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Krompachy, Hornád rkm 99,800 - rekonštrukcia hate  
 
Opis projektu:  
Projekt rieši protipovodňovú ochranu v rámci geografickej oblasti "Kolinovce - Hornád". Navrhované 
opatrenie zabezpečí ochranu pred povodňami geografickej oblasti na úrovni Q100. Navrhované 
opatrenie, ktoré rieši rekonštrukciu hate Krompachy v rkm 99,800 je v súlade s plánom manažmentu 
povodňového rizika. Po realizácii rekonštrukcie bude nadväzne zmenený manipulačný poriadok vodnej 
stavby, ktorý bude podrobne riešiť manipuláciu pri povodňových prietokoch na vodnom toku Hornád. 
Vodná stavba sa nachádza na toku Hornád , ID 4-32-0,1,03,05-1, pričom protipovodňové opatrenie 
ktorým je rekonštrukcia tejto stavby sa prejaví v úseku riečneho kilometra 100,000-101,800 spadajúceho 
do katastra obce Kolinovce. Vodná stavba hať Krompachy je situovaná na rieke Hornád medzi obcou 
Kolinovce a mestom Krompachy v riečnom kilometri 99,800 tesne pod železničným mostom trate Žilina 
- Košice. 
 
Prioritná os:   
Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami.  
  
Špecifický cieľ:   
Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.  
  
Ciele projektu: 
Po zrealizovaní všetkých navrhovaných opatrení podľa PMPR dôjde k zmenšeniu zaplaveného územia  
v Kolinovciach o 12,19 ha a v Krompachoch o 48,81 ha.  
Prínosy projektu: 
- zníženie pravdepodobnosti záplav obce Kolinovce bude mať pozitívny vplyv na jej obyvateľov a na 
zamestnanosť, pretože zabezpečuje odbery priemyselnej vody pre priemysel v meste Krompachy. 
- realizácia navrhovaného opatrenia prispeje k napĺňaniu cieľov manažmentu povodňového rizika, tzn. k 
zníženiu pravdepodobnosti povodní v rámci obce Kolinovce a časti mesta Krompachy vodným tokom 
Hornád a tým k zníženiu nepriaznivých následkov na bezpečnosť obyvateľov a územný a hospodársky 
rozvoj územia. 
V okrajovej časti mesta Krompachy a v obci Kolinovce sa nachádzajú rómske komunity - uvedené  
v aktuálnom Atlase rómskych komunít. 
 
Nenávratný finančný príspevok:                          2 047 562,68 € 
  
PROJEKT JE REALIZOVANÝ ZA FINANČNEJ PODPORY EURÓPSKEJ ÚNIE  
VÝŠKA PRÍSPEVKU Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠR - 100% Z CELKOVÝCH OPRÁVNENÝCH   
VÝDAVKOV PROJEKTU 


