STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO
Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom

Zápisnica
zo Zhromaždenia delegátov SBD v Žiari nad Hronom, konaného dňa 11. 05.
2012 o 13,00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského Kultúrneho Centra, Ul.
SNP 119, v Žiari nad Hronom
Prítomní: delegáti s hlasom rozhodujúcim 55, tj. 91 %. Na rokovaní bolo
prítomných 17 delegátov s hlasom poradným.
( podľa prezenčných listín)
K bodu 1. Otvorenie, určenie skrutátorov a zapisovateľov, schválenie programu
ZD, voľba predsedajúceho, voľba pracovného predsedníctva,
mandátovej ,volebnej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Z poverenia P-SBD Žiar nad Hronom zhromaždenie delegátov otvorila členka
P-SBD p. Ing. Alica Štrbová, ktorá privítala prítomných delegátov, členov P-SBD, KK
SBD a pracovníkov družstva.
Za skrutátorov určila :
p. Soňu Sobotovú
p. Ing. Gabrielu Lipkovú
p. Jozefa Koreňa
a vyzvala ich, aby sa ujali svojich funkcií.
Prezentácia: 45 delegátov
Za zapisovateľov boli navrhnuté:
p. Iveta Štipková
p. Mária Kúšová
Hlasovanie: za: 44
proti: 0
(Jeden delegát nebol pri hlasovaní prítomný.)

zdržal sa: 0

P. Ing. Štrbová uviedla, že delegátom s hlasom rozhodujúcim bol zaslaný program
rokovania ZD spolu s pozvánkou.
Program:
1. Otvorenie, určenie skrutátorov a zapisovateľov, schválenie programu ZD, voľba
predsedajúceho, voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, volebnej
a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice.
2. Správa mandátovej komisie.
3. Zmena Stanov SBD.
4. Správa Predstavenstva SBD a vedenia SBD za rok 2011.
5. Správa o výsledkoch hospodárenia SBD k účtovnej závierke za rok 2011 a návrh
na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.
6. Správa kontrolnej komisie SBD za rok 2011 a stanovisko kontrolnej komisie
k účtovnej závierke za rok 2011, hlasovanie o účtovnej závierke SBD za rok 2011.
7. Návrh rozpočtu SBD na rok 2012.
8. Správa volebnej komisie – voľba orgánov družstva.
9. Návrh na uznesenie.
10.Záver.
P. Ing. Alica Štrbová vyzvala prítomných delegátov aby predložili doplňujúce,
alebo pozmeňujúce návrhy k programu ZD SBD. Keďže takéto návrhy predložené
neboli, dala hlasovať kto je za to, aby zasadnutie ZD prebiehalo podľa zaslaného
programu:
Hlasovanie: za: 44
proti: 0
zdržal sa: 0
(Jeden delegát nebol pri hlasovaní prítomný.)
P. Ing. Alica Štrbová oboznámila delegátov ZD s tým, že na zasadnutí P-SBD
dňa 18. 04. 2011 navrhli, aby dnešné ZD viedol ako predsedajúci Ing. Ondrej
Turčan, predseda P-SBD. Zároveň vyzvala delegátov na podanie pozmeňujúcich
návrhov. Keďže pozmeňovacie návrhy neodzneli, dala hlasovať o návrhu P-SBD.
Hlasovanie: za: 40
proti: 2
zdržal sa: 2
(Jeden delegát nebol pri hlasovaní prítomný.)
Návrh zloženia mandátovej komisie:
p. Štefan Psotný - lokalita Banská Štiavnica
p. Eva Mikulášová - lokalita Žiar na Hronom
p. Dariana Kohútová – lokalita Kremnica
Hlasovanie: za: 43
proti: 0
Návrh zloženia návrhovej komisie:
- p. Iveta Hajdoniová – lokalita Žarnovica
- p. Stanislav Kríž – lokalita Kremnica
- p. Jozef Chujac – lokalita Žiar nad Hronom
Hlasovanie: za: 42
proti: 0
(Jeden delegát nebol pri hlasovaní prítomný.)

