ZÁPISNICA
zo schôdze výboru chatovej oblasti P o d b a n s k é
Termín : 17. 4. 2017-04-24
Miesto : Hotel Piersin / predtým Kriváň /
Prítomní : Čabaj, Boroška, Haviar, Kollár / ospravedlnení Maliar, Ďurana /
Program : 1. Vyhodnotenie zhromaždenia majiteľov chát
2. Rôzne
Schôdzu otvoril a viedol predseda výboru Čabaj, ospravedlnil neprítomnosť Maliara
a Ďuranu. Navrhol program schôdze, tento bol prijatý bez pripomienok.
1. Pri prejednávaní tohto bodu programu bolo vychádzané zo zápisnice zo
zhromaždenia majiteľov chát, ktoré sa uskutočnilo 20. augusta 2016.. Vzhľadom
na malý počet účastníkov uznesenia neboli prijaté s tým, že priebeh zhromaždenia
vyhodnotí výbor. Na schôdzi sme sa zamerali predovšetkým na pripomienky
odznelé v rámci diskusie. Na viaceré z nich bolo odpovedané už v priebehu
zhromaždenia najmä zo strany starostu obce p. Ing. Kohúta a sú zaznamenané
v zápisnici zo zhromaždenia.
Pre zlepšenie situácie s nachádzaním veľkého kusového odpadu a rôznych
predmetov, ktoré nie sú komunálnym odpadom prejedná p. Čabaj so starostom
Pribyliny vyhotovenie a umiestnenie oznamov ku kontajnérom s upozornením, že
takýto odpad je potrebné odvážať do zberného dvora v Pribyline. V prípade že je
zberný dvor uzavretý, je možné odpad zanechať pri vstupe do zberného dvora.
Poškodenie ciest v chatovej oblasti odvozom najmä kalamitného dreva prejednal
predseda výboru s urbariátmi, je prísľub že budú opravené po ukončení odvozu
a po ukončení zimnej sezóny.
Čo sa týka telekomunikácií – TV, internet a mobilné spojenie v súčasnosti sa
neuvažuje so zvláštnym zosilňovačom pre chatovú oblasť.
Ďalšia elektrifikácia chát je možná, záujemcovia si ale musia potrebné náležitosti
vybaviť individuálne s so Stredoslovenským el. závodom. Riešenie vyúčtovania
záloh chatárov, ktorých elektrifikácia bola zabezpečovaná p. Mandákom nie je
v kompetencii chatového výboru.

2. Rôzne
a/ Termín zhromaždenia chatárov bol zaslaný majiteľom chát spolu s materiálmi
týkajúcimi sa zaplatenia daní a odvozu komunálneho odpadu je to sobota 26.
augusta. Keďže k oznámeniu nebol priložený program zhromaždenia , v ktorom je
tento rok i voľba členov výboru, Boroška pripraví o tejto skutočnosti oznam, ktorý
bude uverejnený na webovej stránke obce v časti Chatová oblasť s o žiadosťou,
aby majitelia chát podali návrh na členov výboru prostredníctvom mailu na
mailovú adresu výboru : chatypodbanske@gmail.com do 15. augusta 2017,
prípadne členov výboru navrhli osobne na zhromaždení.
b/ P. Haviar informoval o stave získavania súradníc chát, on osobne už
nepokračuje ale súradnice má okolo 200 chát, v poslednom čase oznámili
súradnice niekoľkí chatári mailom. Týmto spôsobom je možné existujúci zoznam
doplňovať, súradnice posielať na adresu chatového výboru.
c/ Najbližšia schôdza výboru sa uskutoční po obdržaní návrhu termínu od p.
Haviara. Ten navrhol dva termíny, predbežne je vyhovujúci termín i ostatným
členom výboru 1. júl. Predseda prejedná so starostom schôdzu výboru tak, aby sa
uskutočnila na obecnom úrade.
Zapísal : Ján Boroška

