
 

 

 

 

Realizácia  protipovodňových opatrení v meste Nováky  

 

    V roku 2016 sa začala realizácia prác na protipovodňových opatreniach, ktoré zabezpečujú 

ochranu mesta Nováky pred  povodňami. Práce boli dokončené v roku 2017.  

 

Protipovodňové opatrenia  boli súčasťou rozsiahleho  projektu s názvom:  
 

POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI  

A SUCHOM, 
 

ktorý zastrešoval  Slovenský Vodohospodársky podnik, š. p, OZ Piešťany.  Mesto Nováky 

bolo v projekte partnerom.  

Projekt sa  realizoval s podporou Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 

priestoru z programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní  a sucha“. 

Cieľom projektu je znižovať zraniteľnosť ľudí Hornej Nitry a ekosystémov voči klimatickým 

zmenám. 

 

Celý projekt sa skladal z viacerých čiastkových projektov (stavieb) realizovaných na území 

Hornej Nitry,  z ktorých 2 sa týkajú priamo mesta Nováky.  

 

1. „Nováky - vodozádržné opatrenia na toku Nitra“ – stavbu zastrešoval Slovenský 

vodohospodársky podnik, š. p. , OZ Piešťany (ďalej len SVP).  

Rozsah stavby: navýšenie hrádze okolo rieky Nitry, a aj mimo toku rieky Nitry, úprava 

dna koryta rieky Nitry, spevnenie hrádze. Rozsah prác je podrobnejšie popísaný na 

obrázku č.1.  

2.  „Protipovodňové opatrenia v meste Nováky lokalita Brod, Lelovský potok 

a Trenčianska – Lokalita č.1 Brod“ – investorom stavby bolo  Mesto Nováky.    

Rozsah stavby: Vyčistenie mŕtveho ramena rieky Nitry (Brod) s vybudovaním priečnych 

objektov, ktoré spomaľujú odtok vody a vytvárajú priestor na postupné  vsakovanie vody; 

Brod je zaústený do toku Nitry novým rúrovým priepustom DN 800 na ktorom je osadený 

liatinový platňový posúvač;  po ľavej strane Brodu je priechodná hrádza z lomového 

kameňa. Umiestnenie lokality „Brod“, kde sa realizovali stavebné práce je znázornené na 

obr. č.2. 

Z celkových nákladov na stavbu bolo 85% hradených z Finančného mechanizmu EHP 

a 15% hradilo Mesto Nováky zo svojho rozpočtu. 

 

Tretí projekt „Protipovodňové opatrenia v meste Nováky lokalita Brod, Lelovský potok 

a Trenčianska – Lokalita č. 2 Lelovský potok“ , kde  mal byť investor stavby  Mesto 

Nováky, sa nerealizoval z dôvodu neskorého ukončenia verejného obstarávania na 

zhotoviteľa stavby.  


