Správa
na zhromaždenie chatárov chatovej oblasti P o d b a n s k é
Vážení chatári, vážený pán starosta, milí hostia !
Po roku sa opäť stretávame na zhromaždení chatárov chatovej oblasti Podbanské,
v ktorej sa nachádza viac ako 500 chát. V priebehu tohto obdobia sa chatový výbor zaoberal
viacerými problémami a otázkami a dnes Vám výbor predkladá správu v ktorej Vás
v krátkosti oboznámime s jeho činnosťou. Dnešným zhromaždením v súlade so Štatútom
chatovej oblasti končí jeho trojročné funkčné obdobie, počas ktorého pracoval bez zmeny
v tomto zložení :
Predseda : p. Čabaj
Členovia : pp. Boroška,, Dolník, Ďurana, Haviar, Holiba a Kollár.
Prvý krát po zhromaždení sa výbor zišiel 16. novembra 2014 v hoteli Kriváň. Prítomní
boli všetci siedmi členovia výboru a tiež starosta obce Pribylina p. Ing. Kohút. Hlavným
bodom programu bolo zhodnotenie priebehu zhromaždenia chatárov a súčasný stav plnenia
prijatých uznesení účastníkmi zhromaždenia. Prípravu zhromaždenia a jeho priebeh hodnotí
výbor ako dobrú. P. Dolník poukázal na negatívnu skutočnosť, týkajúcu sa počtu prítomných,
ktorý sa najmä v posledných dvoch rokoch znižuje. Príčinu tohto stavu výbor nevie posúdiť,
pozvánku na zhromaždenie dostal každý majiteľ chaty podobne ako to bolo zabezpečené
v spolupráci s obcou jej priložením k daňovému výmeru a výmeru za odvoz odpadu. Prijaté
uznesenia sú plnené, najrozsiahlejšia diskusia bola k uzneseniu č. 5, týkajúceho sa
kontajnérov a odvozu odpadu najmä v letnom období. Starosta obce výbor oboznámil, že
odvoz odpadu z kontajnérov je zabezpečovaný v utorok a piatok, s veľkopriestorovými
kontajnérmi obec nepočíta ale zvýši počet kontajnérov na triedený odpad. Poukázal na
pretrvávajúcu nedisciplinovanosť chatárov, ktorí ku kontajnérom donášajú veci, ktoré tam
nepatria a je možné ich dovážať na zberný dvor v obci.
V rámci diskusie bola hlavná pozornosť venovaná problematike zvýšeného počtu
krádeží a dodržiavaniu Štatútu chatovej oblasti. K prvému problému výbor vypracoval výzvu
majiteľom chát, ktorá bola zverejnená na stránke obce, časť chatová oblasť a tiež umiestnená
pri odpadových kontajnéroch a pri bufetoch. Znova Vás chceme požiadať, aby ste polícii
nahlásili každé vlámanie či už do chaty alebo drevárne, tým že takéto nahlásenie neurobíte
ovplyvňujete negatívne štatistiku o vlámaniach a krádežiach. Na základe pripomienky
z minuloročného zhromaždenia vypracoval člen výboru p.Miroslav Haviar dátabázu GPS
súradníc zatiaľ pre 96 chát našej chatovej oblasti. Táto bola odovzdaná Obecnému úradu
Pribylina a bude zverejnená na stránke obce. Vyzývame týmto majiteľov ostatných chát, aby
oznámili GPS súradnice svojej chaty na OÚ Pribylina. Zoznam by mal slúžiť pre lepšiu
orientáciu orgánov policajného a hasičského zboru ako aj pre vlastné potreby chatárov.

