Zápisnica
zo schôdze výboru chatovej oblasti P o d b a n s k é
Dátum : 14. júla 2012
Miesto : Bufet Kokavský most
Prítomní : Čabaj, Boroška, Dolník, Ďurana, Kollár
Ospravedlnení : Holiba, Haviar a starosta obce Ing. Kohút

Program schôdze : 1. Otvorenie, schválenie programu
2. Prejednanie zápisnice zo schôdze 12. 5. 2012
3. Príprava zhromaždenia majiteľov chát
4. Rôzne
5. Kontrola chatovej oblasti
1. Schôdzu otvoril a viedol p. Čabaj, navrhnutý program bol odsúhlasený. Konštatoval, že na
schôdzu sa nedostavil žiaden zástupca obecného zastupiteľstva, ktorý sa mal zúčastniť
kontroly dodržiavania štatútu a poriadku okolia chát v chatovej oblasti.
2. So zápisnicou zo schôdze výboru 12.5. 2012 oboznámil prítomných predseda výboru p.
Čabaj. Hlavným bodom bolo vyhodnotenie plnenie uznesení prijatých zhromaždením
chatárov v auguste 2011. Prijaté uznesenia sú plnené, nedostatočné je plnenie uznesenia
o poplatku 10 euro na úhradu za vypracovanie dodatku k územnému plánu. Výbor potvrdzuje
názor, že v dodatku nemôže byť zahrnuté zahusťovanie chát v existujúcej chatovej oblasti. P.
Boroška pripravil informáciu o aktuálnych problémoch chatovej oblasti, táto bude vyvesená
v skrinke umiestnenej pri kontajnéroch pri Kokavskom moste.
3. Zhromaždenie majiteľov chát sa uskutoční 18. augusta v Kultúrnom dome v Pribyline,
začiatok o 9.30. Pozvánky majiteľom chát boli zaslané spolu s daňovým výmerom
a výmerom na zaplatenie odvozu odpadu. Výbor sa stretne pol hodiny pred začatím schôdze.
Úlohy členov výboru pre prípravu zhromaždenia :
- príprava správy : Čabaj a Boroška, návrh odošlú členom výboru na pripomienkovanie do 5.
augusta. Členovia výboru zašlú pripomienky p. Boroškovi do 10. augusta.
- prezentáciu zabezpečí p. Holiba,
- vedenie zhromaždenia p. Dolník,
- čítanie správy p. Boroška, predseda p. Čabaj nebude na zhromaždení prítomný,
- návrh uznesení pripravia a v návrhovej komisii budú p. Kollár a p. Ďurana.
4.Rôzne :
a/ Situácia s odvozom odpadu.
Všetci prítomní členovia výboru poukázali na nevyhovujúci stav v okolí kontajnérov,
predovšetkým v lokalite Hrdovo. Sú dve príčiny tohto stavu a to nedostatočný počet
kontajnérov spolu s intervalom ich vyprázdňovania a vo veľkej miere tiež nedisciplinovanosť
chatárov, ktorí nevyužívajú zberný dvor v Pribyline a ku kontajnérom dovážajú materiál,
ktorý nie je komunálnym odpadom.
b/ Zúčtovanie platieb.

Na základe požiadaviek viacerých majiteľov chát, ktoré na výbore tlmočil p. Ďurana, výbor
žiada starostu obce p. Ing. Kohúta, aby na svoje vystúpenie na zhromaždení pripravil prehľad
o príjmoch obce od majiteľov chát a to ako za daň z nehnuteľností, tak i za odvoz
komunálneho odpadu. Súčasne výbor žiada, aby v príspevku bolo uvedené, ako boli vyššie
uvedené financie využité v prospech chatovej oblasti.
c/ Neplatiči
Už v predchádzajúcom období bola na výbore riešená požiadavka na zverejnenie tých
majiteľov chát, ktorí si neplnia svoje povinnosti voči obci a neplatia stanovené poplatky.
Keďže výbor považuje takýto stav za pomerne vážny, žiada p. starostu o zverejnenie
neplatičov na nastávajúcom zhromaždení a to vo forme čísla chaty a výšky nedoplatku.
d/ Zníženie rýchlosti
Na základe už v minulosti prednesenej požiadavky na zníženie rýchlosti v úseku Hrdovo –
Kokavský most na 70 km/hod výbor chatovej oblasti sa týmto problémom znova zaoberal.
Tento úsek cesty je často využívaný chodcami a vzhľadom na skutočnosť, že rast stromov
vedľa cesty znižuje možnosť využívania krajnice, je to úsek nebezpečný. Výbor preto žiada
obecné zastupiteľstvo a príslušné orgány, aby sa týmto problémom urýchlene zaoberali.
5. Kontrola chatovej oblasti
Po prejednaní vyššie uvedených bodov členovia výboru sa rozdelili do skupín a prešli
chatovú oblasť Pod Surovým a oblasť Hrdovo. Zamerali sa na dodržiavanie Štatútu chatovej
oblasti. Na základe získaných poznatkov je možné konštatovať, že väčšina majiteľov chát
štatút dodržiava, obecné zastupiteľstvo upozorňujeme na zistené nasledovné nedostatky :
- viaceré chaty sú oplotené, porušenie článku III. Ods. 2
- chaty a ich okolie sú vysadené záhradnými kvetinami, porušenie článku III. Ods. 2
- okolo chát v rekonštrukcii sa nachádza odpadový materiál, porušenie článku VI.
- členovia výboru pri kontrole boli upozornení na skutočnosť, že niektorí chatári
pokosenú trávu hádžu do potôčkov a následne dochádza k upchaniu prietokov
a zaplavovaniu okolia
- pri niektorých chatách sa nachádzali zahraničné autá, nie je členom výboru známe, či
ich majitelia sú evidovaní obcou ako prenajímatelia.
Pre zlepšenie situácie výbor odporúča obecnému zastupiteľstvu využívať ustanovenie článku
VIII, ods. 2 a 3.
Zapísal : Ján Boroška

