ZÁPISNICA
zo zhromaždenia majiteľov chát chatovej oblasti P o d b a n s k é
Dátum : 20. 8. 20016
Miesto : Kultúrny dom Pribylina
Prítomní : podľa prezenčnej listiny / 22 + 1 hosť /
Priebeh zhromaždenia
Zhromaždenie otvoril a privítal prítomných člen chatového výboru p. Maliar,
menovite privítal starostu obce p. Ing. Kohúta. Vzhľadom na veľmi malý počet prítomných
majiteľov chát odporučil, aby bol odsúhlasený návrh výboru, aby sa zhromaždenie nekonalo
podľa programu uvedeného v pozvánke. Správa výboru bude zverejnená na webovej stránke
obce v časti Chatová oblasť a na zhromaždení bude krátke vystúpenie starostu obce
a následne prebehne diskusia s možnosťou otázok a pripomienok na výbor i starostu obce.
Návrh bol prijatý jednomyselne, predsedajúci p. Maliar požiadal o vystúpenie starostu
obce p. Ing. Kohúta.
-Ing. Kohút – vo vystúpení sa zaoberal viacerými problémami, ktoré sú pre chatárov
zaujímavé.
Výrub stromov môže byť realizovaný na základe žiadosti, ktorá musí byť schválená
ochranou prírody. V prípade kalamity obec prijíma oznámenie a drevo po kalamite musí byť
čím skôr spracované, toto sa ale nedodržiava.
Na základe doplnku územného plánu môže byť povolená výstavba cca 50 chát, sú
určené pozemky kde výstavba môže byť.
Komunálny odpad je odvážaný 2x do týždňa, v utorok a piatok. Na odloženie
veľkorozmerného odpadu je v obci zberný dvor- v priestore starého obecného úradu,je
otvorený do 16.00 hod. Môže byť ponechaný pred uzavretým plotom.
Podobne ako v chatovej oblasti i v obci sa vyskytuje medveď, obec dala 2 x žiadosť
o jeho odstrel, žiadosť bola zamietnutá.
So sťažnosťami na stav ciest v chatovej oblasti nemôže obec niž robiť, nenachádzajú
sa na jej majetku. Odporúča využiť zimný posyp po jeho odstraňovaní na jar, je potrebná
dohoda chatárov so správou ciest. Oprava ciest na urbárnych pozemkoch je ich záležitosťou.
-Čabaj – jednal so všetkými urbármi, prisľúbili ich opravu po ukončení odvozu dreva
z tohtoročnej ťažby. Navrhol, aby táto skutočnosť bola zverejnená na stránke chatovej oblasti.
Minulú jar bol posyp použitý na 2 miestach, túto jar nebola možnosť využitia posypu na
zlepšenie stavu ciest realizovaná.
-Boroška – bude to uvedené v zápisnici.
-Chata 1424 /Brezák / – problém je so signálom na mobily a internet, tým je ohrozenie
so záchranármi a hasičmi.
-Ing. Kohút – to isté je v kempingu, obec komunikovala s operátorom Orange.
-Chata 1087 /Drobná/ - po výrube stromov ostávajú neupratané plochy, je poškodené a
zdevastované okolie, je to až vandalizmus. Neporiadok je i okolo kontajnérov komunálneho
odpadu. Bolo by dobré aspoň 1x za sezónu pristaviť veľký kontajnér na väčšie kusy.
-Ing. Kohút – za veľké kontajnéry je potrebné platiť pomerne vysoký poplatok.
-Chatár – navrhuje zvýšiť poplatok za odvoz odpadu o 1-2 eurá.
-Ing. Kohút – problém vidí v tom, že do veľkých kontajnérov by bol dávaný stavebný
odpad a potom je poplatok za odvoz až 46 euro.
-Chata 1023 – po výrube stromov ostáva v okolí neporiadok.

-Boroška – problém oznámte mailom na adresu výboru.
-Chata 1345 / Galicová / - položila otázky aká je situácia s ďalšou elektrifikáciou chát,
či je možné osadzovať na cestách rampy a možnosť posúdenia kvality vody v prameňoch,
z ktorých sa voda používa.
-Chatárka – odporučila na vybavenie prípojky p. Benčeka, ktorý zariadi všetko
potrebné. Jeho telefónne číslo mobilu je 0948451191.
-Ing.Kohút – o prípojku musí každý majiteľ chaty požiadať samostatne
Stredoslovenské energetické závody. Obec je vo veci elektrifikácie len stavebným úradom.
Majiteľ pozemku môže po súhlase obce osadiť rampu, mal by ale umožniť prístup ku chatám
ostatným. Čo sa týka zistenia kvality vody v deň vody robia laboratóriá rozbor bezplatne, ináč
je rozbor za poplatok.
-Maliar – dal som si urobiť rozbor vody za poplatok sám, elektrifikáciu výbor neriešil.
-Drobná – skladali sme sa po 304 euro na projekt elektrifikácie nemáme zúčtovanie.
Mohla by pri tom pomôcť obec ?
-Ing. Kohút – s projektovou dokumentáciou bol problém. Spojí sa s p. Mandákom
a požiada ho o dokončenie akcie.
-Čabaj – prípojky majú i takí chatári, ktorí ten poplatok na projekt nezaplatili. Inú
oblasť elektrifikácie zabezpečovalo občianske združenie, tam bol zálohový poplatok na
projekt vrátený.
-Chata 1013 / Beharka / - jeho vystúpenie sa týkalo aktualizácie zoznamu chát, ktorý
bol niekedy k dispozícii.
-Ing. Kohút – obec môže takéto údaje poskytovať len orgánom činným v trestnom
konaní a záchranárom. Zverejnenie treba zvážiť. Výbor bol nápomocný pri získavaní súradníc
chát, teraz pri novostavbach je to už povinnosť.
-Maliar – po otázke či sú ešte ďalšie otázky a pripomienky a z prítomných sa nik
neprihlásil, poďakoval za účasť a zhromaždenie ukončil.
Zapísal : Ján Boroška
P.S. Členovia výboru sa po zhromaždení dohodli na termíne schôdze výboru v sobotu
8. októbra. Miesto a čas upresnia Čabaj s Boroškom.

