
Zasadnutie Rady Spoločenstva vlastníkov KARLOVKA 
14. októbra 2014, 18:30, Karloveská 7
(4. stretnutie novej rady)

prítomní:

Katarína Hudecová (Fadruszova 1) – na začiatku schôdze bola zastupovaná pani Olahovou
Pavel Petrovič (Fadruszova 3)
Soňa Birošíková (Fadruszova 5)
Ivan Rusnák (Fadruszova 11), predseda
Margita Gulčíková (Karloveská 22)
pani Masárová (Karloveská 24)
Jana Ritomská (Fadruszova 9)

neprítomní, ospravedlnili sa:

Milan Dostál (Fadruszova 7)

Program:

1. kontrola úloh z predchádzajúcich schôdzí
2. stav na účtoch
3. výber z ponúk
   A. závady po revízii plynu na Fadr. 9-11.: 3 ponuky od p. Torokovej
   B. jesenná deratizácia proti hlodavcom: 3 ponuky od p. Torokovej
4. usmernenie k rozdaniu nástrah na mravce
5. výber firmy na vykonávanie zimnej údržby z firiem ktoré poslali ponuky a návrhy riešenia od 
oslovených vlastníkov.

1. kontrola úloh z predchádzajúcich schôdzí

Návnady na mravce boli objednané a dodané. V najbližšom termíne sa umiestnia do bytov, pozri bod 4.
Realizovali sa opravy na základe zozbieraných reklamácií, avšak došlo k nedorozumeniu, pretože 
dodávateľ prác, firma TIMEX tvrdí, že pri zateplovaní a rekonštrukcií sa zábradlie na balkónoch 
neopravovalo, iba natieralo a preto nebudú opravy zábradlia riešiť cez reklamácie. Čaká sa na 
upresnenie tejto informácie a vyjasnenie skutočnosti. 
Poverená ekonomka Rady Spoločenstva KARLOVKA, pani Masárová odovzdala na podateľňu 
spoločnosti Váš Správca žiadosť o vrátenie nedoplatenej sumy poplatku vo výške 426,61, ktorú nám 
Váš Správca dlží a doposiaľ napriek opakovaným upozorneniam na účet nevrátil (príloha 2).
Zároveň pani Masárová skompletizovala zoznam chýbajúcich dokladov, ktoré Rada Spoločenstva 
potrebuje na skontrolovanie účtovníctva z rokov 2006 – 2013 a požiadala o ne v mene Rady spoločnosť
Váš Správca. (príloha 3) 

2. stav na účtoch – je uvedený v prílohe 1

3A. Je potrebné odstránenie závad po revízii plynových regulátorov. Vybrali sme z 3 ponúk 
(príloha 4). Rada jednomyselne odhlasovala objednanie opráv u firmy Komorowski Henrich, Hájová 
197/11, 85110 Bratislava.



3B. Je potrebné vykonanie pravidelnej jesennej deratizácia proti hlodavcom, dostali sme 3 ponuky
od p. Torokovej zo spoločnosti Váš Správca (príloha 5). Rada jednomyselne odhlasovala objednanie 
deratizácie u najlacnejšej firmy DDD Aktiv s.r.o. za 72 Eur.

4. usmernenie k rozdaniu nástrah na mravce

Bolo zaobstaraných 300 ks návnad, vo štvrtok 16. 10. 2014 alebo čo najskôr potom budú všetci 
členovia Rady Spoločenstva rozdávať 3ks návnad/byt. V prízemí, kde je kočikáreň je 1 návnada do 
kočíkarne a 1 pre susedný byt. Samostatné návnady budú umiestnené do nebytových priestorov.

5. výber firmy na vykonávanie zimnej údržby z firiem ktoré poslali ponuky a návrhy riešenia od 
oslovených vlastníkov

Analýzou predchádzajúcej dohody o zimnej údržbe vyplynulo, že bola zadaná len na 176 m2, avšak 
skutočná plocha chodníkov, ktoré treba odpratávať na potrebnú šírku bola vypočítaná na 495 m2. 
Napriek tomu bola cena za zimnú údržbu (vykonávala ju firma pani Čerhitovej) stanovená na 520 
Eur/mesiac + náklady na posypovú soľ. Predbežné ponuky, ktoré má rada zatiaľ k dispozícií by mali 
tieto náklady znížiť, preto Rada jednohlasne vypovedala doterajšiu dohodu o zimnej údržbe a na 
novembrovej schôdzi vyberie novú firmu, aby sa stihol termín 15. november, od kedy je potrebné mať 
údžbu zabezpečenú zo zákona.

Zapísal: P. Petrovič,  overil: I. Rusnák.

Príloha 1: Stav na účte služieb a fondu opráv

Nasledujú prílohy:  Príloha 2 -  žiadosť o vrátenie nedoplatenej sumy poplatku, Príloha 3 – žiadosť o 
dodanie chýbajúcich dokladov, Príloha 4 – ponuky na revíziu plynu, Príloha 5 – ponuky na deratizáciu.




















