ZÁPISNICA
zo schôdze výboru chatovej oblasti P o d b a n s k é
Termín : 26.3.2016
Miesto : Reštaurácia Borová Sihoť
Prítomní : Boroška, Haviar, Dolník, Kollár, Ďurana, Maliar / ospravedlnený Čabaj /
Program : 1. Otvorenie a schválenie programu
2. Prejednanie zápisnice zo schôdze výboru 17.10.2015
3. Rôzne
1. V neprítomnosti predsedu výboru p. Čabaja schôdzu otvoril a viedol p. Boroška. P.
Haviar pri schvaľovaní programu podal návrh, aby vo výbore bola vytvorená funkcia
podpredsedu, ktorý v prípade neprítomnosti predsedu na schôdzi alebo pri iných
príležitostiach ho bude zastupovať. Do funkcie navrhol p. Borošku, tento návrh
prítomní členovia výboru jednomyseľne schválili.
2. V zápisnici zo schôdze výboru 17.10.2015 bol rozoberaný predovšetkým priebeh
augustového zhromaždenia majiteľov chát a situácia týkajúca sa plnenia prijatých
uznesení. Uznesenia sú priebežne plnené viaceré z nich sú dlhodobého charakteru.
Kontrola dodržiavania Štatútu chatovej oblasti, najmä problematika voľného pohybu
zvierat-predovšetkým psov, oplocovania chát a najmä pestovanie rastlín a kvetov
nepatriacich do oblasti TANASP – u bude uskutočnená na júnovej schôdzi chatového
výboru. O plnení uznesení, ktoré boli uložené predsedovi výboru pre jeho
neprítomnosť bude jednané na nasledujúcom výbore.
3. Rôzne
a/ Zbieranie súradníc chát je prakticky ukončené, sú dané k dispozícii obci, polícii
a hasičom. Bolo by vhodné ich zverejnenie na stránke obce týkajúcej sa chatovej
oblasti. So starostom obce prejedná p. Cabaj.
b/ Vzhľadom na to, že pozvánka na augustové zhromaždenie chatárov nebola
majiteľom zaslaná s daňovým výmerom a výmerom na platbu za komunálny odpad,
zašle túto p. Boroška obci s požiadavkou na zverejnenie na stránke. V pozvánke bude
uvedená tiež e – mailová adresa výboru chatypodbanske@gmail.com , na ktorú budú
môcť chatári zaslať svoju mailovú adresu a tiež jej súradnice GPS. Výbor tým sleduje
zlepšenie vzájomnej komunikácie výboru s majiteľmi chát i obcou.
c/ Bol nadhodený problém mapy chatovej oblasti, bude doriešený na nasledujúcej
schôdzi.
d/ Schôdza výboru sa najbližšie uskutoční 18. júna 2016 o 10.00 hod, miesto konania
prejedná Boroška s predsedom výboru p. Čabajom.
Zapísal : Ján Boroška