zdržal sa: 2

zdržal sa: 2

Návrh zloženia volebnej komisie:
– p. Peter Ivanič - lokalita Banská Štiavnica
– p. Margita Volfová - lokalita Nová Baňa
– p. Amália Petríková - lokalita Kremnica
- p. Jaroslav Vlčko – lokalita Žarnovica
- p. Jarmila Pačová – lokalita Žiar nad Hronom
Hlasovanie: za: 44
proti: 0

zdržal sa: 1

Overovatelia zápisnice:
– p. Milan Boldiš – lokalita Žiar nad Hronom
- p. Helena Čerňanská – lokalita Žarnovica
Hlasovanie: za: 44
proti: 0

zdržal sa: 1

Návrh zloženia pracovného predsedníctva :
p. Ing. Ondrej Turčan – predseda predstavenstva SBD
p. Ing. Dalma Štepáneková – podpredsedníčka predstavenstva SBD
p. Soňa Lukyová – podpredsedníčka predstavenstva SBD
p. Ing. Alica Štrbová – členka predstavenstva SBD
p. Vladimír Varga – predseda KK-SBD
Hlasovanie: za: 44
proti: 0
zdržal sa: 1
p. Ing. Štrbová vyzvala predsedajúceho ZD SBD p. Ing. Turčana aby sa ujal
svojej funkcie a ďalej viedol zasadnutie ZD SBD.
Rokovanie ZD SBD viedol Ing. Ondrej Turčan – predseda P-SBD.
Vyzval predsedu mantátovej komisie aby predniesol svoju správu.
K bodu 2 Správa mandátovej komisie
Správu mandátovej komisie predniesol predseda komisie p. Štefan Psotný, ktorý
uviedol, že na ZD SBD bolo pozvaných 55 delegátov s hlasom rozhodujúcim.
Na zasadnutí ZD SBD je prítomných 45 delegátov s hlasom rozhodujúcim, čo je 83
%. Ďalej na rokovaní ZD SBD je prítomných 17 delegátov s hlasom poradným.
Z toho 6 členovia zastupujú riadne zvolených delegátov na základe overeného
plnomocenstva ( prípadne na základe zvolenia príslušným volebným obvodom –
náhradník delegáta do ZD-SBD). Predseda mandátovej komisie konštatoval, že
rokovanie ZD SBD je uznášaniaschopné.
K bodu 3. Zmena Stanov SBD
Delegáti ZD obdržali „Návrh zmien Stanov SBD“ v písomnej podobe poštou.
Predsedajúci vyzval delegátov aby predložili svoje námietky, pripomienky a zmeny.
Ing. Mihok
- upozornil delegátov aby si v čl. 18 – orgány družstva bod 8 v navrhovanom znení
opravili text: „ ak P-SBD nerozhodlo o jeho vylúčení.“
Na pripomienky bude odpovedať Ing. Mihok – prokurista SBD a JUDr. J. Šálková
v zastúpení Mgr. L. Šálkovou – advokátkou SBD.

p. Čerňanská
požiadala o vysvetlenie čl. 3, písm n), a čl. 17
navrhla, aby čl. 18 bod 5 zostal v pôvodnom znení
p. Boldiš
čl. 4 bod 6 – či je nutné písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí sa musí doručiť
doporučene do vlastných rúk s návratkou
čl. 18 bod 5 – ponechať pôvodný text
čl. 19 bod 3 – ponechať pôvodný text
čl. 20 bod 3 – nedoporučuje aby bol uvedený počet členov predstavenstva
čl. 21 bod 5 - nedoporučuje aby bol uvedený počet členov KK
Ing. Vincenc
čl. 13 bod 4
4.1) Člen môže byť vylúčený z družstva z týchto dôvodov:
a) ak závažným spôsobom porušil alebo opakovane porušuje svoje členské
povinnosti napriek tomu, že bol na možnosť vylúčenia upozornený,
b) ak nedoplatok člena voči družstvu prekročí výšku trojnásobku nájomného
a stanovenej mesačnej zálohovej platby za užívanie bytu alebo
nebytového priestoru
4.2) člen bude vylúčený z družstva ak bol právoplatne odsúdený pre úmyselný
trestný čin, ktorý spáchal proti družstvu, jeho majetku alebo členovi
družstva
Predsedajúci ZD SBD uviedol, aby podnety, pripomienky a protinávrhy delegáti
ZD predložili písomne.
Vyzval delegátov ZD SBD aby hlasovali za zmenu stanov an blok, okrem čl. 18 bod 5
a čl. 19 bod 3.
Hlasovanie: za: 40
proti: 0
zdržal sa: 4
(Jeden delegát nebol pri hlasovaní prítomný.)
P.Vlčko predseda volebnej komisie oboznámil delegátov so spôsobom volieb.
Navrhol zmenu (doplnenie) čl. 8 volebného poriadku Zhromaždenia delegátov SBD
a to nasledovne:
Pôvodný text:
Zhromaždenie delegátov ako celok hlasuje o každom
náhradníkovi osobitne, v poradí určenom volebnou komisiou.

