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Pokračovanie na protipovodňových prácach na toku Neresnica vo Zvolene 

 

 

Banská Štiavnica,  29.4.2019 

 

V rámci budovania protipovodňových opatrení na toku Neresnica (r. km 0,293  - 2,403 ) vo 

Zvolene sa počíta s úpravou koryta v dĺžke 2km. Ide o úsek, kde boli v minulosti problémy 

počas vysokých prietokov.  Po realizácii protipovodňových opatreniach bude toto územie 

chránené pred storočnou vodou. 

 

 

V súvislosti s realizáciou tejto stavby dôjde k jednosmernému uzavretia cesty I/66 od 

reštaurácie Suchá Kôrka po  Letné kúpalisko Neresnica v smere Krupina - Zvolen o celkovej 

dĺžke 240 m. Celý  úsek bude rozdelený na jednotlivé časti  o dĺžkach 80 m, ktoré budú 

uzavreté postupe,  jednosmerne,  nepretržite 24 hodín   a cestná doprava bude regulovaná 

svetelnou signalizáciou.  

 

Uvedená jednosmerná uzávierka cesty sa uskutočňuje v dôsledku realizácie oporného múru na 

ľavej strane toku Neresnica  a zabezpečenia stability cestného telesa cesty I/66.  

 

Začiatok jednosmerného uzavretia cesty sa plánuje od 06.05.2019 a ukončenie do 

31.08.2019. 
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Doplňujúca informácia pre médiá:  

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. bol založený v roku 1997. Vznikol spojením štyroch 

štátnych podnikov – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodvy 

a Hornádu.  

 

SVP, š. p. spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných 

hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km, takisto je prevádzkovateľom Vodného diela 

Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49 015 km².  

 

Organizačne je tvorený Podnikovým riaditeľstvom so sídlom v Banskej Štiavnici, štyrmi 

odštepnými závodmi (Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica a Košice) a jednotlivými 

správami povodí. 

 

 

 

 

 

 

 

Odštepný závod Bratislava  

 Závod Dunaj 

 Závod Gabčíkovo 

 Správa povodia Moravy 

 Správa vnútorných vôd Komárno 

 Správa vnútorných vôd Šamorín 

 

Odštepný závod Piešťany 

 Správa povodia horného Váhu 

 Správa povodia stredného Váhu 1 

 Správa povodia stredného Váhu 2 

 Správa povodia dolného Váhu 

 Správa povodia hornej Nitry 

 Správa povodia dolnej Nitry 

Odštepný závod Banská Bystrica  

 Správa povodia horného Hrona 

 Správa povodia dolného Hrona 

a povodia dolného Ipľa 

 Správa povodia horného Ipľa 

 Správa povodia Slanej 

 

Odštepný závod Košice  

 Správa povodia Hornádu a Bodvy 

 Správa povodia Bodrogu 

 Správa povodia Laborca 

 Správa povodia Dunajca 

a Popradu  
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