK-2022/023316/2/BIL z 19. 04. 2022, ktorým tunajší úrad povolil čiastočnú uzávierku 

cesty I/70 v úseku opravovaného mostu. Rovnako tak je povinný rešpektovať podmienky 

KDI Žilina stanovené  pod č.KRPZ-ZA-KDI2-56-093/2021 zo dňa 13. 12. 2021, resp. ODI 

Dolný Kubín pod č.ORPZ-DK-ODI1-2-271/2021 zo dňa 14. 12. 2021. 

 

 Predmetom ohlásených prác je oprava poškodených mostných záverov na uvedenom 

mostnom objekte na ceste I/70 v Kraľovanoch s cieľom zaistiť plynulosť a bezpečnosť cestnej 

premávky. Práce budú realizované v dvoch etapách pod ochranou čiastočnej uzávierky. 

 

 Za ohlásenie predmetných  udržiavacích prác sa správny poplatok 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 nevyberá, nakoľko je ohlasovateľ od ich 

platenia oslobodený. 

 
 

Doručuje sa  

Stavby Slovakia, s.r.o., Láb č. 671, 900 67 Láb   

Na vedomie: 

KR PZ KDI Žilina 

OR PZ ODI Dolný Kubín 

Obec Kraľovany 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Ing. Zuzana  Polkorábová  

             vedúca odboru 


