Uznesenia
zo zhromaždenia delegátov Stavebného bytového družstva,
Kysucké Nové Mesto, konaného dňa 8.12.2009.

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. 016/2009:
ZD schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: Zuzana Bálková, Margita Klimková, Pavol Brodňan
Hlasovanie:
za : 24
zdržali sa : 3
proti : 0
Uznesenie ZD č. 017/2009:
ZD schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Karol Vnuk, Ing. Stanislav Cipko, Mgr. Zita Véghová
Hlasovanie:
za : 29
zdržali sa : 1
proti : 0
Uznesenie ZD č. 018/2009:
ZD schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení: Ján Kafčák, Ing. Karol Smatana,
Hlasovanie :

za : 26

zdržali sa :

3

proti :

1

Uznesenie ZD č. 019/2009:
ZD schvaľuje nahrávanie rokovania a zapisovateľku podstatných častí do zápisnice zo
zhromaždenia delegátov p. Nadeždu Dolnákovú.
Hlasovanie :

za : 29

zdržali sa : 0

proti : 0

Uznesenie ZD č. 020/2009:
ZD schvaľuje program zhromaždenia delegátov tak, ako je uvedený na pozvánke.
Hlasovanie :

za : 29

zdržali sa : 0

proti :

0

Uznesenie ZD č. 021/2009:
ZD ukladá PD v rámci riešenia efektívnejšej dodávky teplej vody aby preverilo cez členské schôdze
domov aj záujem o namontovanie meračov tepla na dodávku teplej vody a množstva teplej vody na
päte domov a pritom spolupracovalo s ostatnými odberateľmi teplej vody z daného výmenníka pri
zohľadnení prínosov a financovania ich montáže.
Hlasovanie :

za : 24

zdržali sa : 7

proti :

0

Uznesenie ZD č. 022/2009:
ZD ruší platnosť uznesenia ZD č. 043/2008, teda ruší predaj bytu č.1, súpisné číslo 142 v Kysuckom
Lieskovci , z dôvodu nedodržania podmienok zo strany nájomcu p. Jaroslava Jančigu.
Hlasovanie :

za : 32

zdržali sa : 0

proti : 0

Uznesenie ZD č. 023/2009:
ZD schvaľuje premenu základného imania na EURO a rozdiel zo zaokrúhľovania zaúčtovať na
ťarchu nedeliteľného fondu.
Hlasovanie :

za : 31

zdržali sa : 1
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proti : 1

Uznesenie ZD č. 024/2009:
ZD schvaľuje Návrh finančného plánu na rok 2010 s nasledovnými obmedzeniami:
1) Mzdy zamestnancov zostávajú na úrovni roka 2009
2) Príspevok na DDP taktiež na úrovni roka 2009
3) Náklady na energie spresnené podľa rozhodnutia URSO o cenách na rok 2010
4) Schválené prijatie jedného zamestnanca a navrhnutý objem mzdových prostriedkov na neho
5) Výsledné parametre budú upravené v zmysle prijatých obmedzení a spresnený finančný plán
bude predložený na schválenie na najbližšie rokovanie ZD.
Hlasovanie :

za : 29

zdržali sa : 3

proti : 1

Uznesenie ZD č. 025/2009:
ZD schvaľuje „Návrh plánu kontrol kontrolnej komisie na rok 2010“ a doporučuje KK v rámci
neplánovaných kontrol prekontrolovať faktúry za dodávku tepla od fa KYSUCA s.r.o.
Hlasovanie :

za : 31

zdržali sa: 2

proti : 0

Uznesenie ZD č. 026/2009:
a) ZD berie na vedomie „Informáciu o technickom stave televíznych káblových rozvodov a návrhy
riešenia“.
b) ZD ukladá PD vypracovať postupy riešenia rozvoja TKR, na čo si môže prizvať ďalších členov.
Hlasovanie :

za : 29

zdržali sa : 4

proti : 0

Uznesenie ZD č. 027/2009:
a) ZD schvaľuje návrhy zmien v smerniciach:
1. č. SM 20 Vykonávací predpis k stanovám, č. zmeny 006/2009, ktorou sa do smernice
dopĺňajú prílohy č. 14 a 15 a následne sa upravujú texty.
2. č. SM 8 Pohľadávky, č. zmeny 007/2009, ktorou sa upresňujú texty príloh č. 5 a 6 a upravuje
sa spôsob doručovania upomienok
3. č. SM 2 Príspevky a poplatky, č. zmeny 008/2009, ktorou sa v prílohe č. 1 upresňujú texty
názvu položky č. 10
b) ZD ukladá PD schválené zmeny v smerniciach zapracovať do smerníc
Zodpovedný: Predseda predstavenstva
Termín: do 31.1.2010
Hlasovanie :

za : 28

zdržali sa : 1

proti:

0

Uznesenie ZD č. 028/2009:
ZD berie na vedomie správu o činnosti KK za obdobie 1-10/2009.
Hlasovanie :

za : 29

zdržali sa : 2

proti : 0

zdržali sa : 0

proti : 1

Uznesenie ZD č. 029/2009:
ZD berie na vedomie správu o činnosti PD.
Hlasovanie :

za : 28

Uznesenie ZD č. 030/2009:
Zhromaždenie delegátov z dôvodu premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej
hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro schvaľuje vykonať nasledovné zmeny v
zapisovaných údajov v obchodnom registri:
a) výmaz výšky základných členských vkladov v sume 500,- Sk,
b) výmaz výšku zapisovaného základného imania v sume 937 000,- Sk,
c) zapísať výšku základných členských vkladov v sume 16,60 eur,
d) zapísať výšku zapisovaného základného imania v sume 31 108,40 eur.
Hlasovanie :

za : 31

zdržali sa : 1
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proti : 1

Uznesenie ZD č. 031/2009:
Zhromaždenie delegátov ukladá predstavenstvu, aby na základe schválených premien menovitej
hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro
podalo na zápis zmeny zapisovaných údajov o družstve do obchodného registra „Návrh na zápis
premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo
slovenskej meny ne menu euro“
Zodpovedný: Predseda predstavenstva
T: 31.12.2009
Hlasovanie :

za : 31

zdržali sa : 1

proti : 1

V Kysuckom Novom Meste, dňa: 08.12.2009

Návrhová komisia : Karol Vnuk, predseda

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

Mgr. Zita Véghová, člen

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

Ing. Stanislav Cipko, člen

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