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Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutie o uložení nevyhnutných opatrení

Popis konania / Účastníci konania
o uložení nevyhnutných opatrení podľa § 10 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Účastníci konania:
1. Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
2. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
3. Ostatným účastníkom bude rozhodnutie doručené formou verejnej vyhlášky

Výrok
Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej aj „cestný správny orgán“),
ako príslušný miestny orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 180/2013
Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“),
podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“),

ukladá podľa § 10 ods. 1 cestného zákona nevyhnutné opatrenia

spoločnosti Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. Banská Bystrica
Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
IČO 36836567 (ďalej aj „správca cesty“),

t. j. odstrániť v ochrannom pásme cesty III. triedy č. 2568 v cca km 6,588 – 8,300 na parcele KNC č.
4889/1, v k. ú. Cerovo stromy, ktoré sú nebezpečne nahnuté, majú porušenú koreňovú sústavu a hrozí
ich pád na teleso cesty čím je ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

Počas plnenia nevyhnutných opatrení je potrebné dodržať nasledovné:

1. Plnenie nevyhnutných opatrení začať realizovať bezprostredne po nadobudnutí právoplatnosti tohto
rozhodnutia a ukončiť do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

2. Počas plnenia nevyhnutných opatrení musí byť vždy zaistená bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky.
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3. Počas plnenia nevyhnutných opatrení nesmú byť na ceste III. triedy č. 2568 vytvárané pevné
prekážky, prípadne len na nevyhnutnú dobu za predpokladu zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky reguláciou cestnej premávky potrebným počtom spôsobilých, preukázateľne poučených a
podľa príslušných právnych noriem označených osôb.

4. Plnenie nevyhnutných opatrení realizovať len v ochrannom pásme cesty III. triedy č. 2568 v cca km
6,588 – 8,300 na parcele KNC č. 4889/1, v k. ú. Cerovo a oprávnenou osobou.

5. Jednotlivé úseky cesty, v ktorých sa bude vykonávať výrub, musia byť vždy označené dočasným
dopravným značením s prispôsobením konkrétnym podmienkam. V prípade, ak si to bude vyžadovať
situácia v cestnej premávke, regulácia cestnej premávky musí byť zabezpečená dostatočným počtom
spôsobilých, preukázateľne poučených a podľa príslušných právnych noriem označených osôb.

6. Osoby vykonávajúce práce na ceste musia byť vždy zreteľne označené podľa § 4 Vyhlášky MV SR č.
9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

7. Plnenie nevyhnutných opatrení nevykonávať za zníženej viditeľnosti.

8. Drevná hmota nesmie byť ťahaná po vozovke cesty ani po odvodňovacích zariadeniach cesty (cestných
rigoloch, cestných priekopách, cestných svahoch, …).

9. Prípadné znečistenie, narušenie (poškodenie) cestného telesa cesty a jej súčastí (vozovka, cestná
priekopa, cestný rigol, cestný svah, priepust, …) bezodkladne odstraňovať.

10. Počas plnenia nevyhnutných opatrení musí byť umožnený prístup vlastníkom (užívateľom) na ich
pozemky (nehnuteľnosti).

11. Plnenie nevyhnutných opatrení vykonávať vždy s nasadením maximálneho počtu pracovníkov a
mechanizmov.

12. Umožniť vlastníkom pozemkov, prednostné odstránenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť cesty III.
triedy č. 2568.

Za plnenie nevyhnutných opatrení zodpovedá Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. Banská
Bystrica, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO 36836567.

V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok bude cestný správny orgán postupovať podľa
príslušných ustanovení cestného zákona.

