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Vilnius

Bendrijoje yra 144 sodo sklypai. Susirinkime dalyvauja - 31 narys (dalyvirl s4ra5as pridedamas).

SVARSTYTA:

Susirinkimo darbotvarkes tvirtinimas.
Susirinkimo pirmininkas pasiulo dirbti pagal pateikt4 darbotvarkg, kuri i5 anksto buvo paskelbta sodininkq
bendrij os pkelbimq lentose, paskelbta dienra3tyj e,,Lietuvos Rytas".
R. Jaro5iend primena, kad pirm4 kart42017 m. balandZio 7 d. Sauktas visuotinis nariq susirinkimas neiryko,
nes nebuvo susirinkimo dalyviq kvorumo.

Susirinkimas vyko pagal 5i4 darbotvarkg:

1. Pirmininko ir sekretoriaus rinkimas,
Pirmininke i3rinkta Regina Jaro5iene, sekretore Au5ra Vilkaite (vienbalsiai).

2. Valdybos ataskaita uL 2016 m. (priimta vienbalsiai).

3. Revizijos komisijos ataskaita uL,2016 m. Revizijos komisija sutinka su ataskaita.

4. Revizijos komisijos nario perrinkimas.
Revizijos komisijos nariu siiilomas Vytautas Lasevidius. 29 UZ,2 PRIES.

5. Bendrijos istatq keitimas:

I. S/B ,,Zerudio" buveinds adreso keitimas i5 dabartinio (Peteli5kiq g.) i Skersines sodq 4-oji g. 13,

Vilnius (vienbalsiai);

[. Rinkimo i valdybos narius tvarkos patikslinimas: renkame narius nuo kiekvienos gatves po

atstov4, i5 viso penki nariai. (vienbalsiai).Pageidautina-narys turi nuolatos gyventi bendrijose.

m. Ne bendrijos nariai uZ naudojim4si bendrojo naudojimo objektais - atsiskaito pagal bendrijos
pateiktas s4skaitas. Su ne bendijos nariais sudaromos sutartys,kuriose numatomos

bendradarbiavimo gaires.l PRIES, 30 UZ.

lV. Stojamasis mokestis j bendrijq naujiems nariams 300 eurq - nepriimta s, !U2,1 SUSILAIKE, 29

PRIES.

V. lstoti j bendrijq nariai turi per metus laiko. 1 PRIES, 30 UZ.



Vl. Tvarkant dokumentus susijusius su gyventojo pageidavimu, visas i5laidas dengia praSantysis.

(kopijos,laiSkai), (vienbalsiai).

6. Metinio ir ilgalaikio plano tvirtinimas.

Vandens ukio prieZilros, tiekimo klausimai:

a) Skelbti konkurs4 d6l vandens tiekimo tinklq prieZilros ir eksploatacijos 29 UZ, Z pRtpS;

b) pradeti siurblines renovavimo darbus (vienbalsiai).

c) aptarti ir nutarti sodo vandens tiekimo bDdai kitoms bendrijoms ir fiziniams asmenims:

I. Procentine apskaita, kai 50%o sumoka kaimynines bendrijos (nepritarta);

III. Pagal kaimyniniq SB sitlom4 variant4 - proporcingai, pagal vartotojq skaidiq
esanti bendrijoje (nepritarta);

il. Mokestispagal irengt4apskaitos sistem4(skaitliukai),(vienbalsiai).

IV. Pasira$ti atnaujintas vandens tiekimo sutartis su vartotojais - kaimyniniq
sodq bendrijomis, fiziniais asmenimis (vienbalsiai).

V. Vienas prisijungimas vienam sklypui prie sodq bendrijos vamzdyno
(vienbalsiai).

VI. Sodq bendrijos vandens prijungimo, atjungimo mokestis- 50 eur. Esant
gedimui gyventojo sklype, gyventojas privalo sutvarlclrti per dvi dienas. Antraip, bus jo sklype atjungtas
vanduo ir taikomas atjungimo mokestis, 3 PzuES, 1 SUSILAIKEi,zI tlZ.