Už na viacerých zhromaždeniach výbor upozorňoval majiteľov chát na porušovanie
Štatútu chatovej oblasti. Na základe návrhu starostu obce výbor pripravoval na mesiac jún
kontrolu chát a ich okolia z hľadiska dodržiavania štatútu. Táto kontrola mala byť realizovaná
v spolupráci s obecným úradom a na chaty mali byť umiestnené písomné upozornenia na
konkrétne porušenie štatútu. Takýmito sú najmä ohradzovanie chát, nepovolené drobné
stavby v okolí chaty, pestovanie kvetov nezodpovedajúcich tatranskej flóre, voľné
pobehovanie zvierat a pod. Vzhľadom na kalamitnú situáciu tento zámer nebol realizovaný
a predpokladáme, že by ho mohol zabezpečiť nový výbor v priebehu septembra alebo
októbra.
Druhá schôdza výboru sa uskutočnila v bufete na Kokavskom moste 24. mája 2014.
Bolo prejednané plnenie uznesení z novembrovej schôdze. Okrem toho p. Ďurana poukázal na
zlý stav prameňa v blízkosti turistického chodníka, ktorý je poškodzovaný najmä pasúcimi sa
kravami. Výbor uznesením požiadal starostu, aby problém prejednal s družstvom a toto
zabezpečilo zamedzenie prístupu Kráv k prameňu a tým jeho poškodzovaniu, nakoľko
prameň patrí k registrovaným prameňom.
Výbor sa zaoberal návrhom p. Kollára, aby Občianske združenie Suchý hrádok
pokračovalo v činnosti ako OZ chatárov chatovej oblasti Podbanské. Tento bod bol
prejednávaný i na júlovej schôdzi výboru a výbor zaradil správu o činnosti OZ Suchý hrádok
a možnostiach jeho reštrukturalizácie do nasledujúcu časť správy.
OZ Surový hrádok vzniklo v roku 2008, jeho hlavnou úlohou bolo vypracovanie
projektu elektrifikácie pre cca 40 chát a spoluúčasť pri spracovaní územného plánu
a stavebného povolenia na túto stavbu. OZ je riadne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR
v Bratislave, má pridelené IČO, je evidované na daňovom úrade a má vlastný účet vo VÚB
banke. Po ukončení elektrifikácie je činnosť OZ prakticky ukončená a preto po prejednaní vo
výbore chatovej oblasti dávame problém pokračovania činnosti OZ v rámci celej chatovej
oblasti. Rozšírením pôsobnosti OZ na celú chatovú oblasť by sa podstatne zvýšil vplyv OZ,
rozšírili by sa jeho právomoci, zlepšila sa komunikácia a spolupráca s obcou Pribylina,
dotknutými urbariátmi i políciou. V prípade pokračovania činnosti OZ a rozšírenia jeho
náplne práce na celú chatovú oblasť bude potrebné upraviť jeho stanovy, doplniť členov do
jednotlivých orgánov združenia predovšetkým z z iných častí chatovej oblasti . O konkrétnych
možnostiach OZ Vás v rámci diskusie poinformuje p. Kollár.
Tretia schôdza výboru chatovej oblasti Podbanské bola venovaná príprave dnešného
zhromaždenia, boli rozdelené úlohy jednotlivým členom výboru, predovšetkým príprave
správy na zhromaždenie. Uznesenia z májového výboru boli splnené, p. Čabaj prejednal
úpravu prameňa s predsedníčkou družstva, táto prisľúbila nápravu. Pre zlepšenie komunikácie
medzi výborom a chatármi chceme Vás požiadať, aby ste poverenému členovi nového výboru
poskytli Vaše mailové adresy. Jeho zloženie ako aj zápisnica zo zhromaždenia budú na
webovej stránke obce.

V správe výboru sme Vás stručne oboznámili s jeho prácou a problémami, ktoré boli
na schôdzach výboru riešené. Za dôležitú súčasť zlepšovania situácie v chatovej oblasti výbor
považuje spoluprácu s vedením obce Pribylina, ktoré jeho činnosť plne podporuje.
A predovšetkým by to mala byť spolupráca s Vami – chatármi, ktorí môžete svojimi
pripomienkami a návrhmi prispieť k zlepšeniu prostredia a vzájomného spolunažívania.
Pribylina, 16. augusta 2014

