Otázky pre vlastníkov bytov na Zhromaždenie vlastníkov bytov za
rok 2019 písomným hlasovaním.

1. Súhlasíte, aby predsedom Zhromaždenia vlastníkov bytov písomným hlasovaním
bol Ing. Tözsér Juraj PhD ?
2. Súhlasíte, aby overovateľmi zápisnice zo Zhromaždenia vlastníkov bytov písomným
hlasovaním boli: p. Remáč Ján, Ing. Čižmárik Tomáš?
3. Beriete na vedomie správu predsedu Spoločenstva vlastníkov bytov TITAN PaedDr.
Močiliaková Helena o činnosti za rok 2019, o prevádzke a údržbe domu, o úlohách
na rok 2020.
4. Beriete na vedomie správu hospodára SVB Ing. Hadžegová Petra o hospodárení
spoločenstva, čerpaní rozpočtu za rok 2019, návrh rozpočtu na rok 2020.
5. Beriete na vedomie správu predsedu Dozornej rady Tözsérová Gabriela
o kontrolnej činnosti za rok 2019.
6. Súhlasíte s čerpaním rozpočtu a rozúčtovania nákladov za rok 2019?
7. Súhlasíte s návrhom rozpočtu a rozúčtovanie nákladov na rok 2020?
8. Súhlasíte s odmenou pre Dozornú radu za kontrolnú činnosť za rok 2019 v sume:
258 Euro v hrubom?
9. Súhlasíte, aby vlastníci bytov, ktorí nemajú v kúpeľni radiátor, ani namontovaný
pomerový merač platili za odber tepla za rok 2020 podľa Zákona č. 240/2016 Z.z.
/berie sa do úvahy, že je v kúpeľni pokazený pomerový merač tepla /?
10. Súhlasíte s paušálnou odmenou pre obsluhu OST – obsluha odovzdávajúcej stanici
tepla - od 01.01.2020 v sume: 867 Euro hrubá mzda / rok/ osoba?
11. Súhlasíte, aby sa vchodovým dôverníkom na Letnej č. 33 stala p. Anna Tkáčová?
12. Súhlasíte, aby SVB BD TITAN aj naďalej dôsledne riadil činnosť Spoločenstva podľa
Stanov SVB, platných zákonov a smerníc?
13. Súhlasíte, aby sa zabezpečilo spravodlivé a objektívne vyúčtovanie nákladov za
služby spojené s bývaním?
14. Súhlasíte, aby sa postupne podľa finančných možností vymenili domofóny?
15. Súhlasíte s prácami vynútenými okolnosťami života okolo nás?
16. Súhlasíte s posúdením stavu dlažby balkónov v jednotlivých bytoch vlastníkov?

Košice: máj 2020

.......................................................
PedDr. Močiliaková Helena
Predseda SVB