kandidátovi

a jeho

Navrhovaný text:
Zhromaždenie delegátov ako celok hlasuje o každom kandidátovi a jeho
náhradníkovi osobitne, v poradí určenom volebnou komisiou prípadne v celku, ak sa
tak rozhodne Zhromaždenie delegátov na návrh volebnej komisie.
Hlasovanie: za: 34
proti: 3
zdržal sa: 7
(Jeden delegát nebol pri hlasovaní prítomný.)

20 minútová prestávka
Prezentácia delegátov po prestávke:
Prítomných 44 delegátov
(Jeden delegát nebol pri hlasovaní prítomný.)
Ing. Mihok
čl. 13 bod 4
4.1) Člen môže byť vylúčený z družstva z týchto dôvodov:
a) ak závažným spôsobom porušil alebo opakovane porušuje svoje členské
povinnosti napriek tomu, že bol na možnosť vylúčenia upozornený,
b) ak nedoplatok člena voči družstvu prekročí výšku trojnásobku nájomného
a stanovenej mesačnej zálohovej platby za užívanie bytu alebo
nebytového priestoru
4.2) člen bude vylúčený z družstva ak bol právoplatne odsúdený pre úmyselný
trestný čin, ktorý spáchal proti družstvu, jeho majetku alebo členovi
družstva
Hlasovanie: za: 45
proti: 0
zdržal sa: 0
p. Čerňanská
čl. 18 ods. 5 – pôvodný text
Hlasovanie: za: 26

proti: 15

čl. 18 ods. 5 – navrhovaný text
Hlasovanie: za: 22
proti: 19
(Jeden delegát nebol pri hlasovaní prítomný.)
zostáva pôvodný text

zdržal sa: 4
zdržal sa: 3

P.Boldiš
Čl. 19 bod 3 – navrhovaný text
- pripomienka, súhlasí s pôvodným znením
- delegáti navrhli,aby hlasovanie ktoré prebehlo ohľadom Stanov čl. 18 ods. 5 bolo
zrušené a znova sa hlasovalo
Zrušenie hlasovania
Predsedajúci vyzval delegátov aby hlasovali za zrušenie:
Hlasovanie: za: 42
proti: 0
zdržal sa: 3
Opätovné hlasovanie:
p. Čerňanská
čl. 18 ods. 5 – navrhovaný text
Hlasovanie: za: 24
proti: 20
zostáva pôvodný text

