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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 30. marca 2022 

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 
 

 infonot@normoff.gov.sk 

Oznamujúci subjekt: Okresný úrad Trnava 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Kollárova 8 
917 02 Trnava 
tel.: 033/5564 413 
fax : 037/5564 284 

Dôvod oznámenia: úplná uzávierka mosta č. 513-006 Hlohovec  
 

Miesto uzávierky: 
 
Dôvod uzávierky: 
 
Druh uzávierky: 
 

most Hlohovec cesta II/513  
 
mimoriadna situácia - statika mosta pilier P2 a P5 
 
úplná uzávierka 

Termín trvania uzávierky: 30.03.2022 od 14:00 – 20.10.2022 

Navrhovaná obchádzka: 1. Severná trasa 
2. Južná trasa 
 
Severná trasa 
– osobné autá s diaľničnou známkou a 
nákladné vozidlá 
Celková dĺžka obchádzky je 65,6 km, celkový čas 
55 minút 
Šulekovo cesta II/513 – diaľničná križovatka 
Hlohovec diaľnica D1 smer Trenčín – diaľničná 
križovatka Piešťany diaľnica D1 – diaľničná 
križovatka Lúka zjazd 95 diaľnica D1 – Modrovka, 
Moravany nad Váhom cesta II/507 – Banka, 
Ratnovce, Sokolovce, Jalšové, Koplotovce cesta 
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II/507 – Hlohovec 
 
Severná trasa 
– osobné autá bez diaľničnej známky, autobusy a 
nákladné vozidlá do 12t, a zákaz pre vozidlá s 
nákladom, ktorý môže znečistiť vodu 
Celková dĺžka obchádzky je 41,6 km, celkový čas 
41 minút 
Leopoldov cesta III/1319 – Piešťany cesta I/61 – 
Banka, Ratnovce, Sokolovce, Jalšové, Koplotovce 
cesta II/507 – Hlohovec 
 
Severná trasa 
– osobné autá s diaľničnou známkou a nákladné 
vozidlá do 12t 
Celková dĺžka obchádzky je 44,8 km, celkový čas 
42 minút 
Šulekovo cesta II/513 – diaľničná križovatka 
Hlohovec diaľnica D1 smer Trenčín – diaľničná 
križovatka Piešťany diaľnica D1 zjazd 83 Piešťany 
– Banka cesta II/507, Ratnovce, Sokolovce, 
Jalšové, Koplotovce cesta II/507 – Hlohovec 
 
Severná trasa 
– osobné autá a nákladné vozidlá do 12t 
Celková dĺžka obchádzky je 89,1 km, celkový čas 1 
hod 23 minút 
Šulekovo cesta II/513 – Leopoldov cesta III/1319 – 
Drahovce cesta I/61 – Piešťany, Nové Mesto nad 
Váhom cesta I/61 – Rakoľúby cesta II/515 – 
Hrádok, Lúka, Banka cesta II/507, Ratnovce, 
Sokolovce, Jalšové, Koplotovce cesta II/507 – 
Hlohovec 
 
Južná trasa 
– osobné autá s diaľničnou známkou, nákladné 
vozidlá 
Celková dĺžka obchádzky je 61,5 km, celkový čas 
46 minút 
Šulekovo cesta II/513 – diaľničná križovatka 
Hlohovec diaľnica D1 smer Bratislava – diaľničná 
križovatka Trnava diaľnica D1 smer Nitra – 
rýchlostná cesta R1 diaľničná križovatka 
Sládkovičovo, zjazd 21 Šintava – Šintava 
Nitrianska cesta II/507 – Dvorníky, Bojničky – 
Hlohovec 
 
Južná trasa 
– osobné autá a nákladné vozidlá do 12t 
Celková dĺžka obchádzky je 40,6 km, celkový čas 
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43 minút 
Šulekovo cesta II/513 – Dolné Zelenice cesta 
III/1320 – Horné Zelenice cesta III/1320 – Sereď ul. 
Čepenská cesta I/62 – Šintava Nitrianska cesta 
II/507 – Dvorníky, Bojničky – Hlohovec 

 
 

 


