Zápisnica
zo schôdze výboru chatovej oblasti P o d b a n s k é
Dátum : 10.novembra 2012
Miesto : Hotel Kriváň Podbanské
Prítomní : Čabaj, Boroška, Haviar, Holiba, Dolník, Ďurana
Ospravedlnení : Kollár a starosta obce Ing. Kohút
Program schôdze : 1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie zhromaždenia majiteľov chát 18.8.2012
3. Pripomienky k Zmenám a Doplnku č. 2 Územného plánu
Obce Pribylina
4. Rôzne
1. Schôdzu otvoril predseda výboru p. Čabaj, navrhol program schôdze, ktorý bol
schválený.
2. Vyhodnotenie zhromaždenia majiteľov chát 18. augusta 2012 viedol p. Boroška.
Hlavná pozornosť bola venovaná uzneseniam, prijatým zhromaždením a odznelým
diskusným príspevkom. Diskusné príspevky boli venované predovšetkým vystúpeniu
starostu obce Ing. Kohúta, ktorý k nim zaujal stanovisko.
Uznesenia 1 – 4 sú konštatačného charakteru, neboli k nim žiadne pripomienky.
Uznesenie 5 sa týka odvozu komunálneho odpadu počas letných mesiacov. Výbor sa
týmto problémom zaoberal viackrá, situácia je ale stále kritická. Vysvetľvanie situácie
zo strany obce o nedostatku financií na zabezpečenie odvozu výbor považuje za
nedostatočné, nakoľko doteraz výbor a zhromaždenie nedostali od obce vyúčtovanie
nákladov na odvoz. Táto požiadavka je obsahom uznesenia č.6, ktorú výbor plne
podporuje a touto cestou žiada obec o poskytnutie údajov o číselné vyhodnotenie
príjmov a výdavkov na odvoz odpadkov s tým, aby boli zverejnené chaty, ktoré si túto
povinnosť neplnia. Táto požiadavka týkajúca sa platenia sa týka i platenia daní
z nehnuteľností. Výbor i vystúpenia chatárov na zhromaždení sú toho názoru, že
v prázdninovom období je povinnosťou obce častejší odvoz komunálneho odpadu
alebo pristavenie veľkokapacitných kontajnérov a v prípade nedostatku financií po
predložení zúčtovania výbor odporúča obci zvýšenie poplatku za odvoz. Pritom výbor
je toho názoru, že v ostatných mesiacoch má obec na odvoz odpadu z chatovej oblasti
minimálne náklady a vo všetkých prípadoch sú využívané vozidlá odvážajúce odpad
z obce Podbanské a zariadení, nachádzajúcimi sa v tejto obci, ktorá skutočnosť musí
byť pri vyúčtovaní zohľadnená .
Uznesenie 7. sa týka úpravy cesty poniže Surového Hrádku, výbor odporúča uvažovať
tiež s úpravou cesty v oblastiach Hrdovo a Bystrá. Odporúča obci využiť pri tejto
činnosti verejnoprospešné práce a materiál zo zimnej údržby ciest, problém
financovania ostáva otvorený. Odhŕňanie snehu počas vianočných a novoročných
sviatkov na hlavných ťahoch chatárskych ciest je tiež vecou financií, ktoré výbor
nemá k dispozícii a bude rokovať s obcou / Uznesenie 8 /.
Uznesenie 9. vychádza zo Štatútu chatovej oblasti a kontroly chát a ich okolia, ktoré
uskutočnili členovia výboru 14. júla 2012. Týka sa zákazu voľného pohybu psov,

oplocovania chát a pestovania rastlín a kvetov, nepatriacich do oblasti TANAP. Výbor
žiada obecné zastupiteľstvo, aby uplatňovalo ustanovenie článku VIII. Ods. 2 a 3,
ktoré mu umožňuje porušenie Štatútu riešiť u fyzických osôb ako priestupok
a u právnických osôb ukladať finančnú pokutu. Získavanie financií je i v záujme obce
a výbor bude pri takejto činnosti nápomocný.
3. Tento bod vychádzal z oznámenia OZ Pribylina o začatí obstarávania Zmeny
a Doplnku č.2 Územného plánu obce Pribylina. Návrh pripomienok bol spracovaný p.
Boroškom na základe e-mailovej korešpondencie. K návrhu dali prítomní členovia
viaceré pripomienky, návrh pripomienok bol doplnený a následne ešte elektronicky
pripomienkovaný. Jeho konečný text je prílohou zápisnice.
Predseda chatového výboru bol poverený osobne odniesť pripomienky na obecný úrad
do podateľne a o ich odovzdaní žiadať potvrdenie.
4. Rôzne :
a/ Informácia o elektrifikácii v oblasti Hrdovo. Stavbu realizujú EZ Liptovský
Mikuláš, zodpovedným pracovníkom je Ing. Lazár, v súčasnosti nemocný. Stavba by
mala byť zahájená v tomto roku, pôvodný termín bol 15. september a ukončená v roku
2013. Projekt je ukončený a bolo k nemu zasadnutie na OÚ Pribylina. Prípojky od
hlavného rozvodu ku chatám financujú majitelia, vykonajú EZ za cenu 13,00 euro za 1
meter.
b/ Najbližšia schôdza výboru bude 30. marca 2013 /Veľkonočná sobota /, miesto a čas
budú určené dodatočne.
Zapísal : Ján Boroška.

