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Vážení chatári, vážené chatárky, vážený pán starosta, milí hostia f
Sobota v druhej polovici augusta je termínom, kedy sa pravidelne každoročne
schádzame na zhromaždení majiteľov chát chatovej oblasti Podbanské. Súčasný výbor
chatovej oblasti má za sebou prvý rok činnosti, na zhromaždení pred rokom 22. augusta bol
zvolený v zložení Ján Boroška, Igor Maliar, Miroslav Haviar a Pavel Šintaj. Ďalší členovia
výboru, ktorý v súlade s existujúcim Štatútom chatovej oblasti by mal mať 7 členov neboli
navrhnutí ani zvolení. Na schôdzi výboru po ukončení zhromaždenia bol za predsedu výboru
zvolený Ján Boroška.
Situáciu v činnosti výboru negatívne ovplyvnila pandémia korona vírusu, ktorá
obmedzovala predovšetkým schádzanie sa orgánov a organizácií, takže výbor sa na svojom
riadnom zasadnutí zišiel až 10. júla 2021 , do toho času boli kontakty medzi členmi výboru
len mailové alebo telefonické.
Výbor sa zaoberal vyhodnotením minuloročného zhromaždenia. Pokračuje trend
znižovania sa počtu prítomných, zúčastnilo sa ho len 32 majiteľov chát. Z toho dôvodu výbor
navrhoval aby sa zhromaždenia konali raz za dva roky, toto uznesenie ale nebolo prijaté
a preto by sme o tejto zmene radi vypočuli znova Vaše názory. V diskusii vystúpilo 9
prítomných, pripomienky boli vysvetľované v priebehu zhromaždenia najmä starostom obce.
Prijatých bolo 7 uznesení, z ktorých uznesenie č. 7 sa týkalo vyššie spomínanej zmeny
konania zhromaždení a uznesenie číslo 6 mení dĺžku volebného obdobia výboru na 4 roky.
Tento návrh podal jeden z diskutujúcich.
Na schôdzi výboru 10. júla výbor navrhoval zaradiť do programu dnešného
zhromaždenia doplniť voľbami počet členov výboru v súlade so Stanovami na 7, pracovníčka
obecného úradu po obdržaní programu dnešného zhromaždenia omámila predsedovi výboru,
že obecné zastupiteľstvo Všeobecne záväzným nariadením upravilo stanový na počet členov
výboru podľa existujúceho stavu. Párny počet členov je z rozhodovacieho hľadiska nevhodný.
Chatový výbor na schôdzi 10. júla sa zaoberal dvoma hlavnými bodmi a to prípravou
dnešného zhromaždenia a a problematikou výskytu medveďov na Podbanskom.. Tento bod
bol zaradený na základe upozornení viacerých chatárov, v ich zastúpení bol na výbor prizvaný
p.Ďurčo, po ktorého telefonickom rozhovore s predsedom výboru tento sa obrátil na Zásahový
tím pre medveďa hnedého , ktorý bol vytvorený pri Štátnej ochrane prírody a ktorý má byť
o výskytoch medveďa informovaný. Predseda výboru dojednal účasť jeho zástupcu na
schôdzi chatového výboru. Za Zásahový tím sa schôdze zúčastnil p. Haring.
V našej chatovej oblasti sú známe 2 hlavné miesta výskytu a to Hrdovo a pri
Kokavskom moste. V oboch prípadoch navštevujú miesta pri kontajneroch na odpad. Hoci
kontajnery sú proti otvoreniu medveďom zabezpečené , problémom je separovaný odpad
v neuzatvárateľných kontajneroch a rôzny materiál, ktorí chatári namiesto odvozu do
zberného dvora v Pribyline nechávajú pri kontajneroch. P. Kohút a p. Haring si prezreli
problematické miesta a navrhujú riešiť situáciu pevnými stoiskami. Na výbore sme mali
možnosť vidieť fotodokumentáciu takýchto stoísk, otázna je ich cena. P.Ďurčo informoval, že
mnohí chatári sú ochotní sa na financovaní podielať a túto otázku predkladáme i dnešnému
zhromaždeniu. Pre Hrdovo aKokavský most by mali byť stoiská pre 8 kontajnérov, pre
Suchý hrádok 3 kontajnery. P. Ďurčo mal zorganizovať stretnutie s prípadným výrobcom

stoísk, ktorého sa mal za výbor zúčastniť p. Šintaj. Toto sa neuskutočnilo, nakoľko uvažovaný
výrobca nemal pre urýchlenú výrobu stoísk kapacitu. V súčasnosti rieši výrobu stoísk obec.
Okrem problému financovania je problémom z časového hľadiska výberové konanie a tiež
umiestnenie stoísk na súkromných pozemkoch. Tento je možné podľa starostu obce p. Kohúta
riešiť tak, že stoiská budú ako dočasné stavby. Financie by bolo možné získať tiež z 2% dane
podnikateľov alebo z fondu VÚC. Za súčasného stavu hrozí obci pri kontrole štátnou
inšpekciou pokuta, obec by následne zrušila všetky kontajnery. Z tohto hľadiska výbor
chatovej oblasti vyzýva všetkých chatárov, aby komunálny odpad dávali do kontajnerov
a ostatný materiál ako stavebný tak i predmety väčších rozmerov nedávali ku kontajnerom ale
do zberného dvora v Pribyline. Na záver prejednávania tohto bodu p. Haring informoval
výbor že jeden z medveďov by mal byť likvidovaný. Zásahový tým eviduje na Podbanskom 5
medveďov
Vzhľadom na situáciu nebola uskutočnená kontrola dodržiavania Štatútu chatovej
oblasti. Výbor chce ale majiteľov chát upozorniť na dodržiavanie článku III , ktorý sa týka
výstavby a a existencie drobných stavieb. Za drobné stavby v zmysle Štatútu sú považované
ohniská, prístrešky na drevo, žumpy a úpravy na sedenie. Okrem toho chaty nesmú byť
oplocované a voľné priestory v okolí chát nesmú byť vysádzané záhradnými kvetinami,
ovocnými stromami a cudzokrajnými drevinami. Z predchádzajúcich kontrol dodržiavania
Štatútu z tohto hľadiska viaceré chaty Štatút porušujú a obec môže konanie majiteľa riešiť ako
priestupok. Výbor odporúča majiteľom chát, aby v prípade existencie drobných stavieb pri
chate postupovali v súlade so Štatútom chatovej oblasti.
Vážení prítomní!
Toľko úvodom zo strany chatového výboru. Budeme veľmi radi, keď v rámci diskusie
poukážete na problémy, s ktorými sa v chatovej oblasti stretávate. Na záver správy uvádzame,
že chatový výbor nemá rozhodovacie a vykonávacie právomoci, ale problémy sa snaží riešiť
v spolupráci s obecným zastupiteľstvo, predovšetkým so starostom obce p. Kohútom, ktorý je
pri jednaniach s výborom veľmi ústretový a na našich schôdzach sa i zúčastňuje. Veríme, že
ste tohtoročný dovolenkový pobyt na chate strávili príjemne a príjemný a užitočný pobyt na
chate bude i v ďalšom období.
Ďakujem Vám za pozornosť !
Pribylina, 21. augusta 2021

