Správa chatového výboru
na zhromaždenie chatárov chatovej oblasti Podbanské 21. 8. 2010
Váţení chatári a chatárky, váţený pán starosta, milí hostia !
V súlade so Štatútom chatovej oblasti Podbanské Vás chatový výbor pozval na dnešné
zhromaţdenie, na ktorom Vás v tejto správe oboznámime s činnosťou výboru od posledného
zhromaţdenia, s problémami ktoré boli na schôdzach výboru riešené i s problémami, ku
ktorým by sme chceli získať Vaše vyjadrenie.
Výbor pracoval v nezmenenom zloţení : predseda p. Matejbus, členovia pp. Boroška,
Haviar, Dolník, Holiba, Richter a Kollár. V priebehu roka od zhromaţdenia chatárov sa
chatový výbor zišiel na 3 schôdzach, podrobné zápisnice o ich priebehu sa nachádzajú na
webovej stránke obce Pribylina, na ktorú Vás chceme i touto cestou upozorniť. V tejto správe
uvedieme hlavné body a problémy, ktoré boli na schôdzach riešené.
Schôdza výboru 28.novembra 2009 mala 2 hlavné body – zhodnotenie priebehu
augustového zhromaţdenia chatárov a informáciu o súčasnom stave územného plánu
katastrálneho územia Pribylina.
Priebeh zhromaţdenia, účasť chatárov a diskusiu zhodnotil výbor ako dobrú. Za
nedostatok výbor povaţuje neúčasť pozvaných zástupcov urbárov z obcí Kokava a
Východná, TANAP-u a Obvodného oddelenia PZ v Lipt. Hrádku. Zhromaţdenia sa zúčastnil
len zástupca urbáru obce Pribylina. V diskusii k jednotlivým bodom programu vystúpilo
celkom 26 prítomných. Hlavná pozornosť bola venovaná prijatým uzneseniam, ktorých bolo
celkom 6. Z nich 2 uznesenia boli konštatačné, zostávajúce 4 uznesenia boli v termíne
konania výboru priebeţne plnené a výbor sa nim i zaoberal na ďalšej schôdzi.. Zástupcovia
vyššie menovaných urbárov a organizácií budú prizvaní na najbliţšiu schôdzu výboru
chatovej oblasti. Zápisnica zo zhromaţdenia sa taktieţ nachádza na webovej stránke obce.
Územný plán obce a chatovej oblasti je spracovaný Ateliérom Olympia v Bratislave.
Na zhromaţdení Vás bude o tejto problematike informovať pracovník Ateliéru, preto v správe
sa o podrobnostiach prejednávaných na výbore nezmieňujeme. Časť územného plánu
týkajúca sa obce Pribylina je spracovaná a odsúhlasená, pre dokončenie časti týkajúcej sa
chatovej oblasti je potrebné doriešiť otázku financovania, pre ktoré pripravil výbor určité
návrhy.
Ďalšia schôdza výboru sa uskutočnila 3.apríla 2010. Výbor na ňu pozval zástupcov
urbariátov, zástupcu TANAP-u i zástupcu obvodného oddelenia PZ v Lipt. Hrádku. Na
schôdzu prišiel len zástupca OOPZ v Lipt. Hrádku p. Ţiak, ktorý podal výboru informáciu
o kriminalite v chatovej oblasti Podbanské. Najväčším problémom sú krádeţe, týchto bolo
OO PZ riešených 42, z tohto počtu boli len 4 objasnené. OOPZ má informácie, ţe mnohé
krádeţe nie sú nahlasované, takţe skutočnosť je omnoho nepriaznivejšia. Zvyšuje sa počet
krádeţí v sezóne, chaty sú vykrádané po ich opustení i v denných hodinách. Časté je tieţ
vykrádanie odstavených automobilov. Zo strany OOPZ je problémom slabé obsadenie čo sa
týka počtu osôb a pritom je obvod veľmi rozsiahly.

Dôleţité je správne nahlásenie udalosti polícii, cez čísla 158 a 112 je to dosť zloţité.
Preto je najlepšie telefonovať na priame číslo OOPZ v Liptovskom Hrádku : 00445222333.
Nedostatkom je tieţ skutočnosť, ţe oddelenie nemá presný plán chát.
Obec Pribylina dala polícii ponuku, aby jej pracovisko bolo tak ako v minulosti
v Pribyline. Tieţ poţiadal o financie na kamerový systém, kamery by bolo moţné umiestniť
i na niektoré miesta v chatovej oblasti.
Tretia schôdza výboru dňa 24. júla tohto roku mala na programe prípravu
zhromaţdenia chatárov. Boli rozdelené úlohy členom výboru, týkajúce sa prípravy správy,
prezentácie a vedenia schôdze. Výbor sa rozhodol pozvať na zhromaţdenie zástupcov
urbariátov a TANAP-u.
Na kaţdej schôdzi výboru bola prejednávaná tieţ kontrola plnenia uznesení a to ako zo
zhromaţdenia chatárov, tak i z jednotlivých schôdzí výboru. Z uznesení zhromaţdenia je
nedoriešené uznesenie číslo 4, týkajúce sa úpravy cesty a obmedzenia rýchlosti medzi riekou
Bystrá a Kokavským mostom. Táto záleţitosť je zabezpečovaná obcou Pribylina, výsledok
nám zatiaľ nie je známy.. Naďalej sa vyskytujú problémy s odvozom odpadu, tu znova
upozorňujeme chatárov, ţe kontajnéry v prístreškoch sú len na komunálny odpad, odvoz
stavebného odpadu a iných veľkých kusov musíme si chatári riešiť individuálne.
So situáciou v elektrifikácii chát vystúpia pp. Kollár a Mandák v rámci diskusie.
Pred záverom správy ešte jedno upozornenie. Mnohí z Vás pri odchode z chaty
nechávate neuhasený oheň v ohnisku. Zatiaľ síce nedošlo k vzniku poţiaru, ale najmä počas
vysokých teplôt a sucha takéto nebezpečenstvo hrozí. Preto oheň vţdy poriadne zlikvidujte.
V správe sme Vás chceli v krátkosti oboznámiť s činnosťou výboru a uviesť základné
problémy, ktoré boli na schôdzach výboru riešené. Výbor kladne hodnotí spoluprácu
a podporu obecného zastupiteľstva, predovšetkým starostu obce p. Ing. Kohúta, ktorý sa
zúčastnil na všetkých schôdzach výboru. Pre budúcnosť by bolo potrebné zlepšiť kontrolnú
činnosť, týkajúcu sa dodrţiavania Štatútu chatovej oblasti, pri tom nám ale môţete veľkou
mierou pomôcť i Vy – chatári, ktorí všetci máme záujem na zlepšovaní prostredia
i vzájomného spolunaţívania.
Výbor verí, ţe v rámci diskusie sa vyjadríte nielen k prednesenej správe, ale
prednesiete i vlastné návrhy a pripomienky, ktoré k tomuto zlepšeniu budú nápomocné.

