Zápisnica
zo schôdze výboru chatovej oblasti P o d b a n s k é
Dátum : 12. mája 2012
Miesto : Obecný úrad Pribylina
Prítomní : Čabaj, Boroška, Holiba, Kollár, Ďurana
Hostia : Ing. Kohút – starosta obce
Program schôdze : 1. Otvorenie, prejednanie programu
2. Plnenie uznesení zhromaždenia a októbrového výboru
3. Rôzne
1. Schôdzu otvoril a viedol p. Čabaj, privítal starostu obce p. Ing. Kohúta a navrhol
vyššie uvedený program, ktorý bol odsúhlasený. Ospravedlnil neprítomných p.
Haviara a Dolníka.
2. S uzneseniami zo zhromaždenia chatárov v auguste 2011 a z výboru 23. októbra
oboznámil prítomných p. Boroška. Prijaté uznesenia sú priebežne plnené. K návrhu
výboru zvýšiť poplatok za odvoz smetí o 2 eurá a v lete pristaviť veľké kontajnery sa
vyjadril starosta Ing. Kohút. Výška poplatku za odpad je daná Všeobecným záväzným
nariadením, ktoré by bolo potrebné zmeniť a obec neuvažuje riešiť odvoz odpadu
veľkými kontajnermi. Existujúce 1100 litrové sú postačujúce. Kontrola dodržiavania
štatútu a poriadku v chatovej oblasti bude uskutočnená 14. júla 2014. Informácie
o činnosti výboru o aktuálnych problémoch v chatovej oblasti budú zverejňované vo
vývesnej skrinke, od ktorej kľúč je k dispozícii v bufete na Kokavskom moste.
3. a/ Územný plán
Poplatok 10 euro zaplatilo zatiaľ 26 majiteľov chát. Ing. Kohút informoval
o jednaní s organizáciami, ktoré sú ochotné na jeho spracovanie prispieť. Na ďalšiu
výstavbu by bolo možné vyčleniť určité územie. Za obec by pri spracovaní pomohol
Ing. arch. Burian, ktorý je chatárom. Názor výboru – nie je možné zahusťovanie
existujúcich chát.
b/ Elektrifikácia v časti Hrdovo.
Ing. Kohút – obec je len ako stavebný úrad. Potrebné administratívne náležitosti rieši
Ing. Mandák. Podľa novely zákona EZ Žilina nepotrebujú súhlas k prekopávke
pozemkov, musia sa vysporiadať do roka finančne. Až po vysporiadaní môže byť
vydané kolaudačné rozhodnutie. Týka sa to i urbáru, problémy boli v januári
a februári, musí dôjsť k dojednaniu a podpísaniu zmluvy s EZ
c/ Schôdza výboru
Bol dojednaný termín 14.júla 2012 o 8.00 hod v bufete na Kokavskom moste.
d/ Vyhláška
P.Boroška pripraví text vyhlášky do schránky na Kokavskom moste. Jej text pošle p.
Kollárovi a Dolníkovi, ktorí zabezpečia jej umiestnenie v skrinke.
Zapísal : Ján Boroška