zdržal sa: 1

K bodu 4. Správa Predstavenstva SBD a vedenia SBD za rok 2011
Správu o činnosti Predstavenstva SBD za rok 2011 predložil predseda
predstavenstva p. Ing. Ondrej Turčan.
Správu vedenia SBD predložil delegátom ZD Ing. Mihok – prokurista SBD.
Delegátov ZD SBD informoval riaditeľ SBD Ing. Mihok o prebiehajúcej „kauze
Oslanec“ - v diskusii vysvetlil otázku ručenia členov za záväzky SBD /citácia zákona:
„ člen družstva neručí za záväzky družstva“/, stave súdnych pojednávaní, podanie
trestného oznámenia a čiastkové výsledky z vyšetrovania, ktoré sú neoficiálne /je
potrebné doriešiť znalecké dokazovanie vo veci zistenia výšky škody, ktorá bola
spôsobená SBD činnosťou p. Oslanca/, v prípade preukázania majetkovej a inej
trestnej činnosti p.Oslanca bude toto dôležité pre rýchlejšie ukončenie celej kauzy.
Ďalej Ing. Mihok informoval delegátov aj o príprave trestných oznámení vo veci
predaja budovy bývalého strediska údržby SBD p.Bitalovi /poškodzovanie veriteľa a
pod./, voči p. Salayovi vo veci škody spôsobenej SBD neuhradením projektovej
dokumentácie na zateplenie bytového domu, voči p.Mašírovi vo veci neoprávneného
stanovenia výšky zálohových platieb na 4-bytové domy nachádzajúce sa v Žiari nad
Hronom /toto rozhodnutie spadá do kompetencie Zhromaždenia delegátov SBD/ čím bola dlhodobo /od roku 2000/ spôsobovaná SBD škoda z titulu nižších výnosov.
K bodu 5. Správa o výsledkoch hospodárenia SBD k účtovnej závierke za rok
2011 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku
Správa o výsledkoch hospodárenia SBD za rok 2011 a návrh na vysporiadanie
hospodárskeho výsledku bola písomne zaslaná delegátom ZD.
Úvodné slovo predniesla p. Ing. Kotorová – vedúca EÚ SBD .
Rozdelenie zisku za účtovné obdobie 2011 v sume 32 347,92€ navrhuje použiť na
úhradu straty minulých rokov.
V diskusii vystúpili: Ing. Vincenc a p. Boldiš.
ZD SBD schvaľuje ročnú účtovnú závierku SBD za rok 2011
Hlasovanie: za: 44

proti: 0

zdržal sa: 1

Predsedajúci ZD SBD p. Ing. Turčan dal hlasovať kto je za to, aby vykázaný zisk
v sume 32 347,92€ bol použitý na úhradu straty minulých rokov.
Hlasovanie: za: 44
proti: 0
zdržal sa: 1
K bodu 6. Správa kontrolnej komisie SBD za rok 2011 a stanovisko kontrolnej
komisie k účtovnej závierke za rok 2011
Správa Kontrolnej komisie za rok 2011 bola delegátom zaslaná v písomnej
forme.
KK-SBD doporučuje Zhromaždeniu delegátov SBD v Žiari nad Hronom schváliť
účtovnú závierku za rok 2011.

K bodu 7. Návrh rozpočtu SBD na rok 2012.
Tento materiál bol delegátom zaslaný písomne pred zasadnutím ZD.
Návrh rozpočtu na rok 2012 podrobnejšie vysvetlila delegátom p. Ing. Iveta Kotorová
– vedúca EÚ SBD.
Po rozprave delegátov ZD SBD, predsedajúci ZD SBD p. Ing. Turčan dal
hlasovať o návrhu rozpočtu SBD na rok 2012.
Hlasovanie: za: 44
proti: 0
zdržal sa: 0
(Jeden delegát nebol pri hlasovaní prítomný.)
K bodu 8 Správa volebnej komisie – voľba orgánov družstva
Predseda volebnej komisie p. Jaroslav Vlčko v súlade s platným Volebným
poriadkom zhromaždenia delegátov SBD, podľa čl. 6 predložil ZD návrh na spôsob,
organizáciu a vykonanie volieb.
Volebná komisia navrhla delegátom ZD vykonať voľby členov P-SBD
a náhradníkov P-SBD verejným hlasovaním a to v celku.
Hlasovanie: za: 24
proti: 17
zdržal sa: 3
(Jeden delegát nebol pri hlasovaní prítomný.)
Voľby do KK-SBD vykonať tajným hlasovaním
Hlasovanie: za: 42
proti: 0
(Dvaja delegáti neboli pri hlasovaní prítomní.)

