
                                                                                         
                                        
Primátor mesta dňa 15.5.2015 zaslal opätovnú žiadosť na SVP š.p.odštepný závod Piešťany, 
Správu povodia stredného Váhu I.Púchov za účelom zabezpečenia ochrany obyvateľov 
a majetku z dôvodu zvýšenej frekvencie výskytu prívalových dažďov a následne 
vnikajúcich lokálnych povodní.  
      
 
     V zmysle zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov Mesto Bytča požiadalo UPSVaR Žilina o spoluprácu za účelom 
zabezpečenia ochrany obyvateľstva a majetku pred prípadnými povodňami z dôvodu 
zanesenia tokov potokov na jeho území nánosmi a náletovými drevinami  s využitím občanov. 
Požiadalo tiež UPSVaR Žilina, aby kontaktoval Správu povodia Váhu š.p.Piešťany za účelom 
vyčistenia brehov tokov od nánosov a náletových drevín formou využitia  Dohôd v zmysle 
vyššie citovaného zákona.  
Dňa 15.4.2015 bolo na úrovni primátora Mesta Bytča, SPV správy povodia stredného Váhu I. 
a UPSVaR Žilina vykonané jednanie za účelom dohodnutia podmienok spolupráce vo vyššie 
uvedenom probléme. Konkrétna spolupráca nebola dohodnutá najmä vzhľadom na problém  
pridelenia zodpovednej osoby zo strany SPV, ktorá by odborne túto prácu viedla. 
Dňa 13.5.2015 za účasti primátora mesta,vedúceho technických služieb mesta a koordinátora 
UPSVaR Žilina bola vykonaná obhliadka vodných tokov v Meste Bytča a v jeho mestských 
častiach, z čoho je priložená aj fotodokumentácia. 
Z obhliadky vyplynuli dve oblasti potrebné riešiť: 

1. Výrez náletových drevín na brehoch korýt rieky Petrovička a jednotlivých potokov 
v mestských častiach  -  návrh: Mesto Bytča v spolupráci s UPSVaR vytypuje 
pracovníkov v zmysle zákona č.417/2013, prípadne § 52 zákona č.5/2004. SVP š.p. 
zabezpečí zodpovedného pracovníka,ktorý odborne posúdi výrez náletových 
drevín na brehoch  

2. Vyčistenie korýt potokov – čistenie pracovným strojom - /bager,odvoz nákladným 
automobilom/ návrh:  očakávame od Vás – je potrebné zabezpečiť finančné 
prostriedky na použitie pracovných strojov ako aj na mzdu pracovníkov.  
 
Mesto Bytča sa nebráni žiadnej spolupráci v tejto oblasti, ba naopak Vás týmto 
opätovne žiada o pomoc a spoluprácu /viď našu žiadosť zo dňa 5.8.2014/         

 
Vyššie uvedené problémy je potrebné akútne riešiť z dôvodu zvýšenej frekvencie výskytu 
prívalových dažďov a následne vznikajúcich lokálnych povodní.  
 
 
Príloha: fotodokumentácia 
 








