
Zasadnutie Rady Spoločenstva vlastníkov KARLOVKA 
11. novembra 2014, 18:30, Karloveská 7
(5. stretnutie novej rady)

prítomní:

Katarína Hudecová (Fadruszova 1)
Pavel Petrovič (Fadruszova 3)
Soňa Birošíková (Fadruszova 5)
Milan Dostál (Fadruszova 7)
Jana Ritomská (Fadruszova 9)
Ivan Rusnák (Fadruszova 11), predseda
Margita Gulčíková (Karloveská 22)
pani Masárová (Karloveská 24)

Program:

1. kontrola úloh z predchádzajúcich schôdzí
2. stav na účtoch
3. výber z ponúk na vykonávanie zimnej údržby chodníkov
4. riešenie závad na výťahoch so spol. VAKOSERVIS s.r.o. 
5. príprava zvolania zhromaždenia SVB KARLOVKA

1. kontrola úloh z predchádzajúcich schôdzí

Napriek listu so žiadosťou o vrátenie nedoplatenej sumy poplatku vo výške 426,61 Eur, ktorý 
spoločnosť Váš Správca dostala cez podateľňu k úhrade do konca mesiaca nedošlo. Preto štvorčlenná 
skupina zástupcov Rady navštívila spoločnosť osobne a po dlhom presviedčaní a krížovej kontrole 
účtovníctva v spoločnosti Váš Správca za účasti ekonomického tímu Rady došlo k vyjasneniu. Ku dňu 
schôdze sa chýbajúca suma vrátila na náš účet. Spoločnosť Váš Správca situáciu (ako obyčajne) 
komentovala slovami „ľudský faktor“ a ako vždy bez ospravedlnenia.

Vlastníkom bytov boli proti podpisu odovzdané nástrahy na mravce.

2. stav na účtoch – príloha 1.

3. výber z ponúk na vykonávanie zimnej údržby chodníkov

Podarilo sa získať 7 ponúk od firiem na zimnú údržbu – príloha 2. V Rade sa diskutovalo o dvoch 
režimoch zmluvy – buď paušálny mesačný poplatok vo výške okolo 450 Eur, alebo nízky pohotovostný
paušálny poplatok (okolo 100 Eur) a odmena za každý zásah jednotlivo. Členovia Rady, ktorí 
obhajovali druhý menovaný režim argumentovali tým, že vzhľadom na klimatické podmienky 
Bratislavy sa ušetrí v mesiacoch, keď nie je potrebná zimná údržba a v dlohodobom horizonte vyjde 
tento režim lacnejšie, naopak, členovia Rady, ktorí obhajovali prvý režim argumentovali tým, že v 
prípade rozsiahlejších snehových prehánok / poľadovice budú potrebné viaceré zásahy denne a celková
suma rýchlo prekročí bežný mesačný paušál. Rada schválila ponuku spoločnosti pána Krivosudského a 
v prípade, že sa s ňou nedohodne, ponuku spoločnosti pani Čerhitovej v druhom poradí. 



4. riešenie závad na výťahoch so spol. VAKOSERVIS s.r.o.

Prišlo nasledujúce nacenenie závad so zazmluvnenou spoločnosťou na servis výťahov:
Oprava na F-5 cena 425 eur, 
F-9 cena 1435 eur, 
na Karloveskej 22 je cena 3434 Eur, generálna oprava a cca 300 Eur oprava a čistenie, 
na Karloveskej 24 je cena ? Eur
SPOLU ZHRUBA 5000 EUR
Bude treba zabezpečiť dôslednú kontrolu realizovania opráv.

5. príprava zvolania zhromaždenia SVB KARLOVKA

Vzhľadom na pretrvávajúci nepriaznivý stav Spoločenstva KARLOVKA (nemáme zvoleného predsedu
Spoločenstva) je potrebné zvolať Zhromaždenie vlastníkov a zabezpečiť, aby sa na ňom zúčastnili v čo 
najväčšom počte, aby mohol byť zvolený nový predseda. Zhromaždenie je Radou zvolané na 20. 
novembra 2014 o 18:00. Všetci vlastníci budú včas upovedomení oznamom.

6. Rôzne

Novela Zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov začala platiť od 1. októbra. 
Podľa par. 9 ods. 3 platí, že „Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účel ochrany majetku 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a 
opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 eur.“ Keďže celá suma nedoplatkov k dnešnému dňu 
prevyšuje 11 tisíc Eur, Rada sa rozhodla aj takouto formou motivovať vlastníkov, aby si čo najskôr 
vyrovnali svoje záväzky. Všetci vlastníci budú upovedomení písomne o výške svojho nedoplatku a 
vlastníci s nedoplatkom viac ako 500 Eur budú zverejnení vo vchode.

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

Príloha 1: Stav na účte fondu opráv a služieb



Nasleduje Príloha 2 – cenové ponuky na zimnú údržbu.




























