Zasadnutie Rady Spoločenstva vlastníkov KARLOVKA
7. apríla 2016, 18:30, Karloveská 7
prítomní: Pavel Petrovič (Fadruszova 3), Sylvia Birošíková (Fadruszova 5), Milan Dostál (Fadruszova 7)
– predseda rady, Jana Ritomská (Fadruszova 9), Igor Radčenko (Fadruszova 11), Margita Gulčíková
(Karloveská 22), Filip Lebovič (Karloveská 24), Ivan Rusnák, predseda Spoločenstva KARLOVKA,
neprítomní: Katarína Hudecová (Fadruszova 1)
Program:
1. Kontrola úloh, 2. Informácia o stave na účtoch, dlžníci nad 500 EUR a pod., 3. Otváranie doručených
ponúk mandátnych spoločností, určenie ďalšieho postupu výberového konania
novej mandátnej spoločnosti, 4. Prerokovanie správ o odbornej prehliadke výťahov v bytovom dome
vykonanej 2.3.2016, 5. Informácia o výbere firiem na jarnú deratizáciu a ročnú kontrolu 3 ks regulačných
staníc plynu, 6. Príprava zhromaždenia vlastníkov bytov, 7. Ostatné.
Priebeh schôdze
Boli predložené ponuky na odbornú revíziu plynových zariadení, ktoré sú v prílohe. Jednomyseľne bola
schválená najlacnejšia ponuka. Spoločne sa otvárali ponuky mandátnych spoločností, išlo o 5 ponúk.
V ďalšom období budú jednotlivé ponuky podrobnejšie analyzované (úloha pre všetkých členov Rady)
a na základe tejto analýzy sa Rada stretne so zástupcami týchto spoločností a odporučí novú mandátnu
spoločnosť Zhromaždeniu vlastníkov na schválenie. Jednomyseľne bolo schválené uhradenie faktúry za
akútnu opravu stúpačky na Fadruszovej 7. Predseda Spoločenstva informoval o postupe prípravy nového
kontajnerového stojiska – do 25m2 nie je potrebné stavebné povolenie, treba získať vyjadrenie od
kanalizácii a infraštruktúry, podať žiadosť na miestny úrad, plán je pripojiť to na septembrové
schvaľovanie na MÚ. Ďalej predseda Spoločenstva informoval o možnosti podania žiadosti do ŠFRB na
financovanie výmeny stúpačiek, údajne je možné žiadosť podať aj v septembri a tým by to bolo možné za
podmienky dobrého stavu financií podať i tento rok. Neplatiči k 31.3. dlžili Spoločenstvu 3251 Eur, z toho
traja nad 500 Eur (2460 Eur). Vzhľadom na PN predsedu Rady Milana Dostála Rada jednomyseľne
poverila jeho plnohodnotným zastupovaním člena rady pána Filipa Leboviča. Zapísal: Pavel Petrovič,
Schválil: Milan Dostál
Prílohy: Stav na účte fondu opráv a služieb (február, marec), Ponuky na revíziu plynu.

celý 2014 spolu:

42588,- Eur

