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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: 

Trnava, 20. júla 2022, 10:00 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.: 02/20 907 283 
infonot@normoff.gov.sk 
 

Oznamujúci subjekt: Okresný úrad Trnava 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Kollárova 8 
917 02 Trnava 
tel.: 033/5564 388 
fax: 037/5564 284 

Dôvod oznámenia: úplná uzávierka cesty I/51 – ul. Sasinkova a I/2 – 
ul. Bernolákova v meste Holíč z dôvodu konania 
športového podujatia: Medzinárodné majstrovstvá 
SR cestných pretekov historických motocyklov 
„Holíčsky zámocký okruh 2022 – XII. ročník“. 
 

Miesto uzávierky: 
 
 
 
 
 
 
 
Termín uzávierky: 
 
 
Dĺžka uzávierky: 
 
 
Dĺžka obchádzky: 
 

- cesta I/2, ul. Bernolákova v úseku od okružnej 
križovatky s cestou I/51 a II/426 po križovatku s MZ 
Zámocká a Nám. sv. Martina v Holíči 
- cesta I/51, u Sasinkova v úseku od okružnej 
križovatky s I/51 a II/426 po okružnú križovatku 
s MK Hodonínska v Holíči 
 
 
20.08.2022 od 7.00 hod do 17.00 hod 
 
 
cca. 1300 m 
 
 
cca. 2000 m 

Druh uzávierky: úplná  
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Popis obchádzky: - smer od Hodonína do Senice: z cesty I/51 – ul. 
Sasinkova na okružnej križovatke odbočenie na 
MK – ul. Kátovská a späť na cestu I/51 ul. 
Moyzesova v meste Holíč, 
- smer Senica – Hodonín: obchádzková trasa bude 
vedená po tej istej trase opačným smerom, 
- smer Hodonín do Bratislavy: z cesty I/51 – ul. 
Sasinkova na okružnej križovatke odbočenie na 
MK – ul. Hodonínska – Hollého – Kukučínova – 
II/426 ul Kátovská – I/51 ul. Moyzesova – MK 
Námestie sv. Martina a späť na cestu I/2 – ul. 
Bratislavská v meste Holíč, 
- smer Bratislava – Hodonín: obchádzková trasa 
bude vedená po rovnakej trase opačným smerom. 
 

 
 

 


