Zápisnica
zo zhromaždenia chatárov chatovej oblasti P o d b a n s k é
Dátum : 15. augusta 2009
Miesto : Kultúrny dom Pribylina
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program : 1. Otvorenie zhromaždenia
2. Schválenie programu zhromaždenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa chatového výboru
5. Vystúpenie starostu obce Pribylina p. Ing. Kohúta
6. Vystúpenie hostí
7. Diskusia
8. Závery zhromaždenia chatárov – návrhová komisia
9. Zakončenie
K bodu 1.
Zhromaždenie otvoril p. Boroška, privítal prítomných chatárov a menovite hostí – p. Ing.
Kohúta, starostu obce Pribylina a p. Šimču, podpredsedu urbariátu v Pribyline. Informoval, že
boli pozvaní tiež ďalšie organizácie a to urbariáty v Kokave a Východnej, policajný zbor
v Liptovskom Hrádku a TANAP Vysoké Tatry. Napriek prísľubu sa zhromaždenia
nezúčastňujú.
K bodu 2.
Návrh vyššieuvedeného programu predniesol p.Boroška. Súčasne predniesol návrh výboru,
aby diskusia sa uskutočnila po každom bode programu ak jednotlivým bodom programu
môžu prítomní vystúpiť 1 krát a dĺžka vystúpenia nesmie prekročiť 3 minúty. K návrhu
programu ani k návrhu výboru týkajúceho sa rokovacieho poriadku neboli žiadne
pripomienky, boli jednomyseľne schválené. Diskusiu k jednotlivým bodom programu bude
viesť predseda chatového výboru p. Matejbus.
K bodu 3.
Predsedajúci p. Boroška navrhol za člena návrhovej komisie za výbor chatovej oblasti p.
Dolníka, o ďalšie 2 návrhy požiadal prítomných. Boli navrhnutí p. Kušnier a p. Liptáková.
Menovaní boli za členov návrhovej komisie zvolení jednomyseľne.
K bodu 4.
Správu výboru chatovej oblasti predniesol jeho predseda p. Matejbus. Správa je prílohou tejto
zápisnice. Vzhľadom na slabý hlasový fond niektorých diskutujúcich nie je možno vo
všetkých prípadoch uvedené ich správne meno, prípadne meno je vôbec neuvedené.
Diskusia k správe :

-

-

p. Stupka – k problému pozemkov pri bufete Hrdovo
p.Kohút – odpovedal, že situácia bola zistená pri prehliadke oblasti a problém bude
riešený za účasti zainteresovaných strán
p. Jurčo – návrh štatútu bol pripravený s p. Dolníkom, schválený neobsahuje z tohto
návrhu veľa vecí
p. Boroška – tento návrh bol p. Dolníkom predložený na schôdzi výboru v novembri
2008, ktorej sa zúčastnil p. Kohút starosta Pribyliny. Po pripomienkach bol postúpený
zastupiteľstvu a ním schválený ako Všeobecne záväzné nariadenie, o celom postupe
pripomienkovania a schvaľovania bolo hovorené v správe výboru
P. Bobík – v štatúte sa zakazuje oplocovanie pozemkov
P. Matejbus – budú ďalšie kontroly chatovej oblasti, posúdenie situácie bude na
mieste
pán bez mena- pripomienka k odvozu odpadu a smetí
p. Matejbus – tento problém bude rozobraný vo vystúpení starostu obce.

K bodu 5.
Starosta obce Pribylina p. Ing. Kohút v úvode poukázal na veľmi dobrú spoluprácu s výborom
chatovej oblasti. Pripomenul význam Všeobecného záväzného nariadenia pre zlepšenie
podmienok života v chatovej oblasti, potrebné je ale jeho dodržiavanie. Kontrolu nelegálnej
výstavby má v náplni práce stavebná komisia zastupiteľstva, predpokladáme spoluprácu
s výborom chatovej oblasti i s ostatnými chatármi. V ďalšom sa vyjadril k niektorým
problémom spomínaným v diskusii. Oplocovanie chát je v rozpore so štatútom, chatová
oblasť sa nachádza v TANAP-e a musia byť dodržiavané pravidlá národného parku. Odvoz
odpadu je zabezpečovaný 2x týždenne a to v pondelok a piatok. Do kontajnerov má byť
dávaný len komunálny odpad, pri nich sa ale nachádzajú i väčšie predmety – tieto treba
odvážať na zberný dvor v Pribyline – ten sa nachádza v starom obecnom úrade, je možné ho
využívať celých 24 hodín. Odvoz stavebného odpadu si musí zabezpečiť každý chatár sám,
ten nepatrí ani do kontajnerov ani na zberný dvor. Boli odcudzené nielen kontajnery, ale
i kolesá z ďalších. Obec bude realizovať projekt zefektívnenia zberu odpadu, potom by sa
mala situácia zlepšiť, v oblasti sa umiestnia ďalšie kontajnery. Všetky podrobnosti o živote
v obci i chatovej oblasti sú zverejňované na webovej stránke obce, sú tam i vzory tlačív
a žiadostí, potrebných k vybaveniu rôznych náležitostí.
Diskusia k vystúpeniu starostu obce :
- V. Haviar – zber odpadu a udržiavanie poriadku má byť vecou chatárov. V letnom
období je kontajnerov málo. Ohrozená je bezpečnosť peších chatárov, obmedziť
rýchlosť v úseku od Bystrej po Kokavský most
- p. Kohút – cesta patrí pod správu VÚC, ale obec prejedná tento návrh
- pán bez mena – kde je miesto na odpad v Pribyline ?
- p. Kohút – v budove , kde je umiestnená obecná doprava
- p. Hláčik – kde sa nachádza obecná doprava ?
- p. Kohút – v budove starého miestneho úradu oproti pošte
- pani bez mena – problematika závor pri chatách
- p. Kohút – bude riešené individuálne s komisiou výstavby a výborom
- pani bez mena - informovať chatárov kde sa nachádza doprava
- p. Kohút – informácia bude umiestnená na pergole, kde sú kontajnery
- pán bez mena – veľký odpad ku kontajnerom vozia i nechatári
- p. Kohút – takýto nepatrí ani do dopravy v Pribyline, odvoz stavebného materiálu
musí si zabezpečiť chatár individuálne

