ZÁ P ISN IC A
zo schôdze výboru chatovej oblasti P od b an ské
Termín : 23.6. 2018
Miesto : Bufet Kokavský most
Program : 1. Otvorenie
2. Prejednanie zápisnice zo schôdze výboru 31.3.2018
3. Príprava zhromaždenia majiteľov chát
4. Rôzne
1. Schôdzu otvoril a viedol podpredseda výboru Boroška. Ospravedlnil neprítomných
a navrhol program, ktorý bol schválený.
2. Zápisnica zo schôdze výboru 31. marca 2018 sa zaoberala priebehom a uzneseniami
minuloročného zhromaždenia majiteľov chát. Ich plnenie bude zaradené do správy
výboru na tohtoročné zhromaždenie. Dnešná schôdza výboru mala byť zameraná na
kontrolu dodržiavania Štatútu chatovej oblasti. Vzhľadom na nepriaznivé počasie
kontrolu vykonajú členovia výboru u chát vo svojej blízkosti , zamerajú sa pritom
predovšetkým na článok III. týkajúci sa výstavby a existencie drobných stavieb.
Porušenie týkajúce sa oplotenia a pestovania záhradnými kvetinami bude fotograficky
zdokumentované a výbor odporúča ich zverejnenie na stránke chatovej oblasti a postih
majiteľov chát v súlade s článkom VIII. Štatútu . Čísla týchto chát budú uvedené tiež
v správe výboru . Členovia výboru pri kontrole spíšu tiež drobné stavby pri chatách,
ich zoznam bude poskytnutý obci ktorá preverí, či boli realizované v súlade so
Štatútom /čl.III., odsek 4 /. Členovia výboru poskytnú tieto podklady predsedovi
výboru Čabajovi do 15. 7. 2018, ktorý ich spracuje spolu s Boroškom, odovzdá
starostovi obce a zaradia ich tiež do správy na zhromaždenie chatárov.
3.
Zhromaždenie majiteľov chát sa uskutoční 18. augusta v Kultúrnom dome
v Pribyline,
pozvánka bola majiteľom chát zaslaná spolu s daňovým výmerom
a poplatkom za komunálny odpad. Program zhromaždenia bude nasledovný :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zhromaždenia
3.Voľba návrhovej komisie
4. Správa výboru chatovej oblasti
5. Vystúpenie starostu obce Ing. Kohúta
6. Diskusia
7. Správa návrhovej komisie
8. Zakončenie zhromaždenia

Správu na zhromaždenie pripravia Čabaj a Boroška na základe podkladov členov
výboru, ktoré títo pošlú Boroškovi do 20. júla 2018. Text správy pošle Boroška
členom výboru na doplnenie a pripomienkovanie, ktoré mu zašlú do 5. augusta
a spoločne s Čabajom správu doplnia a upravia. Čabaj pozve na zhromaždenie
starostu obce a zástupcov urbárov, prípadne zástupcu polície a požiada tiež
o zabezpečenie ozvučenia miestnosti.
Prezentáciu na zhromaždení bude zabezpečovať p. Ďurana.
Výbor poveruje za členov návrhovej komisie Maliara a Haviara, ďalší budú doplnení
na schôdzi z prítomných majiteľov chát.
4.

Rôzne
a/ júlová schôdza výboru – po dohode prítomných sa neuskutoční, kontakt medzi
členmi sa bude realizovať mailovým spojením.
b/ Kollár informoval o prekopávke cesty, bola riešená i za prítomnosti starostu.
Zapísal : Boroška

