ZÁPISNICA
zo zhromaždenia majiteľov chát chatovej oblasti P o d b a n s k é
Dátum : 15. 8. 2015
Miesto : Kultúrny dom Pribylina
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program : 1. Otvorenie zhromaždenia
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa výboru chatovej oblasti
5. Vystúpenie starostu obce p. Ing. Kohúta
6. Vystúpenie hostí
7. Diskusia
8. Správa návrhovej komisie
9. Zakončenie zhromaždenia
K bodu 1.
Výbor poveril vedením zhromaždenia p. Dolníka. Ten privítal prítomných, menovite
starostu obce Pribylina p. Ing. Kohúta. Poznamenal, že v posledných rokoch klesá počet
prítomných na zhromaždení, jednou z príčin môže byť i ukončenie elektrifikácie, ktorá bola
pravidelnou témou zhromaždení.
K bodu 2.
P. Dolník prečítal návrh programu zhromaždenia. Návrh bol hlasovaním
jednomyseľne schválený.
K bodu 3.
Výbor chatovej oblasti navrhol za členov návrhovej komisie pp. Kollára a Ďuranu. Po
vyzvaní p. Dolníkom aby ďalšieho člena komisie navrhli prítomní a odmietnutí niektorých
návrhov prijal členstvo v návrhovej komisii p. Ďurčo. Títo traja členovia návrhovej komisie
boli jednomyseľne zvolení.
K bodu 4.
Správa chatového výboru je prílohou tejto zápisnice. Na zhromaždení ju predniesol
predseda chatového výboru p. Čabaj.
K bodu 5.
Starosta obce Pribylina p. Ing. Kohút v úvode vystúpenie pozdravil prítomných. Vo
vystúpení sa zameral na niekoľko problémov chatovej oblasti. Pravidelným problémom
zhromaždení je odvoz komunálneho odpadu, tento je zabezpečovaný dva razy týždenne a to
v utorok a piatok. S veľkými kontajnermi obec nepočíta. Problém je s odvozom plastov, ktoré
by mali byť odvážané raz za dva týždne v utorok, nie je to vždy realizované. Podobne ako
výbor vidí starosta problém s nedisciplinovanými chatármi, ktorí do kontajnerov a najmä
okolo nich dávajú predmety, ktoré nie sú komunálnym odpadom a žiada chatárov, aby ich
vozili do obce do zberného dvora. Nový stavebný zákon rieši drobné stavby , je potrebné
o ich schválenie žiadať stavebný úrad v Lipt. Hrádku, kde to má na starosti p. Oravcová.

