
Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 1/2021 

 

Vybavovateľ petície: Slovenská správa ciest 

Názov petície: Petícia za preverenie hlučnosti motorových vozidiel prechádzajúcich po ceste I. triedy 

I/9  k. ú. Mníchova Lehota.                       

Text: Občania a pedagogický zamestnanci obce Mníchova Lehota, žiadajú o navrhnutie riešení za      

účelom zníženie nadmerného hluku motorových vozidiel prechádzajúcich po ceste 1. triedy I/9 v k. ú. 

Mníchova Lehota. 

Je kvórová: Nie  

Počet osôb podporujúcich petíciu: 41 

Dátum doručenia: 13.9.2021 

Dátum vybavenia: 03.11.2021 

Spôsob vybavenia: Nevyhodnotená 

Zdôvodnenie vybavenia: 

SSC, v zastúpení IVSC Žilina, je investorom stavby „Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota“. 

Na predmetnú stavbu bolo Okresným úradom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v 

Trenčíne, vydané Stavebné povolenie č. OU-TN-OCDPK-2020/010385-015, právoplatné dňa 

19.8.2020. Následne bolo zahájené verejné obstarávanie, ktoré bolo zrušené z dôvodu námietok 

uchádzačov. V súčasnosti prebieha nové verejné obstarávanie, aktuálne sa vykonáva kontrola pred 

podpisom zmluvy na Úrade pre verejné obstarávanie.  

Po ukončení procesu verejného obstarávania v predpokladanom termíne 12/2021, budú zahájené 

stavebné práce po skončení zimného obdobia, t. j. 03/2022, ktoré by mali byť ukončené v termíne 

12/2023. Účelom stavby bude odstránenie havarijného stavu existujúcej betónovej vozovky, čo bude 

mať aj za následok zníženie nadmerného hluku na danej cestnej komunikácii. 

Z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy, budú zrekonštruované úseky cesty a  chodníky,  

križovatky, mostné objekty nachádzajúce sa na Ceste I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota. Taktiež 

budú realizované preložky dotknutých inžinierskych sietí, vybudujú sa protihlukové steny tak, aby 

nezasahovali do rozhľadových trojuholníkov existujúcich križovatiek a vybudujú sa ďalšie stavebné 

objekty. 

V rámci rekonštrukcie existujúcej cesty, SSC bude realizovať všetky dostupné technické opatrenia, čím 

dôjde k výraznému zníženiu hlukovej záťaže v okolí cesty I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota 

nasledovne: 

 realizáciou nových obrusných asfaltových vrstiev vozoviek z SMA, dôjde k zníženiu hlukových 

imisií o 1 až 4 dB,  

 rekonštrukciou mostných objektov, ktorých existujúci stav bol nevyhovujúci, dôjde k zníženiu 

o 1 – 2 dB, 

 úpravou úrovňových križovatiek, nastane redukcia hlukových imisií v priemere o 1-2 dB, 

 vybudovaním protihlukových stien nastane redukcia hlukových imisií o 2 až 3 dB. 

 



Po rekonštrukcii cesty I/9, dôjde k celkovému poklesu hlukových imisií okolia rekonštruovaného úseku 

na úrovni do 11 dB. 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti skutočnosť, že SSC listami zo dňa 08.04.2020 (Príloha č. 1) a zo 

dňa 11.01.2021 (Príloha č. 2), na základe žiadosti obce Mníchova Lehota, zaslala obci vyjadrenie, resp. 

stanovisko k územnému plánu (ďalej len „ÚPN“) obce Mníchova Lehota. 

SSC vo svojom stanovisku k ÚPN, okrem iného požaduje posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy pri 

návrhu nových lokalít pri individuálnej aj hromadnej bytovej výstavbe a vyznačiť pásma prípustných 

hladín hluku v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 

hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), 

(uvedené v Prílohe vyhlášky, bod 1.9.).  

Ďalej  SSC vo svojom stanovisku k ÚPN upozorňuje, že v prípade prekročenia prípustnej hladiny hluku 

je potrebné v ÚPN navrhnúť opatrenia na zníženie týchto negatívnych účinkov a zaviazať investorov na 

ich realizáciu. Voči správcovi ciest nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, 

pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.  

Tak, ako je uvedené vyššie, po realizácii technických opatrení dôjde k poklesu hlukových imisií okolia 

rekonštruovaného úseku a navyše predpokladaná plánovaná dostavba rýchlostnej cesty R2 v 

predmetnom území prevezme 70 až 80% z celkovej dopravy z cesty I/9.  

Záverom si dovoľujeme uviesť aj s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, že v predmetnej veci 

postupuje SSC v súlade s platnými právnymi predpismi ako aj spoločenským záujmom a realizuje 

opatrenia v dôsledku ktorých dôjde reálne k zníženiu hluku, t.j. hlukových imisii na ceste 1. triedy I/9 v 

k. ú. Mníchova Lehota.   


