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Vec  
Projekt : „Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom“  
– odpoveď na žiadosť 

Na základe Vašej žiadosti vám zasielame podrobnú písomnú informáciu a vecnom a finančnom 
stave implementácie projektu „Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pred povodňami 
a suchom“. 

Názov projektu : 

„POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI  A SUCHOM“ 

Program:   „PRISPÔSOBENIE SA ZMENE KLÍMY – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA“ 

Opatrenie: VODY HORNEJ NITRY PRE JEJ ĹUDÍ 

Vecný stav : 
Projekt zahŕňa celkovo 13 stavebných celkov, z čoho v 10 je investorom SVP, š.p. (1.-10.) a v 3 sú 
investormi partneri – Mesto Nováky (11.-12.) a Mesto Handlová (13). 
Zoznam stavebných celkov : 

1. Žitná Radiša - Rakovec, prehrádzka a stabilizácia koryta 
2. Rybany - Bebrava, vodozadržné objekty 
3. Nadlice - Nadlický potok, sfunkčnenie existujúceho poldra 
4. Nováky - vodozádržné opatrenia na toku Nitra 
5. Lehota pod Vtáčnikom - Lehotský potok, oprava prehrádzky 
6. Veľké Uherce - Dráhožica, vodná nádrž 
7. Handlová - stabilizačné opatrenia na toku Handlovka   
8. Opatrenia na prítokoch Handlovky - Jalovský potok 
9. Opatrenia na prítokoch Handlovky - Račí potok 
10. Opatrenia na prítokoch Handlovky - potok Horeňovo 
11. Protipovodňové opatrenia v meste Nováky - DOPLNOK SO-1 Brod 
12. Protipovodňové opatrenia v meste Nováky, lokalita Brod, Lelovský potok a Trenčianska 
13. Handlová-vodozádržné opatrenia v rámci intravilánu mesta 

Doba realizácie projektu je Dodatkom č.1 k Projektovej zmluve, uzatvorenej so správcom programu 
Úradom vlády SR, predĺžená z pôvodného termínu 30.04.2016 na 30.04.2017. Vzhľadom na ročné 
obdobie a klimatické podmienky je pravdepodobné, že sa stavby nepodarí zrealizovať (ZoD 
uzatvorené na dobu realizácie 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy) do tohto termínu a začiatkom 
roka 2017 budeme žiadať o jeho predĺženie. 

Dňa 11.11.2016 budú dodávateľovi (TMG a.s.) na realizáciu odovzdané tri stavby : 
1. Nadlice - Nadlický potok, sfunkčnenie existujúceho poldra 
2. Nováky - vodozádržné opatrenia na toku Nitra 
3. Opatrenia na prítokoch Handlovky - Račí potok 

Ostatné stavebné celky budú dodávateľom priebežne odovzdávané na realizáciu tak, ako budú 
schválené, podpísané a účinné ZoD na ich realizáciu.  
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Informáciu o stave verejného obstarávania dávame v týždenných intervaloch na PR vo forme 
tabuľky „OZ PN - Stav VO zákaziek - nórske fondy.xlsx“ . Aktuálnu verziu tabuľky prikladáme ako 
prílohu listu. V tabuľke je podchytený aj aktuálny stav schvaľovacích procesov verejného 
obstarávania na Úrade vlády SR ako aj udelenie súhlasu zakladateľa, MŽP SR, na podpis ZoD. 
Verejné obstarávanie stavebných prác zabezpečujeme, na základe Partnerskej dohody, aj pre 
partnerov - mestá Nováky a Handlová. Samotnú ZoD však už budú podpisovať a financovať partneri 
samostatne. 

Finančný stav : 

V zmysle Projektovej zmluvy, uzatvorenej s Úradom vlády SR, ako poskytovateľom grantu, sú 
celkové oprávnené výdavky projektu vo výške 3.764.500,- Eur bez PDH. 
Celkové oprávnené výdavky SVP, š.p. sú 2.962.608,- Eur bez DPH, výška samotného grantu pre 
SVP, š. p. je vo výške 2.518.216,- Eur bez DPH (85%) a spolufinancovanie predstavuje 444.392,- 
Eur bez DPH (15%).  
Vzhľadom k tomu ako skončili jednotlivé procesy verejných obstarávaní na stavebné práce 
a víťazné ponuky, bude potrebné spolufinancovať projekty v celkovej výške 659.138,39 Eur bez 
DPH. Navýšenie je spôsobené tým, že pri vyhotovení Žiadosti o grant sme vychádzali len 
z odhadovaných nákladov na jednotlivé stavebné celky, keď neboli ani vyhotovené PD.  
Porovnanie nákladov, tak ako vstupovali do Žiadosti o grant a premietli sa do Projektovej zmluvy, 
nákladov v zmysle rozpočtov z PD a reálne vysúťažených nákladov, je v tabuľke, ktorá je súčasťou 
príloh. 
Financovanie prebieha formou preddavkov. K dnešnému dňu sme od poskytovateľa obdržali 
preddavok vo výške 799.956,- Eur a z tohto sme vyčerpali 14.300,- Eur. 

S pozdravom 

 
         Ing. Jozefína Slezáková 
         

  riaditeľka 
       Odštepného závodu Piešťany 
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