ZÁPISNICA
zo schôdze výboru chatovej oblasti P o d b a n s k é
Termín : 16. novembra 2013
Miesto : Hotel Kriváň
Prítomní : Čabaj, Boroška, Haviar, Dolník, Holiba, Kollár, Ďurana
Hosť : Ing. Kohút – starosta obce Pribylina
Program schôdze : 1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie zhromaždenia majiteľov chát
3. Rôzne
1. Schôdzu otvoril a prítomných privítal predseda výboru p. Čabaj, menovite privítal
starostu obce p. Ing. Kohúta.
2. Úvodné slovo k tomuto bodu predniesol predseda výboru p. Čabaj. Prípravu
zhromaždenia zo strany výboru i jej priebeh hodnotil ako dobré. Následne sa zameral
na plnenie uznesení, prijatých na zhromaždení. Uznesenia číslo 1 až 4 sú konštatačné,
týkali sa schválenia programu, voľby návrhovej komisie, správy výboru a informácie
starostu obce. Uznesenie č. 5 sa týka problematiky kontajnérov a odvozu odpadu
počas letného obdobia. Ing. Kohút výbor informoval, že bude zvýšený počet
kontajnérov pre sklenený odpad. S veľkými kontajnérmi obec nepočíta. Uvažuje tiež
so zakúpením nového modernejšieho auta na odvoz odpadu. Uznesenie č. 6 považuje
výbor za splnené, p. Kollár a Dolník zabezpečili úpravu cesty k jazierku pod Surovým
Hrádkom, zatiaľ nie je upravený úsek od hlavnej cesty k vŕšku, p. Čabaj prejedná
s urbárom. Uzneseniami číslo 7 a 8 zhromaždenie žiada chatárov, aby dodržiavali
Štatút chatovej oblasti a jeho porušenie nahlásili Obecnému úradu v Pribyline alebo
Policajnému zboru v Liptovskom Hrádku. Ing. Kohút navrhol, aby členovia výboru
v spolupráci s obecným zastupiteľstvom opäť vykonali kontrolu chát a ich okolia.
Bolo dohodnuté, že táto sa vykoná v júni 2014, kedy sa uskutoční nasledujúca schôdza
výboru. Na chaty porušujúce Štatút bude pripevnené upozornenie o jeho porušovaní
a požiadavka na odstránenie zisteného nedostatku.
V diskusii k tomuto bodu p. Dolník poukázal na znižujúcu sa účasť na
zhromaždeniach, bude potrebné aby sa výbor tento problém riešil a situácia sa
zlepšila.
3. Rôzne
- Holiba: stále dochádza ku krádežiam, situáciu by mohla zlepšiť elektrifikácia, ktorá
umožní lepšiu ochranu chát.
- Ing. Kohút : hlavné práce na elektrifikácii v oblasti Hrdova by mali byť ukončené do
decembra, potom bude kolaudácia. O jej konaní bude oznámenie, do 15 dní je možné
podať pripomienky. Obec vystupuje ako stavebný úrad. Napojenie chát bude možné
od apríla. Obec má už kamerový systém, sú v nej 4 kamery. Je možné napojenie 34
kamier, systém má samostatnú sieť, cena inštalácie jednej kamery cca 1000 euro.
- Haviar: pre lepšiu orientáciu polície a hasičov by bolo vhodné zostaviť register chát
s GPS súradnicami, systém by spravovala obec. Ja osobne som už niekoľko chát
zameral, je to možné doplňovať. Urýchlilo by to orientáciu polície pri krádežiach,
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resp. orientáciu hasičov pri požiaroch alebo iných zásahoch. Vyzývam aj ostatných
členov výboru k zisteniu súradníc ich chát, prípadne v ich okolí, čo dá dobrý základ
pre spomínaný register.
Čabaj: polícia by potom mala mať mapu chát s príslušnými súradnicami.
Boroška: v okolí mojej chaty došlo tento týždeň k viacerým vlámaniam do drevární,
nedostatok je že to majitelia vo väčšine prípadov nenahlasujú polícii, nakoľko
dochádza len k malým škodám a tieto objekty nie sú ani poistené. Navrhujem aby
výbor dal výzvu chatárom na nahlasovanie každej krádeže a vlámania, tým že o nich
polícia nevie zlepšujeme ich štatistiku.
Ďurana: problém výrubu suchých stromov
Ing. Kohút : na každý strom ktorý má byť vyrúbaný musí byť podaná majiteľom
žiadosť obci, ktorá dáva po obhliadke súhlas.
Haviar: vo veľkej časti chatovej oblasti to boli pôvodne lúky existujúce stromy sú
následok ich nevyužívania a výsadby stromov chatármi. Zlodeji preferujú chaty v lese,
čo je pochopiteľné.
Ďurana: poukázal na zlý stav prameňa pod magistrálou, boli kravami poškodené
viaceré jeho časti. Navrhol zabezpečiť opravu brigádnicky.
Čabaj: chodil som k tomuto prameňu odčítavať stav a množstvo vody, posielalo sa to
hydrometeorologickému ústavu, je to asi jeho majetok a mal by sa o to starať.

Schôdzu výboru zakončil p. Čabaj, termín júnovej schôdze bude upresnený mailovým
a telefonickým kontaktom medzi členmi výboru.
Zapísal : Ján Boroška

V ý z v a majiteľom chát na Podbanskom !!!
V poslednom období dochádza v našej chatovej oblasti Podbanské pomerne
často k násilnému vniknutiu do chát alebo drevární. Touto skutočnosťou sme sa
zaoberali na schôdzi výboru a na základe informácií viacerých členov výboru
konštatujeme, že majitelia chát vlámania a krádeže nenahlasujú Obvodnému
oddeleniu Policajného zboru v Liptovskom Hrádku. Výbor spolu so starostom
obce považuje tento stav za nedostatok a preto Vás žiada, aby ste každé násilné
vniknutie do Vášho objektu nahlásili OO PZ v Liptovskom Hrádku, ktorého
telefónne číslo je 0961453805 !
Ďakujeme Vám za porozumenie a veríme, že tým pomôžeme OO PZ nielen
získať prehľad o skutočnej situácii, ktorá je nenahlasovaním skresľovaná, ale
tiež zlepšiť objasnenosť vlámaní a krádeží.