zdržal sa: 1

Pred začatím volieb do P-SBD vystúpil s príspevkom p. Milan Boldiš. Príspevok
sa týkal riešenia nedoplatku na zálohových platbách za byt
p. Lukyovej
/podpredsedkyne predstavenstva/, navrhol, aby sa p. Lukyová vzdala kandidatúry za
člena predstavenstva a navrhol na jej miesto Ing. Ondreja Turčana.
Na uvedený príspevok reagovala a zodpovedala otázky sama p. Lukyová.
Ďalej p. Boldiš spomenul aj trestné stíhanie syna p. Lukyovej /majetková trestná
činnosť súvisiaca s bytmi/, čo už p. Lukyová považovala za zámerné a účelové
osočovanie svojej osoby a prehlásila, že v tejto veci podá na p. Boldiša trestné
oznámenie.
Predsedajúci ZD p. Ing. Turčan dal hlasovať za členov P-SBD a náhradníkov P-SBD:
Meno a priezvisko

nar:

lokalita

Soňa Lukyová
Ján Michalka
Ing. Marianna Čuková
Marta Luptáková
Ing. Alica Štrbová

1957
1937
1961
1962
1953

ZH
Kca
BŠ
Zca
NB

(vol.obvod)
1
2
3
4
5

Meno a priezvisko
nar:
Tatiana Doletinová
1951
Miroslav Tomašiak
1942
Ing. Dalma Štepáneková
1933
Mária Zacharovská
1934
Ing. Štefan Levrinc
1963
Hlasovanie: za: 31
proti: 0
(Traja delegáti neboli pri hlasovaní prítomní.)

lokalita
ZH
Kca
BŠ
Zca
NB
zdržal sa: 11

(vol.obvod)
1
2
3
4
5

Návrh kandidátky pre voľby do Kontrolnej komisie SBD:
Meno a priezvisko
Vladimír Varga
Jozef Chujac
Ing. Helena Bieleschová

nar:
1943
1969
1960

lokalita
ZH
ZH
ZH

(vol.obvod)
1
1
1

Miroslav Tomašiak
Mgr. Jana Jánošková
Elena Bajnoková

1942
1949
1940

Kca
Kca
Kca

2
2
2

Ing. Emília Hallayová
Ing. Maroš Vincenc
Bibiana Závadská

1959
1975
1944

Žca
Žca
H.H.

4
4
4

Ing. Miroslav Jausch
Viera Oravcová
RNDr. Karol Weis

1971
1954
1972

BŠ
BŠ
BŠ

3
3
3

P. Jozef Chujac, p.Miroslav Tomašiak a Ing. Vincenc stiahli svoju kandidatúru.
Meno a priezvisko
nar:
lokalita
(vol.obvod)
Vladimír Varga
1943
ZH
1
Ing. Helena Bieleschová
1960
ZH
1
Mgr. Jana Jánošková
Elena Bajnoková

1949
1940

Kca
Kca

2
2

Ing. Emília Hallayová
Bibiana Závadská

1959
1944

Žca
H.H.

4
4

Ing. Miroslav Jausch
Viera Oravcová
RNDr. Karol Weis

1971
1954
1972

BŠ
BŠ
BŠ

3
3
3

Predsedajúci vyzval delegátov aby vyplnený hlasovací lístok odovzdali do volebnej
urny.

