Správa

chatového

výboru

na zhromaždenie majiteľov chát chatovej oblasti P o d b a n s k é
Termín : 20. august 2016
Miesto : Kultúrny dom Pribylina
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Vážení chatári, vážené chatárky, vážený pán starosta, milí hostia !
Chatový výbor Vám podáva správu o svojej činnosti za druhý rok volebného obdobia
ako aj o situácii v chatovej oblasti Podbanské. V správe sa budeme zaoberať nasledujúcimi
okruhmi otázok a problémov :
- plnenie uznesení z minuloročného zhromaždenia,
- informácia o činnosti chatového výboru,
- dodržiavanie Štatútu chatovej oblasti.
Plnenie uznesení z minuloročného zhromaždenia
Zhromaždenie sa uskutočnilo 15. augusta 2015. Jeho nedostatkom v porovnaní
s predchádzajúcimi zhromaždeniami bola znížená účasť majiteľov chát, ktorý problém výbor
rozobral na svojej prvej schôdzi. Príčinu vidíme v tom, že pozvánky na zhromaždenie
nedostali majitelia chát spolu s výmermi na zaplatenie dane a komunálneho odpadu, ale o jeho
konaní boli informovaní len prostredníctvom webovej stránky a informačnými plagátmi na
viacerých . Tento systém oznámenia o konaní zhromaždenia bol realizovaný i tento rok.
Účastníci zhromaždenia schválili návrh uznesení prednesený návrhovou komisiou bez
pripomienok. Bolo prijatých celkom 13 uznesení, ich plnenie je nasledovné :
Uznesenia číslo 1 až 4 sú všeobecného charakteru, týkajúce sa organizačných
záležitostí zhromaždenia a prednesenej správy výboru chatovej oblasti a informácie starostu
obce Pribylina.
Uznesením číslo 5 zhromaždenie odporučilo Obecnému úradu v Pribyline zvýšiť počet
kontajnérov počas letného obdobia. Situáciu výbor vyhodnotí na najbližšej schôdzi po tomto
zhromaždení.
V uznesení číslo 6 boli majitelia chát a ich užívatelia požiadaní o dodržiavanie Štatútu
chatovej oblasti, predovšetkým čo sa týka pestovania rastlín a kvetov nepatriacich do oblasti
TANAP-u, voľného pohybu zvierat - najmä psov a oplocovania chát. Tejto problematike bude
venovaná samostatná časť správy.
Uznesenie číslo 7 sa tiež dotýkalo dodržiavania Štatútu a to porušovania základných
zásad spolunažívania, prípadné porušenia by mali byť hlásené Obecnému úradu alebo
Policajnému zboru v Liptovskom Hrádku. Predseda výboru jednal s PZ v Liptovskom hrádku
a počas letného obdobia bude polícia venovať chatovej oblasti zvýšenú pozornosť, bude
vykonávaná kontrola v oblasti i policajtami na koňoch. Toto uznesenie má dlhodobý charakter
a bude výborom naďalej sledované.
Uznesenie číslo 8. považuje výbor za splnené, týkalo sa prameňa na Suchom hrádku,
ktorý bol poškodzovaný pasúcim sa dobytkom. Prameň bol upravený a ohradený, na čom sa

podieľal člen výboru p. Ďurana a firma Montagne, a.s. Poďakovanie starostom obce za túto
akciu je i na stránke obce v časti Chatová oblasť.
Uznesenie číslo 9 bolo splnené, predseda chatového výboru jednal s predsedníčkou
družstva o kosení lúk.
Predseda výboru p. Čabaj splnil uznesenie číslo 10, týkajúce sa opráv lesných ciest a
odstránenia haluziny v lesoch. Súčasná situácia v tomto smere ale nesvedčí o väčšom
pokroku.
Uznesenie číslo 11 je priebežne plnené, výbor pokračoval v zhromažďovaní súradníc
chát a mailových adries.
O plnení uznesenia číslo 12 výbor nemá prehľad, o situácii by mohol informovať
starosta obce. Podobne je to i s uznesením číslo 13, týkajúceho sa neplatenia dane
z nehnuteľnosti a a poplatku za odvoz komunálneho odpadu.
Činnosť výboru chatovej oblasti Podbanské
Výbor pracoval v pôvodnom 7-člennom zložení pp. Čabaj – predseda a členovia
J.Boroška, Haviar, Ďurana, Dolník, Kollár a Maliar. Počas uplynulého roka sa výbor zišiel na
3 schôdzach. Prvá sa uskutočnila 17. októbra 2015, hlavným bodom programu vyhodnotenie
zhromaždenia majiteľov chát, predovšetkým prejednanie prijatých uznesení. O ich plnení ste
boli informovaní v predchádzajúcej časti správy. Výbor stanovil termín zhromaždenia v roku
2016 na 20. august. Pozvánka bola pripravená ale jej odoslanie majiteľom chát spolu
s daňovým výmerom a poplatkom za odvoz komunálneho odpadu nebolo realizované.
Súčasne bol stanovený termín najbližšej schôdze chatového výboru.
Táto sa uskutočnila 26. marca 2016. Na návrh p. Haviara bola vo výbore vytvorená
funkcia podpredsedu, bol do tejto funkcie zvolený p. J. Boroška. Výbor sa dohodol, že na
júnovej schôdzi bude uskutočnená kontrola dodržiavania Štatútu chatovej oblasti. Výbor
konštatoval, že zbieranie súradníc chát je prakticky ukončené a bolo by vhodné ich
zverejnenie na stránke obce. Túto možnosť prejednal so starostom obce predseda výboru p.
Čabaj. Keďže pozvánka na tohtoročné zhromaždenie nebola majiteľom chát zaslaná, p.
Boroška bol poverený požiadať p. starostu o jej zverejnenie na stránke obce, čo bolo
zrealizované. Súčasne bol nadhodený problém vytvorenia mapy chatovej oblasti.
Tretia schôdza chatového výboru sa uskutočnila 25. júna 2016. Bola prejednaná
zápisnica z predchádzajúcej schôdze a príprava augustového zhromaždenia majiteľov chát.
Toto sa uskutoční 20. augusta o 9.30 v Kultúrnom dome v Pribyline. Pozvánka je už
zverejnená na webovej stránke a p. Maliar ju umiestni na určených miestach chatovej oblasti
– potraviny Kokavský most, bufet Hrdovo a kontajnéry komunálneho odpadu. Text správy
pripravia pp. Čabaj a Boroška a pošlú ho ostatným členom výboru na pripomienkovanie. Boli
rozdelené funkcie súvisiace s konaním zhromaždenia. P. Čabaj informoval výbor o stretnutí
so zástupcami polície, v letnom období bude chatová oblasť kontrolovaná policajtami na koni.
Bol požiadaný o poskytnutie získaných súradníc chát, v tejto veci ich odkázal na obec. Bol
riešený problém cesty okolo chaty p.Ďuricu, p. Kollár prejednal možnosť prechodu cez
urbárny pozemok, ktorý s tým súhlasil. Výbor žiada majiteľov chát pri riešení takýchto
problémov o ústretovosť a ohľaduplnosť. Po ukončení tohto programu členovia výboru
absolvovali prehliadku chát v niektorých častiach chatovej oblasti a získané poznatky
o dodržiavaní Štatútu budú písomne spracované a odovzdané obecnému úradu.
Podrobné zápisnice zo schôdzí chatového výboru sú uverejnené na webovej stránke
obce.
Výbor Vás chce v závere tejto časti upozorniť, že v poslednom období sa v našej
oblasti vyskytujú tzv. odborníci na vykonávanie rôznych prác, ktorí za vykonané práce pýtajú