Vysprávku ciest vnútri chatovej oblasti obec nemôže zabezpečovať, nakoľko nie je ich
majiteľom. Odporúča využiť odpad z čistenia ciest po zimnej údržbe. Možnosť výstavby
chaty na nejakom pozemku – je potrebné sa informovať na obecnom úrade v Pribyline. Stále
mnohí chatári nemajú nové číslo chaty, taktiež je ho možné získať na obecnom úrade, pričom
je potrebné staré číslo odovzdať. Čo sa týka platenia dane a poplatku za odvoz komunálneho
odpadu obec eviduje 6 neplatičov.
K bodu 6.
Na zhromaždenie neprišli žiadni hostia, hoci boli pozvaní zástupcovia urbárov
i polície.
K bodu 7.
Diskusiu viedol predsedajúci schôdze p. Dolník. Požiadal diskutujúcich aby povedali
svoje meno, príp. číslo chaty. Vzhľadom na neozvučenie sály neboli hovorené mená vždy
zrozumiteľné, preto je možné ich chybné uvedenie alebo sú neuvedené vôbec.
- Farkaš : Po vyrúbaní stromov ostávajú v oblasti pod Surovým konáre na mieste, les je
nepriechodný.
- Kohút : Po ťažbe má byť haluzina odstránená, upozorním urbáre Pribylina, Východná
a Kokava.
- Holdár : Pod Surovým urbár Východná ťaží drevo cez pribylinské lúky, mali by ho
zvážať po svojich cestách.
- : Na Morave je zákaz vstupu cudzím osobám do chatovej oblasti, je to aj u nás ?
- Kohút : Takýto zákaz u nás nie je.
- Haviar :Zatiaľ máme okolo 120 súradníc chát, bolo by dobré to dopracovať. Je to
dôležité pre orientáciu záchranných zložiek i polícia. Žiadam to uviesť v zápisnici.
- Uličný, chata 1248 : Kto má na starosti kosenie lúk v chatovej oblasti ?
- Kohút : Je to vec družstva, robia raz za rok mulčovanie.
- Boroška F. :Odovzdal som pri prezentácii súradnice chaty, výbor by mal niekoho
poveriť pre celú oblasť. Slabú §účasť zapríčinila skutočnosť, že pozvánka nebola
zaslaná s výmerom dane a poplatkom za odvoz komunálneho odpadu. Štatút chatovej
oblasti je treba upraviť v súlade s novelou stavebného zákona a čakať na zmenu
stavebného zákona.
- Haviar : V chatovej oblasti je veľa chát, nemôžu zameranie súradníc zvládnuť jeden
alebo dvaja chatári. Navrhol chatárom využiť jednoduchú aplikáciu, ktorú dnes má
takmer každý mobilný telefón..
- Maliar : So súradnicami by bolo vhodné nahlásiť aj e-mailovú adresu, bude lepší
kontakt s chatármi.
- Haviar : Navrhuje dať na webovú stránku Pribylina čísla tých chát, ktoré už súradnice
majú.
- Kohút : Súradnice sú potrebné, ich zistenie je jednoduchá záležitosť. Budúci rok je
možné opäť posielať s daňovým výmerom pozvánku na zhromaždenie. Účasť na
zhromaždení mohla ovplyvniť i elektrika. Dočasná stavba je taká, ktorá nemá spojenie
s terénom.
- Boroška F. : Zákon hovorí iné.
- Farkaš : Je elektrifikácia ukončená ?
- Kohút : V súčasnosti je uzavretá a a skolaudovaná. Ďalšie pripojenia treba prejednať
s energetikmi – p. Lazár.

-

-

Dolník : Odporúča získať aj mailové adresy chatárov, kontakt s nimi by bol
jednoduchší a lacnejší. Poukázal na ochotu p. starostu pri rokovaní s chatovým
výborom.
Haviar : Vyzvať chatárov, aby poslali svoju mailovú adresu na mailovú adresu
chatového výboru.
Kohút : Je to možné tiež na obecný úrad.
Grexová : V zime je obtiažny prístup ku chatám.
Kohút : Cesty nie sú majetkom obce, musia riešiť sami chatári.

