ZÁPISNICA
zo schôdze výboru chatovej oblasti Podbanské
Termín : 29.6.2013
Miesto : Bufet Kokavský most
Prítomní : Čabaj, Kollár, Boroška,, Haviar
Program schôdze : 1. Otvorenie
2. Zápisnica zo schôdze 30. marca 2013
3. Príprava zhromaždenia majiteľov chát
4. Rôzne
1. Schôdzu otvoril predseda výboru p. Čabaj, privítal prítomných, ospravedlnil pp.
Holibu a Ďuranu a navrhol program schôdze, ktorý bol prijatý.
2. So zápisnicou z výboru 30. marca sa zaoberal predseda výboru p. Čabaj. Zameral sa
predovšetkým na prijaté uznesenia, a ich plnenie. Z uznesení výboru, ktoré nadväzujú
na uznesenie zo zhromaždenia majiteľov chát v auguste 2012 bola zameraná najväčšia
pozornosť na problém odvozu odpadu a Dodatku č. 2 a zmeny územného plánu obce
Pribylina. Tento bol schválený na schôdzi obecného zastupiteľstva a informáciu o ňom
podá na zhromaždení majiteľov chát starosta obce. Problémy s odpadom naďalej
pretrvávajú a sú spôsobené ako majiteľmi chát tak i obcou Pribylina, ktorá nie vždy
dodržiava VZN o jeho odvoze, ktoré má byť v chatovej oblasti uskutočňované
v pondelok a piatok, pričom najmä piatkový odvoz je nie vždy realizovaný, čo zistili
konkrétne i niektorí členovia výboru. Výbor je naďalej toho názoru, že na
zhromaždení by mali byť majitelia chát oboznámení so stavom platenia poplatkov za
odvoz a likvidáciu odpadu a vynaložení skutočných nákladov na túto činnosť. Obec
iste takúto evidenciu vedie a pre majiteľov chát je možné predpísať samostatnú výšku
poplatku, nie rovnakú ako pre obyvateľov obce.
3. Zhromaždenie majiteľov chát sa uskutoční v plánovanom termíne 17. augusta 2013
v Kultúrnom dome obce Pribylina, začiatok zhromaždenia je o 9.30. Členovia výboru
sa stretnú už o 9.00 hod. Pozvánky na zhromaždenie boli majiteľom chát rozoslané.
Pri príprave zhromaždenia boli rozdelené úlohy členom výboru nasledovne :
- Prezentácia prítomných : p. Holiba
- Vedenie zhromaždenia : p. Dolník
- Návrhová komisia : za výbor Ďurana, Kollár – ďalší člen bude doplnený z prítomných
- Príprava správy : Boroška – informácia o schôdzach výboru
Čabaj – plnenie uznesení z minuloročného zhromaždenia
Boroška – doplní správu o pripomienky výboru k Dodatku č. 2
Návrh správy rozošle členom výboru Boroška do 25. júla, pripomienky k správe zašlú
ostatní členovia do 31. 7. 2013.
4. Rôzne
a/ Kollár – zúčastnil sa zasadnutia zastupiteľstva 23. mája, bola na ňom podaná správa polície
o krádežiach v chatovej oblasti. Pripraví o tomto probléme niekoľko viet do správy,
podrobnosti by mali byť na webovej stránke obce. Podľa informácií majiteľov chát polícia
nemá k dispozícii rozmiestnenie chát a pri krádežiach preto nepoznajú možnosti prístupu ku
chate.

b/ Boroška – na predchádzajúcom výbore bol prijatý návrh na opätovnú kontrolu situácie
v dodržiavaní Štatútu chatovej oblasti. Keďže do zhromaždenia už výbor nebude, navrhol aby
členovia výboru vo svojom okolí takúto kontrolu vykonali a podklady do správy poskytli do
31. júla 2013.
c/ Kollár – informoval o rokovaniach s urbármi o možnosti umiestnenia rámp na prístupových
cestách ku chatám. Po diskusii výbor prišiel k záveru, že je to prakticky síce realizovateľné
ale tým by bol znemožnený prístup napr. zdravotníkom, hasičom alebo i polícii. Na túto
skutočnosť poukázal na predchádzajúcom výbore starosta obce.
Zapísal : Ján Boroška

