ZÁPISNICA
zo schôdze výboru chatovej oblasti P o d b a n s k é
Termín : 11. október 2014
Miesto : Chata p. Maliara
Prítomní : Čabaj, Boroška, Ďurana, Maliar, Kollár
Ospravedlnení : Haviar, Dolník
Program : 1. Otvorenie
2. Prejednanie zápisnice a uznesení zo zhromaždenia majiteľov chát
3. Rôzne
1. Schôdzu otvoril predseda p. Čabaj, ospravedlnil neprítomných pp. Haviara a Dolníka,
privítal prítomných, menovite nového člena výboru p. Igora Maliara.
2. V tomto bode bola postupne prejednaná zápisnica zo zhromaždenia majiteľov chát,
ktoré sa uskutočnilo 16. augusta 2014 v Kultúrnom dome obce Pribylina. Viaceré
pripomienky majiteľov chát,
ktoré odzneli v diskusii na zhromaždení boli
zodpovedané starostom obce Pribylina. V prípade nových záujemcov o napojenie
chaty na elektriku je potrebné podať žiadosť o drobnú stavbu na obecný úrad
v Pribyline. Problém prístupu k viacerým chatám riešil p. Kollár s urbárom, ktorý
súhlasil s výrubom stromov a vytvorením obchádzkovej cesty. Výbor žiada majiteľov
chát, pre ktoré bola táto činnosť vykonaná, aby uhradili vzniknuté náklady. V chatovej
oblasti stále pokračuje vykrádanie chát a priľahlých objektov, výbor žiada majiteľov
aby tieto skutočnosti nahlasovali polícii. Náčelník polície v Lipt. Hrádku bude
pozvaný na najbližšiu schôdzu chatového výboru, zabezpečí predseda výboru p.
Čabaj. Návrh na premenu existujúceho občianskeho združenia na združenie celej
chatovej oblasti terajší členovia neodsúhlasili, vytvorením nového je potrebné sa
zaoberať na budúcoročnom zhromaždení. Vysvetľujúci text k jeho vzniku pripraví p.
Ďurana, bol by prílohou spolu s pozvánkou na zhromaždenie k daňovému výmeru
a výmeru poplatku za odvoz odpadu. So starostom prejedná predseda p. Čabaj..
Majitelia zašlú vyjadrenie k návrhu do 31.mája 2015 písomne na adresu predsedu :
Ján Čabaj, Fraňa Kráľa 462, 03101 Liptovský Hrádok,
alebo mailom na adresu :
j.boroska@gmail.com, alebo na adresu ktorá bude zverejnená na stránke obce a ktorej
zriadenie pripravuje chatový výbor.
alebo SMS-kou na tel. číslo : 0907623138.
Vyjadrenie nemusí byť zdôvodňované, stačí súhlasím alebo nesúhlasím.
Výbor sa zaoberal i uznesením týkajúcim sa stavu prístupových ciest ku chatám. Obec
nemôže ich udržiavať, nakoľko sú nie jej majetkom. Čo sa týka ciest nachádzajúcich

sa na urbárnych pozemkoch, predseda pribylinského urbáru prisľúbil ich opravu po
spracovaní kalamitného dreva. Čo sa týka urbárov v Kokave a Východnej, Boroška
pripraví list, v ktorom budú urbáre upozornené na situáciu
a požiadané
o zabezpečenie ich opravy. List odovzdá urbárom predseda p. Čabaj.
Uznesenie číslo 10 je dlhodobé, týka sa zlepšenia orientácie v chatovej oblasti najmä
pre policajný zbor, hasičov a zdravotníkov. Výbor preto žiada majiteľov chát, aby na
novovytvorenú mailovú adresu zaslali nasledovné údaje :
Číslo chaty, súradnice chaty a mailovú adresu, príp. číslo telefónu.
3. Rôzne
- Ďurana navrhol vytvorenie mailovej adresy pre výbor, čím by sa umožnil lepší
styk výboru s majiteľmi chát. Adresu pripravia pp. Ďurana a Maliar, k pošte
budú mať prístup členovia výboru prostredníctvom hesla.
- Najbližšia schôdza výboru sa uskutoční v sobotu počas veľkonočných
sviatkov, čas a miesto budú dohodnuté s predsedom výboru.
Zapísal : Ján Boroška

