Uznesenia
zo zhromaždenia delegátov Stavebného bytového družstva,
Kysucké Nové Mesto, konaného dňa 23.05.2019.
Obchodné meno
: Stavebné bytové družstvo
sídlo
: Jesenského 1347, Kysucké Nové Mesto, 024 04
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Dr., vložka číslo: 93/L.
Uznesenie ZD č. 001/2019:
ZD schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Zita Véghová, Božena Kukanová,
Ing. Pavol Skácel
Hlasovanie:

za : 28

zdržali sa :

0

proti :

0

Uznesenie ZD č. 002/2019:
ZD schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Karol Vnuk, Marián Smetana, Ing. Andrej Husár,
Hlasovanie:

za : 28

zdržali sa :

0

proti :

0

Uznesenie ZD č. 003/2019:
ZD schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení: Daniela Ondreášová, Peter Vybíral
a zapisovateľa: Ing. Juraj Galko.
Hlasovanie :

za : 30

zdržali sa :

0

proti :

0

Uznesenie ZD č. 004/2019:
ZD schvaľuje program zhromaždenia delegátov tak, ako je uvedený na pozvánke s umožnením
vystúpenia zástupcov Kysuca s.r.o. k info. o realizácii investičnej akcie KOST, v rámci bodu rôzne.
Hlasovanie:

za : 31

zdržali sa :

0

proti :

0

Uznesenie ZD č. 005/2019:
ZD berie na vedomie „Správu o plnení uznesení zo zhromaždenia delegátov ku dňu 06.05.2019“.
Hlasovanie :

za : 31

zdržali sa : 0

proti :

0

Uznesenie ZD č. 006/2019:
ZD schvaľuje zmenu č. 002/2019 so zapracovanými pripomienkami, v Stanovách Stavebného
bytového družstva Kysucké Nové Mesto – vydanie č.2 v Čl. 5, bod 1, ods. b, s platnosťou zmeny od
23.05.2019 v znení:
„b) – za trvania družstva prijatím za člena na základe písomnej prihlášky. K prihláške musí byť
pripojené potvrdenie o zaplatení zápisného vo výške 33,20 € a základného členského vkladu
vo výške 16,60 € za každý byt.
- za trvania družstva prijatím za člena na základe písomnej prihlášky vlastníka bytu z domu, kde
bola uzavretá zmluva o výkone správy pri prijatí domu prvýkrát do správy SBD KNM. K
prihláške musí byť pripojené potvrdenie o zaplatení členského vkladu vo výške 16,60 € za
každý byt. V tomto prípade sa poplatok za zápisné vo výške 33,20 € nevyberá.“
Hlasovanie :

za : 30

zdržali sa : 1

Uznesenie ZD č. 007/2019:
ZD berie na vedomie Stanovisko Kontrolnej komisie:
a) k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018
b) k návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2018.
Hlasovanie :
za : 30
zdržali sa : 1
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proti :

0

proti :

0

Uznesenie ZD č. 008/2019:
ZD schvaľuje:
1. výsledok hospodárenia družstva za rok 2018 vo výške +12 327,45 € po zdanení
2. rozdelenie zisku z výsledku hospodárenia družstva v roku 2018 nasledovne:
a) na odmeny pre členov ZD
416,00 €
b) na odmeny pre členov PD
5 720,00 €
c) na odmeny pre členov KK
2 745,00 €
d) prideliť na účet nedeliteľného fondu
1 232,75 €
e) prideliť na účet nerozdelený zisk minulých rokov
1 213,70 €
f) prideliť na účet sociálneho fondu
1 000,00 €
Hlasovanie :

za : 30

zdržali sa : 1

proti : 0

Uznesenie ZD č. 009/2019:
ZD schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku SBD KNM za rok 2018, tak ako bola predložená
PD.
Hlasovanie :

za : 31

zdržali sa : 0

proti : 0

zdržali sa : 1

proti : 0

Uznesenie ZD č. 010/2019:
ZD schvaľuje „Výročnú správu za rok 2018“
Hlasovanie :

za : 29

Uznesenie ZD č. 011/2019:
ZD schvaľuje finančný plán na rok 2019, predložený PD s nasledovnými parametrami :
a) náklady vo výške
154 800 €
b) výnosy vo výške
161 755 €
c) zisk pred zdanením
9 437 €
d) daň zo zisku
2 482 €
e) zisk po zdanení
6 955 €
Hlasovanie :

za : 31

zdržali sa : 0

proti : 0

Uznesenie ZD č. 012/2019:
ZD berie na vedomie informáciu o investičnej akcii KOST, IS DOMUS a nadstavbe POSCHODOCH,
konečný uživateľ výhod.
Hlasovanie :

za : 31

zdržali sa : 0

proti : 0

Uznesenie ZD č. 013/2019:
ZD ukladá PD zapracovať schválenú zmenu do Stanov a tieto uložiť do OR SR.
Hlasovanie :

za : 31

zdržali sa :

0

proti : 0

V Kysuckom Novom Meste, dňa: 23.05.2019
Návrhová komisia : Karol Vnuk, predseda

podpis: .............................

Marián Smetana, člen

podpis: .............................

Ing. Andrej Husár, člen

podpis: .............................
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