Zápisnica
zo schôdze výboru chatovej oblasti P o d b a n s k é
Dátum : 16. júla 2011
Miesto : Bufet Hrdovo
Prítomní : Matejbus, Boroška, Haviar, Dolník, Holiba, Kollár
Ospravedlnený : Richter
Program schôdze: 1. Otvorenie
2. Prejednanie zápisnice zo schôdze výboru 23. apríla 2011
3. Príprava verejného zhromaždenia majiteľov chát
1. Schôdzu chatového výboru otvoril a viedol predseda výboru p. Matejbus. Ospravedlnil
z účasti na schôdzi p. Richtera, ktorý súčasne požiadal o uvoľnenie z funkcie člena
výboru zo zdravotných dôvodov.
2. P. Boroška oboznámil prítomných s obsahom zápisnice zo schôdze výboru 23. apríla
2011. K jednotlivým bodom výbor prijal nasledovné závery :
- Vzhľadom na neprítomnosť starostu výbor nemal k dispozícii údaj o súčasnom
stave platieb od chatárov za účelom spracovania dodatku k územnému plánu.
Výbor podporuje návrh na vyberanie poplatku 10 euro na augustovom
zhromaždení a žiada starostu o zabezpečenie potrebnej administratívy. P.
Haviar navštívil ateliér Olympia, jeho pracovníci sú pripravení plán realizovať.
P. Boroška informoval o jednaní p. starostu p. Kohúta s chatárom p. Burianom,
ktorý by tiež mohol dodatok k plánu zabezpečiť. K tomu p. Haviar
poznamenal, že atelier Olympia už má podklady a je možné s nim jednať
i o znížení ceny.
- Stálym problémom chatovej oblasti je komunálny odpad, chatári ku
kontajnérom znášajú i taký materiál, ktorý komunálnym odpadom nie je, ako
napr. stavený materiál, starý nábytok a iné predmery väčších rozmerov. Tým
dochádza k preplňovaniu kontajnérov a ukladaniu odpadu v ich okolí. Problém
je najmä v letnom období, keď sú chaty najviac využívané. Mnohí chatári
pritom neuhrádzajú poplatky za odvoz odpadu. Výbor potvrdzuje záver
z aprílovej schôdze a žiada pána starostu, aby neplatiči za odpad i neplatiči
daní boli menovite uvedení na zhromaždení chatárov i na webovej stránke
chatovej oblasti.

-

-

K situácii s elektrifikáciou chát sa vyjadril p. Kollár, Pod Surovým je už
realizovaný výkop. V oblasti Hrdovo bola vyriešená nová trasa, začínasa
stavebné konanie. Túto informáciu predniesol p. Holiba a p. Haviar, p. Holiba
mal stretnutie s p. Vdovjakovou.
Odporúčené stretnutie s majiteľmi
pozemkov, ktorí nesúhlasili s vedením el. káblov cez ich pozemky sa
neuskutočnilo.
Pre neprítomnosť p. starostu nemá výbor informáciu o možnosti zníženia
rýchlosti na úseku cesty cez chatovú oblasť a zlepšení viditeľnosti odstránením
narastajúcich porastov v jej okolí.

3. Verejné zhromaždenie majiteľov rekreačných chát sa uskutoční v dohodnutom
termíne o 9.30 hodine 20. augusta v Kultúrnom dome v Pribyline. Pozvánka
s programom schôdze bola zaslaná všetkým majiteľom chát. Tento program bude
doplnený o bod Voľba členov výboru, ktorý bude zaradený ako samostatný bod po
ukončení diskusie. Dodatočné zaradenie tohto bodu vyplýva zo Štatútu chatovej
oblasti, v ktorom je stanovené trojročné funkčné obdobie, exixtujúci výbor bol
zvolený na zhromaždení v roku 2008.
- Schôdzu otvorí a bude viesť p.Dolník.
- Správu výboru prednesie p. Matejbus. Správu výboru pripraví spoločne s p.
Boroškom do 10. augusta.
- Prezenčné listiny zabezpečí p. Holiba.
- Za výbor bude do návrhovej komisie navrhnutý p. Kollár a do volebnej
komisie p. Holiba. Návrhy za členov výboru budú vyžiadané z pléna.
- Pozvanie hostí zabezpečí p. Matejbus, ide o zástupcov urbárov.
- Výbor sa pred zhromaždením zíde o 8.45 hod.

Zapísal : Ján Boroška

