Zápisnica
zo schôdze výboru chatovej oblasti Podbanské
Dátum : 23. októbra 2010
Miesto : Zasadačka Obecného úradu Pribylina
Prítomní : Matejbus, Boroška, Haviar, Holiba, Dolník, Kollár
Ospravedlnený : Richter
Hostia : Ing. Kohút, starosta obce Pribylina
Program : 1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie zhromaždenia chatárov
3. Rôzne
1. Schôdzu výboru otvoril a viedol predseda výboru p. Matejbus. Ospravedlnil neúčasť
p. Richtera, ktorý je v nemocnici v Lipt. Mikuláši, privítal starostu obce Ing. Kohúta.
2. P. Matejbus zhodnotil priebeh zhromaždenia chatárov, ktoré sa uskutočnilo 21.augusta
2010. Z pozvaných hostí sa zhromaždenia zúčastnil len zástupca urbáru Pribylina,
TANAP a ostatné urbáre hoci všetci boli písomne pozvaní neprišli.. Účasť majiteľov
chát bola primeraná, priebeh zhromaždenia bol dobrý i vďaka ozvučeniu sály.
Účastníci zhromaždenia prijali 8 uznesení, ktoré boli postupne rozobrané. Uznesenia
sú priebežne plnené. Najväčšia pozornosť bola venovaná uzneseniam o platení daní
a poplatkov, o situácii v odvoze odpadu a spracovaniu doplnku k územnému plánu
chatovej oblasti.
Diskusia k bodu :
- Dolník : chatári nemajú správny názor na postavenie výboru, výbor nemá
právomoci je len sprostredkovateľom medzi chatármi a spolupracujúcimi
organizáciami
- Matejbus : na najbližšom zhromaždení uviesť menovite neplatičov voči obci
i urbárom. S urbármi je potrebné uzavrieť zmluvy o užívaní plochy, táto ale
musí byť skutočná. Jej veľkosť stanoviť za účasti chatára. V tomto zmysle
pripraviť list urbárom.
- Kohút : situácia s odpadom sa nezlepšuje, okolo kontajnérov je i veľký odpad.
Boli urobené fotografie a budú umiestnené na stránke.
- Haviar : Treba protimedvedie kontajnéry.
- Kohút : neporiadok okolo kontajnérov nerobia medvede ale chatári.

-

Haviar : telefonoval s Ateliérom Olympia, na dodatku územného plánu budú
robiť po zaplatení faktúry.
Kohút : pre chatárov je číslo účtu na zaplatenie schváleného poplatku na
internete, zatiaľ zaplatilo asi 15-20 chatárov.
Boroška : odporúča priložiť upozornenie s číslom účtu spolu so zaslaním
výmeru dane a poplatku za odpad.
Haviar : bolo by dobré dať kontajnéry i k bufetu.
Kohút : za odvoz by ale museli platiť majitelia bufetu.
Kollár : pri bufete by ale bola dobrá tabuľa na oznamy.
Kohút : lepšie je umiestnenie pri potravinách na Kokavskom moste, tie sú
v prevádzke celý rok.

3. Rôzne
- Kollár : informoval o začatí výkopových prác pre elektrifikáciu chát Pod
Surovým. Mali byť začaté tento mesiac, sú odložené na apríl budúceho roku.
- Haviar : aký je prístup na stránku Chatová oblasť, mame nejakú štatistiku aká
je sledovanosť stránky.
- Kohút : nie je to zvlášť sledované, len celá stránka obce Pribylina.
- Boroška : navrhol najbližšiu schôdzu výboru podobne ako v tomto roku sobota na Veľkú noc. Bude dojednané mailami.
Zapísal : Ján Boroška

