Zápisnica
zo schôdze výboru chatovej oblasti Podbanské

Dátum : 29. júna 2009
Miesto : Potraviny Kokavský most
Prítomní : P. Matejbus, J. Boroška, M. Haviar, B.Kollár, V. Dolník, R. Richter
Ospravedlnený : J. Holiba
Za obec Pribylina : M. Kohút – starosta obce, p. Juríková – predsedníčka stavebnej komisie,
p. Králik – člen zastupiteľstva.
Program : 1. Kontrola uznesení
2. Informácia o schôdzi obecného zastupiteľstva
3. Príprava a zabezpečenie zhromaždenia chatárov
4. Prehliadka chatovej oblasti
5. Rôzne
1. Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcej schôdze výboru 11. apríla 2009 podal
p. Boroška. Boli prijaté 4 uznesenia, všetky sú splnené.
2. O schôdzi obecného zastupiteľstva v Pribyline informovali p. Matejbus a p. Kohút.
Pán Matejbus sa zúčastnil prejednávania návrhu štatútu chatovej oblasti Podbanské.
Tento bol ako Všeobecné záväzné nariadenie prijatý, jeho text je zverejnený na
webovej stránke obce, jeho hlavné zásady budú zahrnuté do správy výboru na
zhromaždenie chatárov. P. Kohút oboznámil členov výboru so závermi zastupiteľstva
týkajúcimi sa ďalšej výstavby chát v chatovej oblasti. Táto je pozastavená do
schválenia nového územného plánu obce a oblasti.
3. Zhromaždenie chatárov sa uskutoční 15.augusta 2009 v Kultúrnom dome obce
Pribylina, začiatok o 9.00hod. Pozvánky na zhromaždenie boli rozoslané spolu
s daňovými výmermi. Správu za výbor CHO pripravia p. Matejbus a p. Boroška.
Prezenčné listiny zabezpečí p. Holiba. Do programu budú zaradení tiež prítomní
zástupcovia urbariátov, policajného zboru a TANAP-u. Výbor CHO sa zíde hodinu
pred začiatkom zhromaždenia.
4. Na prehliadku chatovej oblasti boli vytvorené 3 skupiny, v každej bol zástupca obce
a dvaja členovia chatového výboru. Ich zloženie :
- Kohút, Matejbus, Boroška / oblasť za Bystrou/
- Juríková, Dolník, Haviar / oblasť okolo bufetu Hrdovo a pod Surovým/
- Králik, Kollár, Richter / oblasť ku Kamenistej doline /.
Po prehliadke bolo stretnutie, na ktorom boli vymenené poznatky o situácii
v prejdených častiach chatovej oblasti. Pozornosť bola zameraná najmä na
problematiku stavieb a poriadku okolo chát. Získané poznatky si zapísala p. Juríková.
Ako problém sa ukázala výstavba 5 chát v lokalite bungalovov pod hotelom Kriváň,
výstavba objektu pod Surovým a skladovanie vraku auta pri chate č. 1098. Na ďalšie
nedostatky vyplývajúce z nedodržiavania štatútu bude poukázané v správe na
zhromaždení.
5. V bode rôzne boli prejednané :

a/ Situácia s elektrifikáciou - p.Kollár informoval že je problém s majiteľmi pozemkov, ktorí
nechcú súhlasiť s ich prekopaním.
b/ P. Dolník sa pýtal p. starostu na výšku poplatkov za ubytovanie v chatách, tento odpovedal
že je stanovená na osobu a lôžko a uverejnená na internete. V tejto súvislosti bolo poukázané
na problém prenajímania chát cudzím osobám, za ktoré majitelia chát neplatia poplatky
a kontrola je veľmi obtiažna.
c/ problematika krádeží v chatovej oblasti, ich počet stúpa, napr. p.Dolník bol od novembra
vykradnutý 5x. P. Kohút poukázal že ku krádežiam nedochádza len v chatách, ale boli
odcudzené tiež tri kontajnéry z prístreškov na smeti i ich rôzne súčiastky.
Uznesenia :
1. P. Matejbus odovzdá osobne alebo rozošle pozvánky na zhromaždenie chatárov
urbárom, TANAP-u a Policajnému zboru.
2. P. Holiba pripraví na zhromaždenie chatárov prezenčné listiny.
3. Najbližší výbor CHO Podbanské sa uskutoční hodinu pred začiatkom zhromaždenia
chatárov.
4. P. Matejbus a p. Boroška pripravia správu o činnosti výboru, ktorá bude prednesená na
zhromaždení chatárov 15. augusta 2009.

Zapísal : Ján Boroška

