Zápisnica
zo zhromaždenia majiteľov chát chatovej oblasti P o d b a n s k é
Dátum : 18. august 2012
Miesto : Kultúrny dom Pribylina
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program : 1. Otvorenie
2. Schválenie programu zhromaždenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa chatového výboru
5. Vystúpenie starostu obce
6. Vystúpenie hostí
7. Diskusia
8. Návrh uznesení
9. Zakončenie zhromaždenia
K bodu 1.
Zhromaždenie otvoril p. Dolník, privítal ako majiteľov chatovej oblasti Podbanské, tak
aj hostí a menovite starostu obce Pribylina p. Ing. Milana Kohúta.
K bodu 2.
Vyššie uvedený program zhromaždenia bol bez pripomienok odsúhlasený.
K bodu 3.
Pán Dolník navrhol za členov návrhovej komisie p. Kollára a Ďuranu, z pléna bol
navrhnutý p. Vavrovič . Všetci boli zvolení. Upozornil na v minulosti prijatý rokovací
poriadok, ktorý obmedzuje dĺžku vystúpenia na 3 minúty a diskusia je ku každému bodu
programu hneď následne.
K bodu 4.
Správu výboru predniesol p. Boroška. Je prílohou tejto zápisnice. K správe výboru
v diskusii vystúpili:
- p. Dolník ako učiteľ poznamenal. Že na rodičovské združenie chodia tí rodičia,
ktorí majú deti bezproblémové a tak je to asi i na tejto schôdzi.
- p. Tarageľ v príspevku sa zameral na problematiku smetí, prístupových ciest a
elektrifikácie.
- Chata č. 1137, bola vytvorená cesta po jeho pozemku, autá poškodzujú sokel chaty
a na chatu nad nim chodia každý týždeň iní návštevníci.
K bodu 5.
Starosta obce Ing. Kohút sa vo svojom vystúpení zameral na nasledujúce problémy :

-

-

-

-

Spoluprácu obce s výborom považuje za dobrú, členovia výboru chcú veci
a problémy riešiť,
Zlá situácia je s odpadom, robí fotodokumentáciu. Pri kontajnéroch sú veci, ktoré
tam nemajú byť a treba ich voziť na zberný dvor do Pribyliny. Bol problém
i s bufetom Hrdovo. Odpad odváža obec i traktorom s vlečkou. Odvoz smetí je 2x
týždenne, veľkokapacitný kontajnér je drahý. Zvýšenie poplatku o 2 eurá je možné
len pri schvaľovaní rozpočtu. Chatári zaplatia za odpad okolo 4000 euro. Na
recyklačný fond dostáva obec cca 17000 Sk, náklady na odvoz skla a plastov sú
ale 35000 Sk. Odvoz plastov je v lete 1x týždenne, odvoz skla po oznámení. Nová
zmluva pokryje 80% recyklačného fondu..
Územný plán a jeho dodatok pre chatovú oblasť je zatiaľ neriešený, nie sú
financie. Chatári uhradili schválený príspevok len v minimálnom počte, je ale
ochota prispieť i od podnikateľských subjektov a samozrejme na financovaní sa
bude podielať i obec. Cena dodatku je okolo 12500 euro, pri riešení pomáha tiež
chatár Ing. Burian.
Elektrifikáciu oblasti Hrdovo zabezpečuje Ing. Mandák, bolo započaté stavebné
konanie , v ktorom obec vystupuje ako stavebný úrad. Je k dispozícii projekt, po
schôdzi je ho možné pozrieť.
Čo sa týka ciest, niektoré vôbec neboli a nie sú zobrazené, je to vec dohody
s vlastníkom pozemku. Obci cesty nepatria.
Obec bude tiež uplatňovať dodržiavanie štatútu, najmä čo sa týka plotov a kvetov
Platenie daní a poplatkov obec nebude zverejňovať neplatičov, má ale prostriedky
ako ich úhradu zabezpečiť.