Odôvodnenie
Dňa 03.11.2021 sa na podnet Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974
96 Banská Bystrica za účasti dotknutých orgánov a niektorých vlastníkov dotknutých pozemkov konalo
stretnutie na ktorom bola prerokovávaná otázka výrubu drevín v ochrannom pásme cesty III. triedy č.
2568 z dôvody kalamity.
V ochrannom pásme (20 m od osi vozovky) cesty III. triedy č. 2568 cca v km 6,588 – 8,300 na pozemku
KNC č. 4998/1 v k. ú. Cerovo, mimo zastavaného územia obce, po pravej i ľavej strane cesty sú popadané
stromy, vývraty zo susedných pozemkov a vodného toku po kalamite, ktoré zasahujú do telesa cesty a
jej súčastí, niektoré stromy sú nebezpečne nahnuté a majú porušenú koreňovú sústavu, hrozí pád týchto
stromov na teleso cesty čím je ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

Predmetom konania je uloženie nevyhnutných opatrení podľa § 10 ods. 1 cestného zákona pre správcu
ciest II. a III. triedy Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s. Banská Bystrica odstrániť v ochrannom
pásme cesty III. triedy č. 2568 v cca km 6,588 – 8,300 na parcele KNC č. 4889/1, v k. ú. Cerovo stromy,
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ktoré sú nebezpečne nahnuté, majú porušenú koreňovú sústavu a hrozí ich pád stromov na teleso cesty
čím je ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

V zmysle § 10 ods. 2 cestného zákona vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností v susedstve
ciest musia dovoliť, aby príslušný cestný správny orgán urobil na ich pozemkoch potrebné opatrenia na
zabránenie pádu stromov, ak toto nebezpečenstvo vznikne prírodnými vplyvmi. Závady v zjazdnosti ciest
sú podľa § 9 ods. 1 cestného zákona bez prieťahov povinní odstraňovať ich správcovia (BBRSC, a.s.),
ktorí sú povinní vykonávať pravidelné kontroly bezpečnosti pozemných komunikácií.

Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný miestny orgán
štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a orgán štátnej správy
pre pozemné komunikácie podľa § 3 ods. 1 písm. c) cestného zákona konanie začal na podnet cestného
správneho orgánu a v súlade s ustanovením § 18 správneho poriadku oznámil začatie konania známym
účastníkom konania a orgánom verejnej a štátnej správy a zároveň upustil od miestneho zisťovania a
ústneho konania listom č. OU-ZV-OCDPK-2022/002796-002 zo dňa 20.01.2022.

Cestný správny orgán v oznámení poučil účastníkov konania a dotknuté orgány, že môžu do podkladov
nahliadnuť a námietky a pripomienky môžu uplatniť na Okresnom úrade Zvolen, odbore cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen.

Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej doprav a pozemných komunikácií, ako príslušný správny orgán v
správnom konaní neobdržal žiadne pripomienky ani návrhy účastníkov konania, dotknutých orgánov a
organizácií, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho poriadku právo podať
odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) tohto rozhodnutia, podaním na Okresnom
úrade Zvolen, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Toto rozhodnutie má podľa §18 ods. 3 správneho poriadku povahu verejnej vyhlášky. V zmysle § 26 ods.
2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15
dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia.

Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada Obec Cerovo aby
predmetnú verejnú vyhlášku zverejnila po dobu 15 dní na úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v
mieste obvyklým v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku. Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie,
žiadame túto vyhlášku zaslať späť s vyznačením dátumu jej vyvesenia/zverejnenia a zvesenia.

Upovedomenie o začatí konania je umiestnené aj na webovej stránke Okresného úradu Zvolen http://
www.minv.sk/?okresny-urad-zvolen.

Vyvesené: ..................................
(dňa, pečiatka, podpis)

Zvesené: ...................................
(dňa, pečiatka, podpis)
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Ing. Peter Pavelka
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10307

Doručuje sa
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96  Banská Bystrica, Slovenská
republika

Na vedomie
Obec Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepný závod Banská Bystrica, Radničné námestie
8, 969 55 Banská Štiavnica, Cukrovarská 6, 979 80 Rimavská Sobota 1
Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ČSA 2190 2190/3, 963 01 Krupina
Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, Okresný dopravný inšpektorát vo Zvolene, Bystrický
rad 25, Jána Švermu, Zvolen


