
Zasadnutie Rady Spoločenstva vlastníkov KARLOVKA  
14. december 2016, 18:30 hod. , Fadruszova 7 

 
Prítomní :   
Katarína Hudecová (Fadruszova 1), Milan Dostál (Fadruszova 7), Jana Ritomská  
(Fadruszova 9), Margita Gulčíková (Karloveská 22),  
Ivan Rusnák, predseda spoločenstva KARLOVKA 

Neprítomní (ospravedlnení):  Pavel Petrovič (Fadruszova 3), Sylvia Birošíková 

(Fadruszova 5), Igor Radčenko (Fadruszova 11), Filip Lebovič (Karloveská 24). 
 
 

Program schôdze: 
1. Kontrola úloh z predchádzajúcej schôdze 
2. Informácie o stave na účtoch, dlžníci na zálohových platbách – postup efektívneho   

     riešenia vymáhania nedoplatkov a úrokov právnikom s platnosťou od 1.1.2017  

3. Informácia o stave prevzatia ekonomickej a technickej agendy od starej mandátnej  

     spoločnosti a odovzdanie kompletnej agendy SVB novej mandátnej spoločnosti 

4. Príprava podkladov a stanoviska k projektovej dokumentácii v súvislosti s výberovým  

     konaním ohľadne nových  stúpacích rozvodov a výťahov, plán opráv v r. 2017 

5. Informácia o stave čerpania a refinancovania úveru SLSP, úrokové sadzby v r. 2017 

6. Ostatné: napr. nové zmluvy o prenájme spoločných priestorov s platnosťou od 1.1.2017  

1. Kontrola úloh z predchádzajúcej schôdze: 
Jesenná deratizácia vykonaná. Zmena korešpondenčnej adresy na KRS vykonaná. 
Odstránenie závad po revízii bleskozvodov pre zlé poveternostné podmienky neprebehlo. 

 
2. Informácie o stave účtoch, dlžníci na zálohových platbách: 
k 30.11.2016 na Fonde opráv 112.330,29 € a na službovom účte k 30.11.2016 je 10.583,39 €. 
Bolo konštatované, že 76 z celkových 80 členov spoločenstva KARLOVKA uhrádza zálohové 
platby poctivo a načas, štyria členovia sú neplatiči. Celková suma nedoplatkov „ neplatiči „ 
k 30.11.2016 je stav – 5870,01 €. Na zhromaždení vlastníkov v r. 2016 bol  dohodnutý postup, 
že s účinnosťou a platnosťou od 01.01.2017 budú vlastníci, ktorí sa dostanú do omeškania 
s platbami za služby a plnenia spojené s bývaním napomenutí písomnou upomienkou, pričom 
neplatičom zálohových platieb budú pri opätovnej upomienke, ako aj ich nevyjadrení sa 
k úhrade dlžnej čiastky - vyčíslené nielen nedoplatky, ale aj úroky z omeškania.  
 

3. Informácia o stave prevzatia ekonomickej a technickej agendy KARLOVKA od 
starej mandátnej spoločnosti a odovzdania novej mandátnej spoločnosti 
V zmysle písomnej urgencie odovzdania kompletných podkladov SVB KARLOVKA zo dňa 
5.12.2016 a na základe osobného stretnutia predsedu spoločenstva KARLOVKA a predsedu 
Rady spoločenstva s pracovníkmi Váš správca dňa 14.12.2016 bolo konštatované, že zo strany 
starej mandátnej spoločnosti boli odovzdané niektoré požadované ekonomické a technické 
podklady SVB, zo strany SVB bude podpísaný so starou mandátnou spoločnosťou preberací 
protokol o výsledku odovzdania nehnuteľnosti – bytového domu a to po preverení 



a konečnom záverečnom vyjadrení vedenia spoločnosti Váš Správca k vzniknutým 
nedostatkom a chýbajúcim neodovzdaným originálnym dokladom. 
 