V diskusii k vystúpeniu starostu obce sa vyjadrili :
-

Chata 87 : Treba dodržiavať termíny odvozu smetí. Situácia okolo kontajnérov je
kritická. V pondelok pracovníci odpovedali, že odpad odviezli v piatok.
Starosta : Odvoz zabezpečuje obec v piatok a v pondelok.
Chata 1157 : Hlavná cesta v Hrdove-stromy zasahujú hlboko do cesty.
Starosta : Údržbu zabezpečuje urbár, bude to realizované v septembri.
Haviar : Dodatok k územnému plánu je potrebný, apelujem na chatárov aby
príspevok zaplatili, 10 euro nie je veľa.
Dolník : územný plán je ochrana pre chatárov.
Starosta : v dodatku ÚP môže byť jedna oblasť vyhradená na výstavbu nových
chát.
Chata 1345 : Máme žiadosti na elektrifikáciu, čo teraz ďalej.
Starosta : Je pripravený projekt elektrifikácie.
Dolník : informácia o činnosti v obci i chatového výboru je v skrinke pri
Kokavskom moste.
Chata 373 : návrh uznesenia pre výbor, prehľad o využívaní daní.
F.Boroška, chata 1505: Najväčší problém je odpad. V zime sú kontajnéry prázdne,
v lete treba odvoz každý druhý deň.
Starosta : Počet kontajnérov je dostatočný, treba ale dodržiavať pravidlá hry. Aj
v zime chodia autá a zabezpečujú odvoz.
Tarageľ : O elektrike s nami nikto nehovoril. Ide o naše pozemky.
Starosta : Aj v priebehu realizácie sú možné zmeny.
Bartoš, kokavský urbár : Treba dodržiavať nájomné zmluvy. Na prístavby
a drevárničky dať žiadosť na urbár.

-

Tarageľ: máme záujem o elektriku, ale bolo povedané, že do našich chát pôjde
elektrika neskôr.

K bodu 6.
V rámci tohto bodu vystúpil predseda Kokavského urbáru už počas diskusie.
K bodu 7.
Zvláštna diskusia k iným problémom nebola.
K bodu 8.
Návrh uznesení predniesol p. Kollár, neboli k nemu žiadne pripomienky a doplňujúce
návrhy a boli odsúhlasené jednomyselne.
Uznesenie 1 :
Zhromaždenie chatárov odsúhlasilo návrh programu zhromaždenia, predneseného p.
Dolníkom.
Uznesenie 2 :
Zhromaždenie chatárov zvolilo za členov
návrhovej komisie pp. Kollára, Ďuranu
a Vavroviča.
Uznesenie 3 :
Zhromaždenie chatárov berie na vedomie správu chatového výboru za obdobie od
minuloročného zhromaždenia prednesenú p. Boroškom.
Uznesenie 4 :
Zhromaždenie chatárov berie na vedomie informáciu starostu obce Pribylina p. Ing. Kohúta
o problémoch a situácii v chatovej oblasti Podbanské.
Uznesenie 5 :
Zhromaždenie chatárov odporúča OU Pribylina častejší odvoz komunálneho odpadu počas
letných prázdninových mesiacov, prípadne pristavenie veľkokapacitných kontajnérov.
Uznesenie 6 :
Zhromaždenie chatárov žiada OU Pribylina predložiť na zhromaždenie v roku 2013 číselné
vyhodnotenie daní a poplatkov, platených majiteľmi chát a ich čerpanie
Uznesenie 7 :
Zhromaždenie chatárov ukladá výboru chatovej oblasti prejednať s OU Pribylina možnosť
spolufinancovania úpravy cesty poniže Surového Hrádku od jazierka popri chatách a.s. Otex
až po vyústenie pri Kokavskom moste.
Uznesenie 8 :
Zhromaždenie chatárov ukladá výboru prejednať s OU Pribylina možnosť odhŕňania snehu
počas vianočných a novoročných sviatkov na hlavných ťahoch chatárskych ciest.
Uznesenie 9 :
Zhromaždenie chatárov žiada majiteľov chát dodržiavať v Štatúte uvedený zákaz voľného
pohybu psov, oplocovania chát a pestovania rastlín a kvetov nepatriacich do oblasti TANAP.
K bodu 9.
Zhromaždenie zakončil p. Dolník. Poďakoval za účasť a oznámil termín zhromaždenia
v roku 2013 – 17. august.
Zapísal : Ján Boroška

