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OZNÁMENIE PODĽA 

NARIADENIA RADY (ES) č. 2679/98 

 

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

 

Miesto, dátum a čas 
oznámenia: 

Liptovský Mikuláš, 10.05.2022, 13:43 hod 

určené pre:  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
SR (ÚNMS SR) 
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí 
Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 
2679/98 
Štefanovičova 3 
P.O.BOX 76 
810 05 Bratislava 

 tel.: 02/57 485 323 
infonot@normoff.gov.sk 

Oznamujúci subjekt: Okresný úrad Liptovský Mikuláš                     
odbor cestnej dopravy a  pozemných komunikácií 
Nám. osloboditeľov 1 
031 41  Lipt. Mikuláš 
tel. : 044/5522696 

Dôvod oznámenia: 
 
Miesto uzávierky: 
 
Druh uzávierky: 
 
Termín uzávierky: 
 
Dôvod uzávierky: 

úplná uzávierka cesty č. II/584 
 
cesta č. II/584 , MO 584-024, ckm 44,003 CDB kum 
 
úplná uzávierka 
 
16.05.2022 – 11.12.2022 
 
rekonštrukcia mostného objektu „Prestavba MO 
584-024, most cez vodný tok Jalovčianka v k. ú. 
Lipt. Ondrašová“ na ceste II/584 
 

Dĺžka uzávierky: 
 
Obchádzková trasa: 

cca 50m  
 
- Obchádzka pre tranzitnú dopravu je v dĺžke 
39,7 km a bude vedená po ceste I/18 s odbočením 
na cestu III/2221 a následne na cestu III/2213. 
- Obchádzková trasa pre miestnych 
obyvateľov obcí Bobrovec, Trstené, Jalovec, 
Pavlova Ves, Bobrovček, Liptovské Beharovce, 
Liptovský Trnovec, Beňušovce, Liptovská 
Ondrašová a mesta Liptovský Mikuláš a 
autobusovej dopravy bude vedená po miestnych 
komunikáciách a cestách tretích tried. Vjazd 

mailto:infonot@normoff.gov.sk


Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu!                        P01_IRA_30/2019_MEPO_ÚZ00 
 

2 

dopravy mimo vyššie uvedených obcí bude 
zakázaný obojsmerne. 
 
Trasa obchádzky v smere z Liptovského Mikuláša 
bude vedená po miestnej komunikácii, následne sa 
napojí na cestu III/2332 cez obec Trstené do 
Bobrovca s odbočením na cestu III/2321 a 
napojením sa za rekonštruovaným mostom v 
Liptovskej Ondrašovej na cestu II/584 v smere na 
Zuberec – dĺžka obchádzkovej trasy je 8,36 km. 
 
Trasa obchádzky v smere na Liptovský Mikuláš je 
vedená po ceste III/2321 (ul. Ondrašovská) s 
odbočením na ul. J. Ružičku a následne na ul. 
Pongrácovská. Z tejto ulice sa následne odbočí na 
ul. Sama Bohdana Hroboňa s pripojením sa na 
cestu II/584 za rekonštruovaným mostom v smere 
na Liptovský Mikuláš - dĺžka obchádzkovej trasy je 
0,97 km. 

  

 


