Zápisnica
zo schôdze výboru chatovej oblasti Podbanské
Dátum : 11. apríla 2009
Miesto : Hotel Esperanto
Prítomní : P. Matejbus, J. Boroška, M. Haviar, J. Holiba, B. Kollár
Ospravedlnení : R. Richter, V. Dolník
Hostia : M. Kohút – starosta obce Pribylina, S. Španková – chatárka
Program : 1. Kontrola uznesení
2. Štatút chatovej oblasti
3. Situácia s elektrifikáciou chát
4. Rôzne
Schôdzu otvoril a viedol predseda výboru CHO Podbanské p. Matejbus. Privítal prítomných,
menovite starostu obce p. Kohúta.
1. Boli prekontrolované uznesenia zo schôdze výboru 8. novembra 2008, ich plnenie je
nasledovné:
- uznesenie č. 1 splnené, týkalo sa dnešnej schôdze výboru,
- uznesenie č. 2 bude riešené na zhromaždení chatárov 15. augusta 2009,
pozvanie zástupcov urbárov zabezpečí p. Matejbus, pozvánku pre TANAP pripraví p.
Boroška. Pozvánky budú s návratkou,
- uznesenie č. 3 sa týkalo štatútu chatovej oblasti, bolo splnené a jeho text po
spracovaní pripomienok bol zaslaný starostovi obce. Dnes samostatný bod programu,
- uznesenie č. 4 o prizývaní p. Králika na schôdze chatového výboru nebolo
zatiaľ realizované,
- uznesenie č. 5 splnené, p. Mandák bol pozvaný na schôdzu výboru, neúčasť
ospravedlnil,
- uznesenie č. 6 splnené, pozvánky na zhromaždenie chatárov boli chatárom
rozoslané spolu s daňovými výmermi,
- uznesenie č. 7 splnené, zápisnica zo schôdze výboru bola zaslaná obecnému
úradu a zverejnená na webovej stránke.
2. O súčasnej situácii so štatútom informoval starosta obce p. Kohút. Text štatútu bol
pripomienkovaný poslancami obecného zastupiteľstva a v súlade s legislatívou bude
prejednaný a schválený ako Všeobecné záväzné nariadenie. Na základe toho môže
byť potom spracovaný štatút, ktorý by schválilo zhromaždenie chatárov. Členovia
výboru prezreli návrh VZN a p. Haviar mal k materiálu tieto pripomienky :
- zhromaždenie sa koná v 2.polroku,
-umiestnenie kontajnérov, pri Bystrej a Hrdovo je to isté miesto, doplniť Kamenistú,
- do kontrolnej činnosti na dodržiavaní štatútu nie je zapojený výbor CHO.
VZN bude prejednávané na obecnom zastupiteľstve 27. apríla o 18.00 hod.
Po diskusii výbor sa zjednotil v názore, že samostatný štatút nie je potrebný, VZN
obsahuje v skrátenom podaní všetky základné body z návrhu štatútu a zo strany
zastupiteľstva mu môžu byť dané prenesené právomoci, taktiež môže byť VZN

doplňované a menené na základe získaných skúseností. Tiež účasť na kontrole
dodržiavania štatútu je vo VZN riešená menovaním ďalších členov.
3. Situácia s elektrifikáciou chát.
Elektrifikácia je riešená po dvoch linkách.
P. Kollár informoval o oblasti nad plesom, na ktorú časť chát bolo vydané územné
rozhodnutie schválením zastupiteľstvom 19.januára 2009. V najbližšej dobe bude
riešený problém rokovania s majiteľmi pozemkov, cez ktoré má byť uložený kábel,
bude s nimi uzavretá zmluva o budúcej zmluve a jednanie o výške nájomného.
Záujemcovia z tejto časti uhradili zatiaľ čiastku 6000.- Sk.
P. Mandák sa zo schôdze výboru ospravedlnil, p. Boroška mu pošle mail so žiadosťou
o informáciu o súčasnom stave a tento podklad bude zaradený do zápisnice, aby
chatári prostredníctvom webovej stránky boli o situácii informovaní.