nekresťanské peniaze. A tiež aby ste vedome alebo nevedome prikrmovali medvede, ktoré sa
v chatovej oblasti nachádzajú.

Dodržiavanie Štatútu chatovej oblasti Podbanské
Štatút chatovej oblasti Podbanské schváli poslanci obecného zastupiteľstva Pribylina
v roku 2009. Na jeho dodržiavanie výbor chatovej oblasti poukazoval vo svojich správach na
zhromaždeniach pravidelne a uskutočnil v rámci svojich schôdzí i kontrolu jeho dodržiavania.
Pre osvieženie pamäti majiteľov chát a ich užívateľov uvádzame základný obsah článkov
štatútu, ktoré sú podľa názoru výboru najčastejšie porušované :
- chaty nesmú byť oplocované, tento článok je až na malé výnimky dodržiavaný a čísla
oplotených chát budú oznámené starostovi obce,
- na voľných priestranstvách okolo chát nesmú byť vysádzané a pestované kvetiny ktoré
nepatria do tatranskej flóry, ovocné stromy a cudzokrajné stromy. Tento článok
porušujú viacerí majitelia chát, v okolí niektorých sa nachádza priamo botanická
záhrada. Ich čísla budú taktiež odovzdané obci, ktorá uplatní sankcie v súlade so
Štatútom chatovej oblasti. Výbor uvažuje aj s uverejnením fotografií na webovej
stránke.
- drobné stavby ako ohnisko, žumpa, studňa, prístrešok na drevo a pod. môžu byť
realizované len na základe povolenia obcou a so súhlasom majiteľa pozemku, na
ktorom má byť drobná stavba umiestnená. Či sa takéto stavby realizovali v súlade so
štatútom nebolo možné pri kontrole zistiť, obec ale od výboru dostane zoznam
takýchto drobných stavieb pri chatách a následne skontroluje, či na ne bolo vydané
povolenie. Výbor žiada majiteľov chát, aby prípadne dodatočne požiadavku štatútu
splnili a nemuseli byť tak obcou sankcionovaní.
- V Štatúte sú uvedené i ďalšie zákazy ako voľné skladovanie odpadkov a stavebného
materiálu, stanovanie a táborenie, voľný pohyb psov, pohyb terénnych motocyklov,
štvorkoliek a snežných skutrov, umelá regulácia vodných zdrojov. Výrub stromov
a krovín podlieha zvláštnemu konaniu, žiadosť je potrebné podať na Obecnom úrade
v Pribyline.

Záver
Vážení prítomní,
v správe Vás výbor v krátkosti oboznámil so svojou činnosťou a v krátkosti uviedol
problémy, s ktorými sa nielen členovia výboru ale i ostatní chatári stretávajú. Malo by byť
snahou nás všetkých, aby sme si pobyt na chatách urobili príjemným a využili ho na
načerpanie nových síl, potrebných nielen v pracovnej činnosti ale i pre náš osobný život.
Považujem za potrebné poukázať na skutočnosť, že činnosť výboru plne podporuje i obecné
zastupiteľstvo, predovšetkým starosta obce p. Ing. Kohút.
Za dôležitú súčasť zlepšovania situácie v chatovej oblasti považujeme naďalej
spoluprácu s vedením obce Pribylina ako aj ďalšími organizáciami, predovšetkým s urbármi
na ktoerých území sa naše chaty nachádzajú a tiež s pracovníkmi polície v Liptovskom
Hrádku, s ktorými sa v poslednom období na území chatovej oblasti stretávame či
v automobiloch alebo na koňoch pomerne často. No a nakoniec je to i spolupráca s Vami –
chatármi, ktorí môžete svojimi pripomienkami a návrhmi účinne prispieť k zlepšeniu
prostredia i vzájomného spolunažívania.

Pribylina, 20. augusta 2016

