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Názov Žiadosti o NFP: 
Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - II. etapa 
 
Opis projektu: 
Stavba:  Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a 
Klatovského ramena z Váhu, I. etapa 

Za špecifikum miesta stavby je možné považovať periodické záplavy priľahlého územia 
vplyvom vzdutej hladiny z Váhu do Malého Dunaja a následne i do jeho pravostranného 
prítoku -  Klátovského ramena.  
Miestom realizácie stavby je obec Topoľníky, katastrálne územie - Horné Topoľníky, Dolné 
Topoľníky. Okres - Dunajská Streda. VÚC - Trnavský. Tok - Malý Dunaj, Klatovské rameno. 
Ide o stavbu zo skupiny diel, ktoré zabezpečia protipovodňovú ochranu v regióne toku 
Malý Dunaj a čiastočne i v regióne toku Váh. Pri stavbe, ktorá je predmetom tejto Žiadosti o 
NFP navrhujeme zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu povrchovej vody z 
Dunaja a Váhu vybudovaním Zátvorného objektu na Klátovskom ramene, a jeho 
prepojením s pravostrannou hrádzou Malého Dunaja a  Klátovského ramena, 
výstavbou prípojky VN a úpravou koruny hrádze nad Zátvorným objektom. vybudujú sa aj 
príslušné pozorovacie a meracie zariadenia na sledovanie účinnosti navrhovaných úprav. 
Cieľovou skupinou sú obyvatelia regiónu, ktorý je priľahlý ku Klatovskému ramenu. 
 
Prioritná os:  
2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 
povodňami. 
 
Špecifický cieľ:  
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. 
 
Ciele projektu: 
Zníženie pravdepodobnosti záplav v riešenom území bude mať priaznivý vplyv na ochranu 
zdravia a životov ľudí dotknutých obcí. Navrhnutými opatreniami v povodí toku Malý Dunaj  
dôjde k zmierneniu dopadov klimatických zmien na zdravie obyvateľstva. Realizácia 
navrhovaného opatrenia prispeje k napĺňaniu cieľov manažmentu povodňového rizika t.j. 
k zníženiu pravdepodobnosti záplav riešeného územia. Protipovodňové opatrenia sú 
navrhnuté v snahe maximalizovať ekonomické a sociálne aspekty bez porušenia trvalej 
udržateľnosti ekosystému. 
 
Začiatok realizácie aktivít projektu  11/2017 
Ukončenie realizácie aktivít projektu  04/2021 
Nenávratný finančný príspevok  14 037 141, 63 € 
 

 PROJEKT JE REALIZOVANÝ ZA FINANČNEJ PODPORY EURÓPSKEJ ÚNIE 
 

 VÝŠKA PRÍSPEVKU Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠR - 100% Z CELKOVÝCH 
OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU 