VII. Vandens tvarkymas : skelbti konkurs4. Dalyvauti gali : imones/ juridinis
asmuo. I SUSILAIKE.2 PRIES. 25U2.

VdI. UZtikrinti pri6jim4 prie vamzdyno.

7. Privalomos talkos: nepritarta.
Tik savanoriSkai. (vienbalsiai).

Dalyvavimas akcijoje,,DAROM"- savanori5kai. Pensininkai ir neigalieji, atleidZiami nuo dalyvavimo.

8. SB keliq ap5vietimo, ienklinimo, prieZiiiros darbq:

S/B ,,AtZalynas'o pra5o prisideti prie Skersines sodq I - sios gatvds poslkio renovacijos, 3 UZ,
7 SUSILAIKE,2I PRIES.

a) Skersinds sodq l-osios gatvds daline renovacija: (gatve priduota savivaldybei, tadiau pagal

galiojandius istatymus, galime pasinaudoti 50:50 %o pagalba, todel duobes reikia patiems

pasilyginti), nusprgsta pirmaja ga-tvg greideriuoti iruZpilti skalda i5 bendrijos 165q, I PRIES, 30

UZ.

b) sitiloma ivesti vienkartini statybq mokesti - 400 Eur. Kelio sutvarkymas po statybrl yra
privalomai. N,rbalruuus uZ 5i sprendim4 teigiamai- itraukti Sipunkt4 i istatus. 3 SUSILAIKE, 28

UZ.

b) jei vykdant darbus savo sklypuose, narys padaro Lalq bendrijos turtui (pvz.: apgadina keli4 ir
panaSiai), tai narys turi sutvarkyti pakenkimus per 2 mdn. Kitu atveju, bendrija sutvarko

apgadinimus ir pateikia s4skait4 sklypo savininkui. Padaryta Zala nustatoma sura5ant defektini



ra5t4 dalyvaujant keliems tos gatves nariams ir valdybos nariui, atstovaujandiam gatvg, kurioje
padarytaLala.

keliq sankryZose, kur ypad blogas matomumas, pastatyti veidrodZius. frengti steb6jimo kameras.

del-keliq ap5vietimo, tai turi buti ap5viesti visi bendrijos keliai, o ne dalimis ,24 rJr,,1 pRIES, 6
SUSILAIKE:

draud,imas savininkq automobiliq statymo ant bendro naudojimo keliq (5 SUSILAIKE, 7 PRIES,
19UZ).

7. Einamieji klausimai:

Nario mokesdio didinimas, 10 EURI.I UZ I ARA. 3 PRIES, 2gU2.

. Nario mokestis t. b. sumokdtas iki rugpjudio 1d.,nuo 07.02d,nessumok4jus,pradedamos
skaidiuoti paliikanos.Metq gale-pateikiamos s4skaitos.4U Z,Zl pnlnl.

Nariai, nuolat glvenantys bendrijoje, privalo tureti Siuk3liq konteinerius visus metus, kiti
nariai, neturintys konteineriq - SiukSles i5siveZa arba uZsisako konteinerius sezonui. (vienbalsiai).

Turintys sutartis su SiukSliq kompanijomis turi pristat5rti valdybai sutartis per
menesi.(viebalsiai).

Sodq bendrij os turto dokumentai turi buti gr qLinti valdybai. (v ienbal si ai )

Buvgs sodq bendrijos pirmininkas Jonas Cicenas privalo pateikti bendrijos dukumentus l0
metq laikotarpio.(viebalsiai)

Gyventojai, kurie nesusimoka sodq bendrijos mokesdio 2 metus bus paduodami i teismq ir
prival6s susimoketi teismo iSlaidas.(vienbalsiai)

S/B ,tA.tZalynas" pageidauja, jog prisidetume prie jq Siuk5lirl i5veZimo. Neprisideti vienbalsiai.

Regina JaroSiene

Susirinkimo sekretorius: Au5raVilkaite
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