
 
 

Zápis zo stretnutia zástupcov majiteľov tatranských chát KST a SHS JAMES  
dňa 3.12.2014 na Chate M. R. Štefánika 

 
 
Prítomní:             KST : Ing. P. Dragúň, Ing. A. Krištofová, Ing. M. Herchl,  
                            SHS JAMES: Ing. I. Koller, L. Gancarčík 
                             
Pred stretnutím zástupcov spolumajiteľov s nájomcami prerokovali zástupcovia KST a SHS 
JAMES nasledovné body: 

1.Prerokovanie a odsúhlasenie faktúr za vykonané práce v roku 2014: 
a) Chata pri Zelenom plese 
    - práce sú odsúhlasené, obom spolumajiteľom boli vyfakturované, z SHS JAMES aj 
uhradené, zo strany KST faktúry budú tiež zaplatené. Navyše bolo vyfakturované kalové 
čerpadlo, ale celková suma, odsúhlasená na opravy pre Chatu pri Zelenom plese na rok 2014,  
nebola prekročená. 
b) Téryho chata 
    - zo sumy odsúhlasenej na rok 2014 bolo čerpané len 1 505,89 EUR na výmenu kotla 
ústredného kúrenia. 
c) Zbojnícka chata 
   - t. r. vyfakturujú len materiál, zakúpený na konštrukciu terasy, ktorú zrealizujú v budúcom 
roku. 
d) Chata pod Rysmi 
   - okrem materiálu a montáže striešok na komíny nebudú ďalšie položky fakturované, 
zostatok do schválenej sumy 2000 EUR na rok 2014 sa použije na materiál –  
drevo, rošty na plánovanú terasu. 
Zúčtovacia faktúru za rekonštrukciu chaty – KST vlastní len kópiu,  Igor Koller dodá pre KST 
originál. 
 
         2. L. Gancarčík zabezpečí všetky chýbajúce faktúry za materiál a práce, zrealizované 
v roku 2014 (Zbojnícka ch., Ch. pod Rysmi). 
 
         3. Majetkové priznanie za Chatu pod Rysmi – kópiu nemá KST, SHS JAMES ju pošle 
na KST.  
 
         4. Podpísaná je  nájomná zmluva na pozemky pod Chatou pod Rysmi, ešte ju musia 
schváliť príslušné ministerstvá. Výška ročného nájmu spolu pre oboch spolumajiteľov chaty 
bude  900 EUR. 
 
         5. Zástupcovia spolumajiteľov odsúhlasili výšku ročnej odmeny pre rok 2014 vo výške 
2 700€ a pre nasledujúci rok 2 900 EUR L. Gancarčíkovi za zastupovanie spolumajiteľov 
vysokotatranských chát pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, zabezpečovanie podkladov 
a projektovej dokumentácie, príprave a kontrole priebehu prác na jednotlivých objektoch. 
V tomto zmysle uzatvoria štatutári KST a SHS JAMES s L. Gancarčíkom príslušné dohody 
a vystavia mu poverenie na zastupovanie. 
 
         6. Zástupcovia spolumajiteľov odsúhlasili maximálnu výšku plánovaných nákladov na 
opravy v roku 2015, ktoré u jednotlivých objektov neprekračujú 40 % ceny nájmu. 
 



Chata M. R. Štefánika,   3.12.2014                                             Zapísal: Ing. M. Herchl    
 