Informácia p. Mandáka : Bolo podaných 85 žiadostí, z nich 35 malo všetky
náležitosti. Ostatní boli vyzvaní na doplnenie , opravené a kompletizované prihlášky
sa vo väčšine prípadov mi vrátili. 20. apríla budú prihlášky definitívne uzavreté. Po
tomto termíne budú odovzdané energetike v Žiline, ktorá by sa mala vyjadriť do konca
mája. Ktorí záujemcovia do tohto termínu prihlášky nevrátia, budú si musieť veci
v Žiline vybavovať individuálne.
4. Rôzne
a/ cesty v chatovej oblasti a ich údržba
b/ možnosť ďalšej výstavby chát v oblasti
c/ termín najbližšej schôdze výboru
a/ Problém naniesla p. Španková. K požiadavke sa vyslovil p. Kohút, obec nemôže
udržiavať cesty , ktoré sú nie v jej pôsobnosti. P. Holiba odporučil využiť posypový materiál
z hlavnej cesty, túto možnosť využil v minulosti a údržbári cesty nemusia materiál odvážať až
na skládky. Je potrebné sa s nimi dohodnúť.
b/ Podľa novej legislatívy nie je na Podbanskom stavebná uzávera, možnosť výstavby
chát je v právomoci obecného zastupiteľstva, ktoré toto bude riešiť. VÚC nedal pre túto
oblasť obmedzenia. Starosta predniesol názor výstavbu ďalších chát nepovoliť, je už ale viac
ako 30 žiadostí o výstavbu nových chát. Žiadané má byť predbežné stanovisko k investičnej
výstavbe, v prípade kladného stanoviska je postup podľa platnej legislatívy. Aké bude
rozhodnutie zastupiteľstva je ťažko predpokladať, sú v tom i osobné záujmy majiteľov
pozemkov v tejto oblasti. P. Matejbus navrhol vyčleniť na novú výstavbu chát vyhovujúcu
časť katastra obce a existujúce chaty nezahusťovať.
c/ Členovia výboru dohodli termín ďalšej schôdze, bude 29. júna 2009 spojená
s kontrolou dodržiavania VZN v chatovej oblasti za účasti členov zastupiteľstva. Zraz pri
potravinách Kokavský most o 9.00 hod.
Uznesenia:
1. Chatový výbor berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo dňa 8.novembra
2009. Konštatuje, že uznesenia číslo 1, 3, 5, 6 a 7 7 boli splnené, uznesenia číslo 2 a 4
zostávajú v platnosti a budú riešené podľa bodu 1 tejto zápisnice.
2. Výbor chatovej oblasti bol oboznámený so znením Všeobecného záväzného
nariadenia obecného zastupiteľstva, ktoré
bude po schválení obecným
zastupiteľstvom štatútom chatovej oblasti Podbanské. Jeho prejednávania na schôdzi
OZ dňa 27. apríla o 18.hodine sa za chatový výbor zúčastnia p. Matejbus a p. Holiba.

Pripomienky k návrhu prednesené na schôdzi výboru boli p. starostom Kohútom
akceptované, ďalšie bude možné zaslať do termínu schôdze OZ . Návrh VZN členom
výboru zašle p.Kohút.
3. P. Boroška mailom vyžiada od p. Mandáka krátku informatívnu správu o situácii
v zabezpečovaní elektrifikácie chát. Táto správa bude potom zaradená do zápisnice zo
schôdze výboru.
4. P. Boroška pripraví pozývacie listy na zhromaždenie chatárov 15.augusta 2009 pre
zástupcov urbárov v Pribyline, Kokave a Východnej ako i pre zástupcu TANAP-u.
Termín do najbližšej schôdze výboru. Pozývacie listy potom odovzdá vyššie
uvedeným organizáciám p. Matejbus osobne.
Zapísal : Ján Boroška

