ZÁPISNICA
zo schôdze výboru chatovej oblasti P o d b a n s k é
Termín : 25. júna 2016
Miesto : Bufet Kokavský most
Prítomní : Čabaj, Boroška, Ďurana, Kollár, Dolník
Program : 1. Otvorenie schôdze
2. Prejednanie zápisnice zo schôdze výboru 26. 3. 2016
3. Príprava zhromaždenia majiteľov chát
4. Rôzne
1. Schôdzu otvoril a viedol predseda výboru p. Čabaj. Privítal prítomných a ospravdlnil
neúčasť pp. Haviara, Dolníka a tiež starostu obce p. Ing. Kohúta.
2. Oboznámil s programom schôdze, ktorý bol bez pripomienok prijatý.
Predseda výboru p. Čabaj postupne prešiel celú zápisnicu zo schôdze výboru 26. marca
2016. Pp. Boroška a Čabaj pripravia rozbor plnenia uznesení zo zhromaždenia majiteľov
chát 18. augusta 2015 tak, aby tento rozbor bol súčasťou správy na tohtoročné
zhromaždenie. Problém pasúceho dobytka v okolí prameňa Suchý Hrádok bol vyriešený
jeho úpravou, ktorú zabezpečil člen výboru p. Ďurana bol vyriešený a na stráne obce
Pribylina je poďakovanie starostu firme, ktorá ju realizovala. Ďalšie uznesenia, ktorých
zabezpečením bol poverený predseda výboru boli splnené. Po ukončení schôdze výboru
jeho členovia boli poverení vykonaním kontroly dodržiavania Štatútu chatovej oblasti.
Zistené porušovania Štatútu oznámia s číslom chaty podpredsedovi výboru p. Boroškovi,
ktorý spoločne s predsedom výboru ich postúpia starostovi obce Pribylina. Termín
10.august 2016. Otázku súradníc chát a ich zverejnenie na stránke obce bude doriešená na
schôdzi výboru, ktorej sa starosta obce zúčastní.
3. Zhromaždenie majiteľov chát sa uskutoční v sobotu 20. augusta o 9.30 v Kultúrnom
dome v Pribyline. Oznámenie o jeho konaní je už zverejnené na stránke obce ,
nakoľko pozvánky na toto zhromaždenie neboli zaslané majiteľom spolu s daňovými
výmermi. Súčasne p. Maliar zabezpečí vyvesenie pozvania na miesta, na ktorých boli
umiestnené minulý rok, text pozvánky mu zašle p. Boroška. Text správy pripravia
Boroška a Čabaj do 31.7.2016 a pošlú členom výboru na pripomienkovanie.
Zhromaždenie majiteľov chát bude viesť p. Dolník, za členov návrhovej komisie
výbor poveruje pp. Kollára a Ďuranu, ďalší člen bude doplnený na zhromaždení.
Výbor sa zíde hodinu pred zhromaždením na obecnom úrade. Predseda prejedná so
starostom prezenčné listiny a ozvučenie sály.
4. Rôzne
a/ Predseda výboru p. Čabaj informoval o stretnutí so zástupcami polície, títo ho
žiadali o súradnice chát, odkázal ich na obecný úrad. V poslednom období došlo
k vlámaniu asi do 20 chát, cez leto bude chatová oblasť kontrolovaná policajtami na
koni.

b/ P. Kollár informoval o probléme cesty okolo chaty p. Ďuricu, bolo prejednané
s urbárom, ktorý súhlasil s prechodom po ich pozemku. Je potrebná i ohľaduplnosť
chatárov.
c/ P. Ďurana informoval o úprave okolia prameňa, na stránke obce v časti Chatová
oblasť sú fotografie súčasnej situácie.
d/ Výbor chatovej oblasti žiada starostu obce Ing. Kohúta, aby vo svojom vystúpení
informoval o doplnenom územnom pláne chatovej oblasti a so situáciou vo výstavbe
nových chát.
Zapísal : Ján Boroška