- Dulejová : Bolo by potrebné upraviť prameň pri OTEXE.
- Ďurana : Úpravu prameňa pod Suchým hrádkom robíme sami.
Dolník – poďakoval diskutujúcim a uzavrel diskusiu, diskusné príspevky budú prejednané na
najbližšej schôdzi výboru.
K bodu 8.
Návrh uznesení pripravených návrhovou komisiou predniesol p. Kollár. Na základe
pripomienok boli uznesenia upravené. Prítomní uznesenia schválili, ich text je uvedený na
konci zápisnice.
K bodu 9.
Zhromaždenie ukončil p. Dolník, poďakoval prítomným za účasť a oznámil termín
budúcoročného zhromaždenia – 20. august 2016.
UZNESENIA
1. Zhromaždenie majiteľov chát chatovej oblasti Podbanské schvaľuje navrhovaný
program bez pripomienok.
2. Zhromaždenie majiteľov chát zvolilo za členov návrhovej komisie pp. Petra Ďuranu,
Bohuša Kollára a Jozefa Ďurča.
3. Zhromaždenie majiteľov chát berie na vedomie správu chatového výboru chatovej
oblasti Podbanské za obdobie od minuloročného zhromaždenia prednesenú predsedom
výboru p. Jánom Čabajom.
4. Zhromaždenie majiteľov chát berie na vedomie informácie starostu obce Pribylina p.
Ing. Milana Kohúta o situácii a problémoch v chatovej oblasti Podbanské.
5. Zhromaždenie majiteľov chát odporúča Obecnému úradu v Pribyline zvýšiť v chatovej
oblasti počet kontajnerov na komunálny odpad v letnom období / 7. a 8. mesiac /.
6. Zhromaždenie majiteľov chát žiada všetkých majiteľov chát a ich užívateľov
dodržiavať v Štatúte uvádzaný zákaz voľného pohybu zvierat najmä psov, oplocovania
chát a hlavne pestovanie rastlín a kvetov, nepatriacich do oblasti TANAP-u.
7. Zhromaždenie majiteľov chát žiada majiteľov chát i majiteľov súkromných pozemkov
oznamovať porušovanie základných zásad Štatútu chatovej oblasti Obecnému úradu
v Pribyline alebo Policajnému zboru v Liptovskom Hrádku. Jedná sa najmä
o porušovanie nočného kľudu, jazdy štvorkoliek a snežných skútrov (okrem dopravy
osobných vecí). Súčasne upozorňujeme políciu že by bolo vhodné aby pri svojich
zásahoch, najmä vlámaniach a krádežiach, využívala vozidlá so služobným psom.
8. Zhromaždenie majiteľov chát poveruje výbor – p. Čabaja, aby prejednal problém
pasúceho sa dobytka v blízkosti prameňa Suchý hrádok pri turistickej magistrále
s predsedníčkou družstva v Pribyline odklonením popod hrádzu, ktorá slúžila na
meranie prietoku vody. Niektorí dobrovoľníci z majiteľov chát sa dohodli v súčinnosti
s výborom prameň a hrádzu opraviť a oplotiť.

9. Zhromaždenie majiteľov chát poveruje výbor – p. Čabaja prejednať s predsedníčkou
družstva v Pribyline problém kosenia lúk, ktoré ešte neboli pokosené.
10. Zhromaždenie delegátov poveruje výbor - p. Čabaja a tiež z vlastnej iniciatívy p.
Ďurča upozorniť na problém opráv lesných ciest a odstránenie haluziny v lesoch, kde
ešte nebolo vykonané osobne aj písomne príslušné urbariáty v Pribyline, Kokave
a Východnej.
11. Zhromaždenie majiteľov chát ukladá výboru pokračovať v zhromažďovaní e –
mailových adries majiteľov chát a súradníc GPS chát s uvedením čísla chaty, ktoré
budú využívané výhradne pre úradné účely Obecného úradu, policajného zboru,
hasičov a zdravotníkov. Výbor do pozvánok na budúcoročné zhromaždenie uvedie e –
mailovú adresu výboru : chatypodbanske@gmail.com, na ktorú môžu chatári vo
vlastnom záujme poslať číslo chaty, súradnice GPS a svoju e – mailovú adresu. Výbor
nesmie tieto informácie poskytnúť tretím osobám, ale môže zverejniť číslo chaty a jej
GPS súradnice na webovej stránke obce Pribylina.
12. Zhromaždenie majiteľov chát žiada všetkých majiteľov, ktorí si ešte neprevzali
tabuľky s novými číslami pre ich označenie na obecnom úrade Pribylina, aby tak
urobili v dohľadnom čase.
13. Zhromaždenie majiteľov chát odporúča starostovi obce Pribylina, aby na webovej
stránke obce v časti Chatová oblasť zverejnil čísla chát neplatičov dane
z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz komunálneho odpadu.
Zapísal : Ján Boroška

