
Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii 

- ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií podľa § 3 

ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej zákon č.135/1961 Zb.) a ako špeciálny stavebný úrad s 

pôsobnosťou pre cesty II. a III. triedy v zmysle ustanovení  § 3a ods.3 zákona č.135/1961 Zb.   

 

 

MOST M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník 

  

Most M2774 cez rieku Ondava pri obci Sírnik je súčasťou cesty II.triedy – II/552 mimo zastavaného 

územia obcí Sírnik, okres Trebišov a Oborín, okres Michalovce. 

Most je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a jeho správcom je Správa ciest Košického 

samosprávneho kraja, stredisko Trebišov. 

 

Dňa 21.06.2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vo veci prijatia opatrení na zabezpečenie 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste II/552 na moste cez rieku Ondava pri obci Sirník. 

Následne dňa 22.06.2021 Správa ciest Košického samosprávneho kraja požiadala  Okresný úrad 

Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako cestný správny orgán o vydanie 

povolenia úplnej uzávierky cesty II/552 z dôvodu havarijného stavu  mostného objektu M2774 – 

správca cesty vykonal mimoriadnu prehliadku,  na základe ktorej vyplynulo zaradenie mosta do 

7.stupňa stavebnotechnického stavu - havarijný. Havarijný stav mostného objektu si vyžaduje 

vylúčenie akejkoľvek dopravy v tomto úseku.   

 

Cestný správny orgán dňa 22.06.2021 pod.č. OU-TV-OCDPK-2021/006932-002 vydal povolenie na 

úplnú uzávierku cesty II.triedy – II/552 mimo zastavaného územia obcí Sirník a Oborín v termíne 

odo dňa 22.06.2021 do 31.12.2022. 

 

Dňa 12.07.2021 sa uskutočnilo  pracovné stretnutie, ktoré bolo zvolané k ďalšiemu  postupu vo 

veci  odstránenia havarijného stavu mostného objektu. 

Dňa 12.07.2021    Správa ciest Košického samosprávneho kraja požiadala  Okresný úrad Trebišov, 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie predbežného povolenia na stavbu: 

„REKONŠTRUKCIA  MOSTA M2774 CEZ RIEKU ONDAVA PRI OBCI SIRNÍK – 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRÁC NA ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU“ bez 

príslušnej dokumentácie. 

 

Dňa 26.07.2021 Správa ciest Košického samosprávneho kraja  odovzdala projektovú dokumentáciu 

a doplnila podanie. 

 

Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako  špeciálny stavebný 

úrad s pôsobnosťou pre cesty II. a III. triedy v zmysle ustanovení  § 3a ods.3 zákona č.135/1961 Zb.  

a po dohode v zmysle  § 3a ods.5 zákona č.135/1961 Zb. so špeciálnym stavebným úradom – 

Okresným úradom Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, v súlade 

s ustanoveniami č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov vydal dňa 28.07.2021  ROZHODNUTIE  - Predbežné povolenie na 

stavbu: „REKONŠTRUKCIA  MOSTA M2774 CEZ RIEKU ONDAVA PRI OBCI SIRNÍK – 



PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRÁC NA ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU“, 

verejnou vyhláškou. 

Dňa 16.08.2021  toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť. 

 

 

Stavebník je povinný oznámiť podľa § 66 ods. 3 písm. h) zákona č.50/1976 Zb. stavebnému úradu 

začatie stavby a podľa  § 66 ods.  písm. h) zákona č.50/1976 Zb. zhotoviteľa stavby do 15 dní od 

skončenia výberového konania. 

 

K dnešnému dňu t.j.26.08.2021 nebolo takého oznámenie Správy ciest Košického samosprávneho 

kraja ako stavebníka na Okresnom úrade Trebišov, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

prijaté. 

 

 

   

 


