ZÁPISNICA
zo schôdze výboru chatovej oblasti PODBANSKÉ
Termín : 18. 7. 2015-08-02
Miesto : Bufet Hrdovo
Prítomní : Čabaj, Boroška, Haviar, Maliar, Kollár, Ďurana – hosť starosta obce p. Kohút
Program : 1. Prejednanie zápisnice zo schôdze výboru 20.6.2015
2. Príprava zhromaždenia
3. Rôzne
1. Schôdzu otvoril a viedol predseda výboru p. Čabaj. Privítal starostu obce p. Kohúta.
Oboznámil prítomných s obsahom zápisnice z júnovej schôdze výboru, zameral sa najmä na
prijaté úlohy. Pozvánka na augustové zhromaždenie bola p. Boroškom pripravená a p. Maliar
ju umiestnil na dohovorené miesta. Keďže v súčasnosti sa pri kontajnéroch v Hrdove
nenachádza, bude tam umiestnená nová – zrealizuje Boroška. Pozvánka bola umiestnená
taktiež na webovej stránke obce. Cesta pod Surovým bola doriešená na jednaní 2 . júla na
obecnom úrade v Pribyline, zúčastnil sa p. Kollár. P.Čabaj sa stretol s riaditeľom PZ Hrádok,
na tento výbor pre iné povinnosti nemohol prísť, bude pozvaný na zhromaždenie. Posledná
úloha, týkajúca sa neplatičov daní a poplatkov za odvoz odpadu bude realizovaná starostom
obce p. Kohútpm v jeho vystúpení na zhromaždení, budú uvedené len čísla majiteľov chát.
2. Príprava zhromaždenia. Zhromaždenie sa uskutoční 15. augusta o 9,30 hod. Výbor sa zíde
už o 9,00. Do návrhovej komisie sú za člena z výboru navrhnutí : p. Ďurana a p. Kollár.
Tretí člen bude navrhnutý z ostatných účastníkov. Prezenčné listiny zabezpečí na obecnom
úrade p. Starosta, Boroška požiada p. Holibu aby bol pri prezentácii. Vedenie schôdze doteraz
zabezpečpval p. Dolník, nebol na posledných dvoch schôdzach-jeho účasť overí Boroška.
Doteraz neboli dané p. Boroškovi podklady do správy od ostatných členov výboru, zašlú mu
mailomdo31. júla 2015.
3. Nakoľko na predchádzajúcom výbore nebola vykonaná kontrola chát s ohľadom na Štatút
chatovej oblasti pre neprítomnosť predsedu i zástupcu obce, táto sa uskutoční v septembri
alebo októbri. Bude zameraná na plnenie bodov 2 a 3 článku III. Štatútu. Termín dojedná
predseda výboru so starostom obce. P. Čabaj dorieši tiež otázku prameňa s predsdníčkou
družstva.

Zapísal : J. Boroška

