ZÁPISNICA
zo schôdze výboru chatovej oblasti P o d b a n s k é
Termín : 19. júl 2014
Miesto : Bufet Hrdovo
Prítomní : Čabaj, Boroška, Haviar, Dolník, Ďurana / ospravedlnený Holiba /
Hosť : Ing. Kohút – starosta obce Pribylina
Program : 1. Otvorenie
2. Zápisnica z výboru 24. 5. 2014
3. Príprava zhromaždenia majiteľov chát
4. Rôzne
1. Schôdzu otvoril predseda Čabaj, privítal starostu obce Ing. Kohúta a ostatných členov
výboru. Oboznámil s programom schôdze.
2. S obsahom zápisnice zo schôdze výboru 24.mája oboznámil, prítomných predseda
výboru Čabaj. Haviar zaslal súradnice okolo stovky chát obci, táto postúpila polícii.
Oznam o súradniciach chát bude zverejnený na webovej stránke a tiež pri bufetochzabezpečí p. Kohút. Príspevok do správy na zhromaždenie pošle Boroškovi Haviar.
Okolie prameňa prejednal predseda výboru s predsedníčkou družstva – je prisľúbená
náprava.
3. Zhromaždenie majiteľov chát sa uskutoční 16. augusta 20014 v Kultúrnom dome
v Pribyline, začiatok o 9.30. Členovia výboru sa zídu o 9.00. Program zhromaždenia
bol zaslaný majiteľom chát spolu s daňovým výmerom.
Vedenie zhromaždenia – Dolník
Prezentácia – Holiba, oboznámi prítomných s účasťou na zhromaždení pred voľbami.
Príprava správy – Čabaj úvod a problematika odstraňovania následkov kalamity,
Boroška o činnosti výboru, Haviar – súradnice chát, Dolník – problematika účasti.
Volebná komisia – za výbor Kollár, ďalších 2 členov navrhnú účastníci schôdze.
Podobne tiež návrhová komisia – za výbor Ďurana.
Čabaj pozve na zhromaždenie zástupcov tých urbárov , na ktorých území sa chaty
nachádzajú.
Zo súčasných členov výboru pre budúce obdobie nechce kandidovať Holiba.
4. Rôzne
Haviar – navrhol doplnenie mailových adries chatárov, bude možné zabezpečiť lepšiu
komunikáciu s chatármi zo strany obce i výboru, do správy pripraví Haviar.
Kollár – poukázal na možnosť prechodu OZ, ktoré zabezpečovalo elektrifikáciu na OZ
chatárov. Tým by sa zvýšili právomoci výboru, OZ má tiež vlastný účet. Do správy
pripraví Kollár.
Zapísal : Ján Boroška

