INFORMÁCIA
Vážení členovia spoločenstva,
výročné zhromaždenie vlastníkov bytov na Silvánskej 1 – 29 sa
veľkou pravdepodobnosťou uskutoční 30.10.2010. Presný dátum a čas
dostanú členovia spoločenstva v stanovenom termíne do svojej poštovej
schránky aj s programom zhromaždenia. Na zhromaždení sa budú voliť
členovia spoločenstva do jednotlivých orgánov a funkcií na nasledujúce
tri roky. Taktiež sa budú prejednávať a schvaľovať ďalšie závažné
otázky. V zmysle zákona č. 182/1993 v znení neskorších predpisov, §
14, ods. (1) vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo
a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov
hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa
týkajú správy domu. Z uvedených dôvodov žiadame všetkých členov
spoločenstva, aby sa zhromaždenia bezpodmienečne zúčastnili!
V zmysle horeuvedeného zákona, ako aj v zmysle našich stanov
môže každý člen - majiteľ bytu kandidovať na ktorúkoľvek funkciu
v rámci spoločenstva. Svoju vôľu kandidovať na jednu z funkcií musí
člen spoločenstva písomne prejaviť najneskôr do 16.10.2017
s uvedením osobných údajov (meno, dátum narodenia, vzdelanie
a krátka informácia o svojich teoretických a praktických vedomostiach).
Členovia spoločenstva svoju kandidatúru môžu odovzdať v kancelárii
SVB (každý utorok od 17 do 18 hod.) alebo vhodia do poštovej schránky
SVB vo vchode č.1 na prízemí – oproti poštovým schránkam.
1. Do 5 člennej rady spoločenstva, ktorá je dozorným a kontrolným
orgánom, má najmä ekonomicko-kontrolnú funkciu, preto kandidát by
mal mať ekonomické vedomosti a skúsenosti.
2. Za štatutárnych zástupcov – predseda a podpredseda SVB:
a) predseda SVB – za predsedu môže byť zvolená len fyzická
osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná, vzhľadom na
charakter zabezpečovaných úloh sú vítané stavebné, technické
vedomosti a orientácia v právnych otázkach,
b) podpredseda SVB – za podpredsedu môže byť zvolená len
fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná, sú
nevyhnutné ekonomické a právne vedomosti a orientácia v technických
otázkach.
Žiadame vchodových dôverníkov, aby do 22.10.2017 zabezpečili
vo svojom vchode vchodovú schôdzu majiteľov bytov, na ktorej si zvolia
vchodového dôverníka na 3 ročné obdobie. Týka sa to vchodov mimo
vchodov č. 9 a 25, kde sú dôverníci už zvolení.
Bratislava 1.10.2017 Za SVB Silván :

Ing. Dušan Lukáč – predseda SVB v.r.
Ing Ján Takács – podpredseda SVB v.r.
Marta Suchá - predsed. Rady SVB v.r.

