Zápisnica
zo schôdze výboru chatovej oblasti Podbanské
Dátum : 8. novembra 2008
Miesto : Hotel Esperanto
Prítomní : P. Matejbus, J.Boroška, M. Haviar, R. Richter, J. Holiba, V. Dolník, B. Kollár
Program : 1. Uznesenia zo zhromaždenia chatárov 23.8. 2008
2. Štatút chatovej oblasti
3. Rôzne
1. Schôdzu otvoril a viedol p.Matejbus. Požiadal p. Borošku o prečítanie uznesení zo
zhromaždenia chatárov. K jednotlivým bodom uznesenia bola diskusia, na základe
ktorej boli prijaté uznesenia, tieto sú uvedené na konci zápisnice. Z prijatých uznesení
je problematické splnenie dvoch a to rokovanie s majiteľmi súkromných pozemkov
o cestách a prístupe ku chatám, reálne je len rokovanie s urbármi. Chaty sa nachádzajú
na pozemkoch troch urbariátov – Pribylina, Kokava a Východná. Tiež je veľmi ťažké
s Obecným zastupiteľstvom prejednať a riešiť pohyb štvorkoliek a snežných skútrov
v chatovej oblasti, neumožňuje to platná legislatíva. Návrh štatútu bol umiestnený
na stránke obce Pribylina, členovia výboru neobdržali žiadne pripomienky. P. Dolník
priniesol upravený text štatútu od p. Ďurča, ktorý je právnikom. Po telefonáte so
starostom obce p. Kohútom, ohľadom konania OZ, bolo prijaté uznesenie, ktoré rieši
postup prejednania a pripomienkovania upraveného textu, nakoľko schôdza
zastupiteľstva bude až v decembri.
2. Tento bod bol prejednaný pri riešení uznesení zo zhromaždenia chatárov 23.augusta.
3. Rôzne
a/ termín schôdze výboru
b/ prizývanie chatára - člena zastupiteľstva na schôdze výboru
c/ pozvanie p. Mandáka na schôdzu výboru
d/ termín zhromaždenia chatárov
Uznesenia :
1. Schôdza výboru sa uskutoční v sobotu 11. apríla 2009 o 10.000 hod. v hoteli
Esperanto.
2. Na schôdzu výboru budú prizvaní zástupcovia urbárov obcí Pribylina, Kokava
a Východná, písomné povánky zašle p. Boroška do 15. 3. 2009. Za ich účasti bude na
výbore prejednaná otázka prístupu ku chatám nachádzajúcich sa na pozemkoch
urbárov a údržbe prístupových ciest, na ktorú chatári finančne prispievajú. P.Matejbus
zistí, či tieto polatky sú vyberané tiež urbárom obce Východná. Súčasne bude výbor
pripomienkovať skutočnosť, že pri určovaní úžívanej plochy v okolí chaty, za ktorú
majitelia chát urbáru platia nájomné, neboli títo prítomní.

3. Upravený text štatútu zašle členom výboru p. Dolník, títo po jeho preštudovaní zašlú
pripomienky p. Matejbusovi a p. Haviarovi do 30.11.2008, ktorí uskutočnia konečnú
úpravu a zašlú obecnému zastupiteľstvu. Schôdze zastupiteľstva v decembri, na
ktorom bude štatút prejednávaný sa zúčastnia p. Matejbus a p. Holiba.
4. Pre zlepšenie informovanosti a spolupráce medzi chatovým výborom a obecným
zastupiteľstvom bude na schôdze výboru prizývaný p. JUDr. Michal Králik, ktorý je
členom zastupiteľstva a je tiež majiteľom chaty v chatovej oblasti Podbanské.
Zabezpečia priebežne p. Matejbus a p. Boroška.
5. Na schôdzu výboru 11. apríla 2009 pozve p. Boroška p. Mandáka za účelom
informácie o situácii pri zabezpečovaní napojenia chát na elektrickú sieť.
6. Výbor potvrdzuje termín zhromaždenia chatárov na deň 15.augusta 2009.
Zhromaždenie sa uskutoční v Kultúrnom dome Pribylina a pozvánka bude majiteľom
chát zaslaná spolu s daňovým výmerom na rok 2009. Súčasťou pozvánky bude
program zhromaždenia, ktorí členovia výboru pripravia prostredníctvom elektronickej
komunikácie do 15.1.2009. Navrhnutý program zašle obecnému úradu p. Boroška.
7. Zápisnicu zo schôdze chatového výboru zašle p. Boroška okrem členov výboru tiež
starostovi obce so žiadosťou o jej zverejnenie na webovej stránke obce do 15.11.2008.
Zapísal : J. Boroška