4. Príprava podkladov a stanoviska k projektovej dokumentácii v súvislosti 
s výberovým konaním ohľadne nových  stúpacích rozvodov a výťahov, plán 
opráv v r. 2017 
 
Pán Rusnák informoval, že poslal žiadost zo dňa 6.12.2016 o cenovú ponuku na spoločnosť 
TERMOCOM spol. s r.o. Bratislava (viď príloha) ohľadne zmeny projektu podľa našich 
pripomienok  a to na základe informácie o súčasných trendoch pri výmene rozvodov od 
realizačných firiem podľa prílohy č. 1 k žiadosti v súvislosti so zámerom a požiadavkou členov 
spoločenstva o výmenu rozvodov vody, plynu a splaškovej kanalizácie formou úveru zo ŠFRB. 
V ďalšej prílohe bola prezentovaná predsedom spoločenstva KARLOVKA odpoveď oslovenej 
spoločnosti TERMOCOM – mailová cenová ponuka z 12.12.2016 vo výške 650,- EUR bez DPH. 
 

5. Informácia o stave čerpania a refinancovania úveru SLSP, úrokové sadzby 
v r. 2017 

 
Bolo dohodnuté, že k 31.12.2016 bude vo vyúčtovaní nákladov presne vyčíslená suma 
o aktuálnom stave čerpania a refinancovania úveru PSS a.s., bude odsúhlasené na ďalšom 
januárovom zasadnutí Rady spoločenstva. V r. 2017 zníženie úrokovej sadzby medziúveru 
v zmysle úverovej zmluvy z 1,49% p.a. na 1,34% p.a. Zmena trvalého príkazu v Tatrabanke – 
zodpovedný Rusnák. 
 

6. Rôzne (napr. nové zmluvy o prenájme spoločných priestorov s platnosťou od 1.1. 2017) 
Predseda spoločenstva informoval členov Rady (celkom osem vlastníkov) o nových zmluvách 
o prenájme spoločných priestorov od 1.1.2017 v súvislosti so zmenenou cenou 1,10 EUR/m2, 
o zvýšení príjmu za prenájom na účet FUO na čiastku 1029 EUR. Spoločné priestory by mali 
užívať len vlastníci spoločenstva KARLOVKA. Predseda, p. Ritomská a p.  Dostál  si po 20:00 
hod. prešli spoločné priestory na Fadruszovej č. 7, 9 a 11. Každá pivnica bude označená 
menom vlastníka - zodpovedný p. Rusnák.  Na januárovej Rade dokončíme otázku spoločných 
priestorov z hľadiska príjmov na fondový účet. Predseda spoločenstva opätovne nastolil 
otázku motivácie a odmeňovania členov Rady spoločenstva v súvislosti s prenájmom 
spoločných priestorov a to formou kompenzácie nákladov. Táto otvorená otázka, ako 
aj  otázka odmeny pre predsedu spoločenstva je výlučne v právomoci zhromaždenia vlastníkov 
spoločenstva KARLOVKA. Odpočet meračov TV a SV a nahlásenie osobomesiacov ku koncu 
roka 2016 urobí pre nás zadarmo p. Katarína Hudecová. Osobomesiace vlastníkov budú 
zverejnené na informačnej nástenke v jednotlivých vchodoch. 
Termín ďalšej schôdze Rady sa predpokladá predbežne  dňa 17.01. alebo 18.01.2017. 
 

Zasadnutie Rady spoločenstva bolo ukončené o 20.30 hod. 

Zapísal:  Milan Dostál, predseda Rady spoločenstva 

Prílohy: 1. stav na účtoch, 2. žiadosť o novú cenovú ponuku a zmenu projektu na výmenu 

rozvodov vody, plynu a kanalizácie, 3. nová cenová ponuka od TERMOCOM 



Príloha 1: stav na účtoch 

 

 








