Zápisnica
zo schôdze výboru chatovej oblasti P o d b a n s k é
Dátum : 23. apríla 2011
Miesto : Obecný úrad Pribylina
Prítomní : Boroška, Dolník, Haviar, Holiba, Kollár
Ospravedlnení : Matejbus, Richter
Hostia : Ing. Kohút, starosta obce Pribylina
Program schôdze : 1. Otvorenie
2. Prejednanie zápisnice z výboru 23. októbra 2010
3. Aktuálne problémy chatovej oblasti
1. V neprítomnosti predsedu výboru p. Matejbusa schôdzu otvoril a viedol p. Haviar.
2. So zápisnicou z výboru 23. októbra 2011 oboznámil prítomných p. Boroška.
Zhodnotenie zhromaždenia chatárov je podrobne rozpísané v tejto zápisnici, jej text sa
nachádza na webovej stránke obce. Ostatné problémy zo zápisnice :
- stále je znečisťované okolie kontajnérov, na stránke budú zverejnené
fotografie, ktoré má starosta obce k dispozícii,
- prístupové cesty sú neupravované, trpia najmä zvážením dreva. Nie sú
majetkom obce, táto nemôže riešiť,
- urbár nesprávne určuje užívanú plochu okolo chát, nie sú vždy prítomní
majitelia,
- je potrebné upozorniť chatárov na plnenie povinností, uvedených v záväznom
nariadení obce,
- nie všetci chatári majú správny názor na postavenie a úlohy chatového výboru,
tento nie je výkonným orgánom a môže byť nápomocný pri riešení problémov
len v súlade so záväzným nariadením obce ,
3. K aktuálnym problémom diskutovali všetci prítomní.
- Haviar : dodatok k územnému plánu bude ateliér realizovať až keď budú
peniaze.
- Kohút : na účet zatiaľ prišlo na tento účel 85 euro. Bolo jednané s riaditeľom
hotela Permon, z ich strany je ochota prispieť väčšou čiastkou. Majú záujem
predĺžiť lyžiarske trate. Upozornenie na platbu schválených 10 euro bolo pri
zaslaní daňového výmeru a je i s číslom účtu na internete. Zvážiť i zvýšenie
príspevku.
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Haviar : navrhol, aby schválený poplatok bol na zhromaždení chatárov
v auguste vyberaný v hotovosti, tento návrh bol prijatý a starosta prisľúbil
pracovníčku, ktorá na zhromaždenie príde s príjmovými dokladmi.
Kollár : Pod Surovým boli začaté výkopové práce pre rozvod elektriny,
vyskytli sa určité problémy pri dvoch chatách
Kohút : Druhá skupina má pozastavené stavebné konanie pre nesúhlas
niektorých majiteľov pozemkov.
Kollár : Tento problém bol v našom prípade riešený povolaním takýchto
majiteľov na stretnutie, odporučil takýto prístup i v tomto prípade. Bolo
dohodnuté, že p. Holiba sa spojí s p. Vdovjakovou zo SEZ Žilina a navrhne
tento postup.
Haviar : Dal otázku, aký je prístup na stránku obce v časti Chatová oblasť
Kohút : Stránka je sledovaná len ako celok
Kollár : Bolo by vhodné aby obec i chatový výbor mali pre oznamy tabuľu,
mohla by byť pri bufete.
Kohút : Tabuľa bude riešená prenesením z obce po inštalovaní elektrického
oznamovacieho systému v obci. Lepšie miesto by bolo pri Kokavskom moste.
Holiba : Otázka na vykonanie kontroly na Podbanskom
Kohút : Bola realizovaná viacerými orgánmi štátnej správy, jej zameranie bolo
na rôzne problémy, medzi nimi i čierne stavby.
Haviar : Naďalej pretrvávajú nedostatky s odvozom odpadu. Odporučil
kontajnéry k bufetu, za ne by ale museli platiť jeho majitelia.
Kohút : Existujúce kontajnéry sú na komunálny odpad, chatári ich ale
využívajú tiež na stavebný odpad i likvidáciu rôznych starých predmetov
z chát. Tieto treba odvážať na zberný dvor v obci, tento je v prevádzke celý
týždeň. Cez víkend stačí veci nechať pri schodoch. Obec má vysoké náklady
na odvoz odpadu, mnohí chatári za odpad neplatia.
Odporúčanie výboru : Neplatičov - chatárov za odpad i daní uviesť na stránke
obce a tiež ich prečítať na zhromaždení chatárov.

4. Schôdzu zakončil p. Haviar. Bol navrhnutý termín najbližšej schôdze výboru na 5. júla
2011. Na túto schôdzu pripravia p. Matejbus a p. Boroška predbežný text správy na
augustové zhromaždenie chatárov.
Zapísal : Ján Boroška

