Vážení chatári, členovia OZ CHRP,
v sobotu 9.7.2022 o 17:00 v kultúrnom dome v Pribyline sa uskutoční Valné Zhromaždenie OZ CHRP, na ktoré pozvite
prosím aj svojich priateľov chatárov s poradným hlasom. Títo budú môcť diskutovať, aby sme spoločne našli najlepšie
riešenia. Hlasovať však môžu len členovia OZ CHRP.
Ak by niekto chcel hlasovať, môže si na http://www.pribylina.sk/sk/clanok/716-oz-chrp
stiahnuť prihlášku do OZ CHRP a Stanovy OZ CHRP.
Vyplnenú prihlášku môžete poslať e-mailom na adresu OZ CHRP alebo priniesť osobne na rokovanie.
Hlasovanie bude umožnené, ak bude uhradený minimálny členský príspevok 20 €. Ak bude úhrada
členského realizovaná do pondelka 4. júla 2022, potvrdenie o úhrade členského nebude potrebné.
V správe pre prijímateľa uveďte: Meno, Dátum narodenia, Bydlisko, číslo chaty.
Hlavnými témami budú:
1. Medvede - vedúci úlohy za OZ: Ing. Pavel Šintaj, Stanislav Škácha
a. Kontajnerové stojiská (konštrukcia, finančná zbierka)
b. Zistený pravdepodobne úmyselne vytváraný neporiadok v stojisku,
c. Ponechanie otvorených dverí stojiska cez noc,
d. Popri hlavných cestách sa nachádzajú nasypané odpadky, ktoré lákajú medvede,
e. Hľadanie riešení (kúpa fotopascí z prostriedkov MACO?) (stav účtu k 21.6.2022 činí 5 158,2 €)
2. Kúpa pozemkov pod chatami – vedúci úlohy za OZ: Ing. Křivánek Peter
a. Stručný popis zámeru
b. Informovať čo najviac chatárov, získať kontakty od záujemcov (telefón, e-mail)
3. Nájomná zmluva s PSBU Lipt. Kokava - vedúci úlohy za OZ: Ing. Pavel Šintaj
a. Najväčším problémom je nájsť súdneho znalca, ktorý by určil obvyklú cenu nájmu
b. Otázka je, či je možné použiť údaje zo stránky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka?
Sú tam údaje aj o obvyklej cene nájmu v katastrálnom území Pribylina.
https://www.mpsr.sk/ovn/2020?q=Pribylina&
4. Návrh na zníženie minimálneho členského príspevku z 20 € na 10 €
Odôvodnenie: OZ CHRP, s ohľadom na získané príspevky z 2% daní, si môže dovoliť členský minimálny
príspevok znížiť.
5. Rôzne, návrh ďalších projektov
6. Záver
K jednotlivým témam bude diskusia a po nej napíšeme prerokované uznesenie (návrh na riešenie). Potom prejdeme
na ďalší bod.
Hlavným témam bude predchádzať:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľov a overovateľov zápisnice
3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
4. Správu o hospodárení podá Kontrolná rada (ročná účtovná závierka za rok 2021 Vám bola zaslaná

e-mailom 9.4.2022)
5. Správa predsedu

S pozdravom zostaňte zdraví,
V Liptovskom Hrádku 22.6.2022
OZ CHRP
Ing. Pavel Šintaj
predseda OZ
Štúrova 727/9
033 01 Liptovský Hrádok
e-mail: oz-chrp@gmx.de
tel.: +421 911 700 372