Predseda volebnej komisie p. Vlčko prečítal zvolených kandidátov do KK-SBD:
p. Ing. Miroslav Jausch – 26 hlasov
p. Vladimír Varga – 25 hlasov
p. Ing. Emília Hallayová – 17 hlasov
Predseda volebnej komisie p. Jaroslav Vlčko informoval delegátov ZD SBD že
pred uskutočnením volieb do orgánov SBD je potrebné verejným hlasovaním
zrušiť zmluvy o výkone funkcie uzatvorené v zmysle § 66,ods.3 Obchodného
zákonníka doterajším členom Predstavenstva a Kontrolnej komisie SBD za
volebné obdobie 2008-2012 ku dňu 14.05.2012.
Predsedajúci ZD SBD p. Ing. Turčan vyzval delegátov ZD SBD aby hlasovali za
zánik funkcie členov Predstavenstva zvoleného na volebné obdobie 2008-2012
ku dňu 14.05.2012
- Ing. Ondrejovi Turčanovi
- Tatiane Doletinovej
- Soni Lukyovej
- Jozefíne Barniakovej
- Jánovi Putyrovi
- Ing. Dalme Štepánekovej
- Marte Luptákovej
- Ing. Alici Štrbovej
- Jánovi Michalkovi
Hlasovanie: za: 43
proti: 0
zdržal sa: 0
(Dvaja delegáti neboli pri hlasovaní prítomní.)
Zánik zmlúv o výkone funkcie schválených ZD-SBD dňa 19.04.2008
s úplatnosťou od 24.04.2008 v zmysle § 66,ods.3 Obchodného zákonníka s
členmi Predstavenstva SBD ku dňu 14.05.2012:
- Ing. Ondrejovi Turčanovi
- Tatiane Doletinovej
- Soni Lukyovej
- Jozefíne Barniakovej
- Jánovi Putyrovi
- Ing. Dalme Štepánekovej
- Marte Luptákovej
- Ing. Alici Štrbovej
- Jánovi Michalkovi
Hlasovanie: za: 43
proti: 0
zdržal sa: 0
(Dvaja delegáti neboli pri hlasovaní prítomní.)

Predsedajúci ZD SBD p. Ing. Turčan vyzval delegátov ZD SBD aby hlasovali za
zánik funkcie členov Kontrolnej komisie zvolenej na volebné obdobie 2008 – 2012
ku dňu 14.05.2012:
Ing. Emílli Hallayovej
- Vladimírovi Vargovi
- Zuzane Záhrocovej
- Miroslavovi Tomašiakovi
- Ing. Miroslavovi Jauschovi
- Eve Ondríkovej
Hlasovanie: za: 43
proti: 0
zdržal sa: 2
(Dvaja delegáti neboli pri hlasovaní prítomní.)
Zánik zmlúv o výkone funkcie schválených ZD-SBD dňa 19.04.2008 s platnosťou
od 24.04.2008 v zmysle § 66,ods.3 Obchodného zákonníka s členmi Kontrolnej
komisie SBD ku dňu 14.05.2012:
- Ing. Emílli Hallayovej
- Vladimírovi Vargovi
- Zuzane Záhrocovej
- Miroslavovi Tomašiakovi
- Ing. Miroslavovi Jauschovi
- Eve Ondríkovej
Hlasovanie: za: 43
proti: 0
zdržal sa: 2
(Dvaja delegáti neboli pri hlasovaní prítomní.)
K bodu 9 Návrh na uznesenie
Prezentácia: 53 delegátov
Pán Jozef Chujac z poverenia návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie z rokovania ZD SBD v tomto znení :
Na základe predložených písomných materiálov, predložených správ
a hodnotení ako aj podaných návrhov a pripomienok delegátov, prijíma ZD SBD
v Žiari nad Hronom, na svojom rokovaní dňa 11.05.2012 nasledovné
uznesenie:
A. Berie na vedomie :
1. Správu mandátovej komisie
2. Správu Predstavenstva a vedenia SBD za rok 2011
3. Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2011
4. Správu Kontrolnej komisie SBD a jej stanovisko k účtovnej závierke za rok
2011
5. Zánik funkcie členov Predstavenstva zvoleného na volebné obdobie 20082012 ku dňu 14.05.2012
- Ing. Ondrejovi Turčanovi
- Tatiane Doletinovej
- Soni Lukyovej
- Jozefíne Barniakovej

-

Jánovi Putyrovi
Ing. Dalme Štepánekovej
Marte Luptákovej
Jánovi Michalkovi
Ing. Alici Štrbovej

5.