-

pani bez mena – na lúke sa stavia chata, neďaleko nej sú vyrúbané stromy. Chata sa
stavia z pórobetónu
p. Kohút – treba upresniť miesto, bude to objasnené. O jednej vieme, tam mal
stavebník všetky papiere v poriadku, aj keď obec o stavbe nevedela
pán bez mena – kedy bude nový územný plán
p. Kohút – územný plán a zmeny nerobí len obec, bude prejednávaný na jeseň
p. Fecko – aké sú príjmy obce za odpad z chatovej oblasti
p. Kohút – poplatok za chatu je cca 30 euro, v oblasti je viac ako 500 chát. Výdavky
za odvoz sú vyššie ako príjmy. Mali byť kontajnery aj v dolnej časti, boli už základy
no majiteľ pozemku nesúhlasil s postavením prístrešku na kontajnery.. Keď nájdete
v tejto časti miesto, obec prístrešok postaví a kontajnery v ňom umiestni.

K bodu 6.
a/ Za pribylinský urbariát vystúpil p. Šimčo, zastávajúci funkciu podpredsedu a štatutárneho
zástupcu. Vo vystúpení sa zameral na problematiku zmlúv medzi urbárom a chatármi,
majúcimi chaty na urbárskych pozemkoch. Celkove 29 zmlúv nebolo podpísaných, medzi
podpísaným i zmluvami je ale veľa neplatičov poplatkov za využívanie pozemkov mimo
chaty. Týchto je okolo 60. Sú však i 2 chatári, ktorí zmluvu nepodpísali ale poplatok za
používanie platia.. Následne p.Šimčo prečítal neplatičov i chatárov, ktorí zmluvy nepodpísali
menovite. Kontrola plnenia zmlúv bude po 30. septembri, následne budú zaslané chatárom
upomienky.
Diskusia :
- p.Gadij – popri Bystrej v hornej časti výrub stromov, je tam veľmi veľký neporiadok,
devastácia okolia
- p. Matejbus – je tam ťažba stromov napadnutých lykožrútom, po ťažbe bude priestor
upravený. Súčasne sa opravuje cesta
- p. Kohút – z obce sa pôjdeme na situáciu pozrieť
b/ p. Kollár podal krátku informáciu o situácii s elektrifikáciou chát, ktorú zabezpečuje. Vo
februári vydalo obecné zastupiteľstvo v Pribyline územné rozhodnutie, predpoklad získania
stavebného povolenia je v októbri tohto roku. Problém je s majiteľmi pozemkov, preto je
projekt prepracovávaný na zmenu trasy vedenia káblov. Je úvaha o vedení vody popod cestu
od horného hydrantu, keďže táto bude rozkopaná kvôli elektrickému káblu. Po úprave by
mohla byť cesta udržiavaná i v zime od hornej skládky dreva až k bufetu pri Kokavskom
moste. Náklady by záviseli od počtu chatárov, zúčastnených na akcii.
c/ záujemcovia o elektrifikáciu chát, ktorých zabezpečuje p. Mandák sa stretli 8. augusta,
teraz sa zídu po ukončení zhromaždenia.
K bodu 7.
Diskusia sa uskutočnila po každom bode programu
K bodu 8.
Návrh uznesení predniesol p. Dolník. Prednesené pripomienky boli do návrhu zahrnuté
a uznesenia boli následne odsúhlasené.
Uznesenia

1. Zhromaždenie berie na vedomie správu chatového výboru za predchádzajúce ročné
obdobie.
2. Zhromaždenie poveruje chatový výbor spolupracovať a prejednávať aktuálne
problémy chatovej oblasti s obecným úradom v Pribyline, urbármi zainteresovaných
obcí a policajným zborom v Liptovskom Hrádku.
3. Starosta obce upozornil chatárov, že kontajnery v prístreškoch sú len na komunálny
odpad. Ostatný odpad je možné odviezť na dvor v Pribyline, nachádzajúci sa pri
budove starého obecného úradu. O tejto skutočnosti bude vyvesený oznam obecného
úradu na prístreškoch kontajnerov.
4. Zhromaždenie chatárov žiada starostu obce riešiť zasahovanie konárov a obmedzenie
rýchlosti v úseku cesty medzi riekou Bystrá a Kokavským mostom s príslušnými
orgánmi.
5. Zhromaždenie upozorňuje chatárov na povinnosť platiť v stanovenej dohodnutej
výške poplatky majiteľom pozemkov za ich prenájom.
6. Zhromaždenie stanovuje termín budúcoročného konania zhromaždenia na 21. augusta
2010.
K bodu 9.
Zhromaždenie chatárov chatovej oblasti Podbanské zakončil predseda chatového výboru p.
Matejbus. Poďakoval prítomným za aktívnu účasť a vecné vystúpenia v diskusii. Oznámil
termín zhromaždenia chatárov v roku 2010 – 21. august.
Pribylina, 15. augusta 2009

