Zápisnica
zo schôdze výboru chatovej oblasti Podbanské

Dátum : 3.apríla 2010
Miesto : Zasadacia miestnosť obecného úradu Pribylina
Prítomní : Boroška, Haviar, Holiba, Kollár, Richter
Ospravedlnení : Matejbus, Dolník
Hostia : Ing. Kohút, starosta obce Pribylina
p. Žiak, Obvodné oddelenie PZ Liptovský Hrádok
Program : 1. Otvorenie
2. Kriminalita v chatovej oblasti
3. Zápisnica z výboru chatovej oblasti 28.novembra 2009
4. Územný plán chatovej oblasti Podbanské
5. Rôzne
1. Schôdzu otvoril a viedol p. Haviar. Privítal prítomných členov výboru a hostí,
oboznámil s programom schôdze. Zástupcovia urbariátov a TANAP-u boli tiež
pozvaní, na schôdzu sa nedostavili.
2. O situácii v kriminalite informoval p. Žiak. Najväčším problémom sú krádeže, týchto
bolo v uplynulom období 42, z toho len 4 objasnené. Zvyšuje sa počet krádeží
v sezóne, chaty sú vykrádané pri ich opustení i v denných hodinách. Časté je tiež
vykrádanie odstavených áut. Mimo sezóny sú do chát surové vlámania jedná sa najmä
o krádeže potravín. Viaceré krádeže boli v kempe v Račkovej doline, dostať sa do
stanu je pomerne jednoduché. Vlámania a krádeže boli tiež v hoteloch Permon
a Kriváň. Obvodné oddelenie má slabé obsadenie čo sa týka počtu osôb a pritom
obvod je veľmi rozsiahly. Boli robené tiež akcie policajtov v civile a so psami.
Diskusia k bodu 2 :
- Haviar : Čo môže urobiť chatový výbor ?
- Žiak : Prevenčná činnosť, upozorňovať chatárov na uzamykanie chát,
nenechávanie cenných vecí pri odchode a sledovanie neznámych osôb.
- Boroška : Pri krádeži cez deň policajti nepoznajú miesto, kde sa chata
nachádza, nemá polícia plán ?
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Žiak : Presný plán nemá, dôležité je nahlásenie udalosti polícii. Cez čísla 158
a 112 je to dosť zložité, prepája sa z centrály. Najlepšie je hlásiť na priame
číslo obvodného oddelenia PZ v Liptovskom Hrádku : 0445222333! Znova
opakoval, že obvod je veľký a je málo ľudí, preto pri viacerých súčasných
udalostiach dochádza k oneskorenému príchodu.
Kollár : Problém s číslami chát sa ukázal i pri riešení elektrifikácie, teraz je
plán chát upresnený.
Holiba : Polícia by mala mať spresnený plán rozmiestnenia chát s platnými
číslami.
Kohút : Chatová oblasť má čísla začínajúce od 1000, tým je rozdiel od obce.
Majitelia ale majú staré nízke čísla, tým je ich duplicita s rodinnými domami
a problém v katastri. Toto by sa malo na katastri vybaviť, aby v liste
vlastníctve bolo upravené číslo. Obec dáva ponuku, aby pracovisko polície
bolo v obci tak ako v minulosti, bola z hľadiska kriminality lepšia situácia.
Obec požiadala o financie na kamerový systém, kamery by bolo možné
umiestniť i na niektoré miesta v chatovej oblasti.
Žiak : V prípade realizácie vybrať kvalitnejší kamerový systém. Okresné
riaditeľstvo PZ v Lipt. Mikuláši vydalo brožúrku Informácie a rady polície pre
občanov, odovzdal pre obec i chatovú oblasť.
Haviar : Poďakoval p. Žiakovi za účasť na schôdzi.

3. S obsahom zápisnice zo schôdze výboru 28. novembra oboznámil p. Boroška. Bolo
prijatých 5 uznesení, všetky boli splnené. Z riešených problémov tejto schôdze výbor
sa zameral na :
- Odvoz odpadu, postupne budú dodané kontajnéry na separátny zber odpadu,
obec dostala financie prostredníctvom schváleného projektu. Problémom je
starý Kuka voz, už dosluhuje. Chatári ale porušujú nariadenie o odvoze
stavebného odpadu, tento nepatrí do kontajnérov na zberných miestach ani nie
je ho možné voziť na dvor v Pribyline. V poslednom období toto nariadenie
porušil p. Trepáč z chaty č. 1180.
- Obmedzenie rýchlosti na úseku cesty v chatovej oblasti zatiaľ nedoriešené, je
pripravená schôdza na riešenie, bude pozvaný i zástupca Obvodného oddelenia
PZ v Liptovskom Hrádku.
- Elektrifikácia chát. Na oblasť ktorú zabezpečuje p. Kollár je už vydané
stavebné povolenie. P. Mandák vo svojej oblasti začína riešiť súhlas majiteľov
súkromných pozemkov na umiestnenie vedenia, s urbárom Pribylina je tento
problém vyriešený. Záujemcovia o elektrinu dostali listy od elektrární v Žiline
s požiadavkou o zaplatení 200 euro do konca septembra 2010 a vyjadrením, že
prípojky budú zrealizované do 36 mesiacov.

4. V súlade s uznesením z novembrovej schôdze chatového výboru jednal o územnom
pláne chatovej oblasti Podbanské s Ateliérom Olympia p. Haviar. Podal informáciu
o cene za vypracovanie – táto predstavuje 7000.- euro, čo by pre chatárov znamenalo
podielať sa sumou cca 15-16 euro. Je potrebné sa k tomu vyjadriť zo strany obce
i chatového výboru. Celé konanie ale musí ísť prostredníctvom obce.
Diskusia k bodu 4 :
- Kohút : Navštívil Ateliér Olympia. Dôležité je ujasniť si, čo chatári i obec od
územného plánu očakávajú, je potrebné to zvážiť. Obec do riešenia územného
plánu pôjde. Plán je pripravený, sú k nemu dané pripomienky, ktoré keď
Ateliér zohľadní, môže byť tento schválený. Problémom je financovanie
územného plánu. Bolo by vhodné osloviť i ďalších účastníkov z oblasti, ktorí
sú na tomto pláne zainteresovaní, ako napr. hotely, obce, urbariáty.
- Boroška : S týmto územným plánom súvisí i otázka novej zonácie Vysokých
Tatier, aká je situácia ?
- Kohút : Chatová oblasť Podbanské je zaradená do 3 častí, hlavná zóna je zóna
CR – cestovný ruch. K zonácii bude stretnutie zainteresovaných obcí na Štrbe.
- Pre chatárov je najlepšie ďalej nestavať, dôležité sú ale napr. parkoviská.
- Kollár : je potrebné zistiť situáciu s financovaním, malo by to všetko ísť cez
obce a zainteresované subjekty.
- Haviar : Treba osloviť zainteresované subjekty ako hotely a obce, chatový
výbor by mal napísať list k situácii o územnom pláne. P.starosta dodá výboru
adresy a Boroška a Haviar pripravia list.
5. Rôzne :
a/ termín ďalšej schôdze chatového výboru – bude pred zhromaždením
chatárov a bude dojednaný prostredníctvom mailov.
b/ pozvánka na zhromaždenie chatárov – bola realizovaná a zaslaná chatárom
spolu s daňovými výmermi a výmermi na odvoz odpadu.
Zapísal : Ján Boroška