Zánik zmlúv o výkone funkcie schválených ZD-SBD dňa 19.04.2008
s platnosťou od 24.04.2008 v zmysle § 66, ods. 3 Obchodného
zákonníka s členmi Predstavenstva SBD ku dňu 14.05.2012
Ing. Ondrejovi Turčanovi
Tatiane Doletinovej
Soni Lukyovej
Jozefíne Barniakovej
Jánovi Putyrovi
Ing. Dalme Štepánekovej
Marte Luptákovej
Jánovi Michalkovi
Ing. Alici Štrbovej

-

-

Zánik funkcie členov Kontrolnej komisie SBD zvolenej na volebné obdobie
2008-2012 ku dňu 14.05.2012
- Ing. Emílli Hallayovej
- Vladimírovi Vargovi
- Zuzane Záhorcovej
- Miroslavovi Tomašiakovi
- Ing. Miroslavovi Jauschovi
- Eve Ondríkovej
7.

Zánik zmlúv o výkone funkcie schválených ZD-SBD dňa 19.04.2008
s platnosťou od 24.04.2008 v zmysle § 66, ods. 3 Obchodného
zákonníka s členmi Kontrolnej komisie SBD ku dňu 14.05.2012:
- Ing. Emílli Hallayovej
- Vladimírovi Vargovi
- Zuzane Záhorcovej
- Miroslavovi Tomašiakovi
- Ing. Miroslavovi Jauschovi
- Eve Ondríkovej
8.

B. Zvolilo:
I. za členov Predstavenstva SBD pre volebné obdobie 2012 - 2016:
1.
2.
3.
4.
5.

Soňu Lukyovú
Jána Michalku
Ing. Mariannu Čukovú
Martu Luptákovú
Ing. Alicu Štrbovú

II. za náhradníkov do Predstavenstva SBD pre volebné obdobie 2012-2016:
1.
2.
3.
4.
5.

Tatianu Doletinovú
Miroslava Tomašiaka
Ing. Dalmu Štepánekovú
Máriu Zacharovskú
Ing. Štefana Levrinca

Výkon funkcie novozvoleným členom Predstavenstva SBD
14.05.2012.

vzniká dňom

III. za členov Kontrolnej komisie SBD na volebné obdobie 2012-2016:
1. Ing. Miroslava Jauscha
2. Vladimíra Vargu
3. Ing. Emíliu Hallayovú
Výkon funkcie novozvoleným členom Kontrolnej komisie SBD vzniká dňom
14.05.2012.
C. Schvaľuje :
1. Zmenu Stanov SBD
2. Ročnú účtovnú závierku SBD Žiar nad Hronom za rok 2011
3. Rozdelenie zisku za účtovné obdobie 2011 v sume 32 347,92€ ktorá sa
použije na úhradu straty minulých rokov
3. Rozpočet SBD na rok 2012
4. Zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej v zmysle § 66, ods. 3 Obchodného
zákonníka s novozvolenými členmi Predstavenstva SBD ku dňu 14.05.2012
Soňou L u k y o v o u
Jánom M i c h a l k o m
Ing. Mariannou Č u k o v o u
Martou L u p t á k o v o u
Ing. Alicou Š t r b o v o u
Zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej v zmysle § 66, ods. 3 Obchodného
zákonníka s novozvolenými členmi Kontrolnej komisie SBD ku dňu
14.05.2012:
Ing. Miroslavom Jauschom
Vladimírom Vargom
Ing. Emíliou Hallayovou
7. Zmenu volebného poriadku ZD-SBD
6.

D. ukladá:
Predstavenstvu SBD s termínom do 31.07.2012 zosúladiť predmet a rozsah
podnikania riaditeľa (prokuristu) SBD s platným znením stanov SBD
Hlasovanie: za: 39
proti: 0
zdržal sa: 3

(Traja delegáti neboli pri hlasovaní prítomní.)
K bodu 10 Záver.
Ing. Turčan Ondrej predsedajúci ZD SBD v Žiari nad Hronom poďakoval
prítomným delegátom za účasť a zasadnutie ukončil o 17,30 hod.
Zapísala: p. Iveta Štipková
p. Mária Kúšová
Podpisy:
-

overovateľov zápisnice:
p. Milan Boldiš
p. Helena Čerňanská

predsedajúceho rokovania zhromaždenia delegátov :

Ing. Ondrej Turčan
predseda predstavenstva SBD
v Žiari nad Hronom

