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komisijos

visuomenines administraciniq gindq

atsak,:rme i 2014-05-22 ralte pateiktus

klausi i5slcyrus Siirc
Kacl buvq:s D ,nBanduziai., bendrijos pirmininkas A. Paleckis yra geresnis,

nei daba bendrii os pi{minink0 Ligita Girskiend.

,rRumpi

t4-05-21-05-Zl 
'.yyt 

.tliame Savivaldybes administracijos atstovq susitikime su DNSB

neriais, Miesfo flkio departamento direktorius Liudvikas D[da, reaguodamas. i
kalbas, clabartirr€ DNSB ,,BanduZiai" pirmininke L. Girskiene, palyginus su buvusiu

bendrijos ininku ,A. Pafleckiu, vykdo bendrijos administravim4 nepriekaiStingai, replikavo'

kad i t10l4-0+-10 atlikto DNSB aBanduZiai" valdymo orgaml veiklos. planinio

ii oadur, rne vis$as Sioje bendrijoje yra taip gerai kaip kalbama, nes patikrinimo metu

nustatyta ile paZeidirnnq.

Istatai su DNSB istatymo nauja redakcija 12in.,2012,Nr. 50-2440).
uz2013

visuotiniam susirinkimui metiniq finansiniq ataskaitq rinkinys
bendrijos(balansas, eililos rezrru.ltatu ita, finansines atskaitomyber; ai5kinamasis ra5tas) bei

/ykdydami. Klaifedos miesto savivaldybes
sprenrlim4 byloj{ Nr. TGK-13, pakartotinai

3. llendriSors metiniq pajamq ir ijlaidq s4mata suclaryta bendra visiems namams ir

tvitlinti v:isuotiniam'susirinkimui (visos patalpq savininkq sukauptos le5os i apskait4

14 str. 6 dalis 4 p.);
zijos komisijos bendrijos Dkines finansines

nepateiktos visuotiniam susirirrkimui ({st.
sudaryta ne i5 irijq komisijos nariq (ist.
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) revizijosi komisija

ir tvarkomos kiekvienam namui atskirai (lst. 25 str. 3 dalis))'

. Nesudar.yti bendrojo naudojimo objektq aprasai (fst. 14 str. 6 dalis 8 p.).

. \zletiniq rplanq piojektai nepateikti tvirtinti visuotiniam susirinkimui ({st. 14 str.

kad ui, nustatytus paZeidimus 2014-09-'17 sura5ytas administracinis teises

pro,tokolas .Nr. AIIP-I0168 ir skirta nuobauda.
. P,ra5ome ipareigoti Liudvikq Diid4 nurodyti, furie DNSB ,,Rumpi5k6s( istatr;
ra negali.gjanfys ir lstafym4, kurio pagrindrur, Liudvikas Dtrda gali daryti

:ai tokius 'ysiksmusl r-y. i5 nilSn ,,Rumpi5k0so' istatq i5braukti punktus (kurie

Dlrlos m:rnymu o.ru ,rlguHoja), kai 5ie istatai ;'ra vienintelis dokumentas, kuris

,ruotas reg,istru gentre ir pagai juos turi btiti tvarkoma Bendrija ,Rumpi5kes"'



anliir; Respublikos daugiabudiq namq savininkq bendrijq istatymo
(isigaliojo I2!" m.lierpos I ) pakeitimo istatymo (3 str. 1 dalis) reikalavimu,,Iki Sio istatymo
isigalioji os daugiabudiq namq savininkq bendrijos, gyvenamqjr+ namrl
statybos ir eksploatavimo bendrijos ir kiti juridiniai asmenys, isteigti rr
veikiantys namq savininkq bendrijq istatym4,, per 12 menesiq nuo Sio istatymo
isigalioj dienos sruvo suderina su Sio istatymo 1 slraipsnyje i5destyto Daugiabudiq
gyvenamu
[statymas).

namq ir kitos ies pastatq savininkq bendrijr4 istatymo reikalavimais" (toliau-

ina, kad ndrijq istatai, nesuderinti su fstatymo reikalavimais jam isigaliojus,
galioja tik dalimi. kuri ie5tarauj a [statymo reikalavimams.

i 2014-05-I vykusiame susirinkime buvo g:indijamasi del galimai neteisetai
ijos igaliotiniq,paLymime, kad 1996-06-13 DNSB,,Rumpi5kes" istatq 19.I punktas

fstatymo rei imams. {statuose numatyta, kad bendrijos lgaliotiniai renkami

[statymo 13 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad ,,igaliotrntat
dalies 4 metq

fgaliotinio ijq skaidius neribojamas. fgralir:,tiniu renkamas bendrijos narys.
iq igalioti:niq nustatomas bendrij os istatu,ose, vadovauj antis pakankamo ir

atstovavuno
Taip pat p pateikti istatym4o kuriuo remiantis butq flkio ir energetikos

skyriaus
i5rirnkti i

lD. manauskas teigia, kad neteisdtni, nesilaikant Bendrijos istatq
gartiik4 sprgsti d6l Bendrijos reikalg.

NSB igaliotiniai buvo i5rinkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos
daugiabudinamq sav'i.ninkq

liotiniq rirrkim<
bendrijq istatymo 13 straipsnio ,,Ilendrijos nariq igaliotiniq teisinis

statusas. I jq susirinkimq Saukimo ir organizavimo tvarka" nuostatomis.

{galiotiniai v,o renk€und laiptiniq bendrijos nariq susirj Susirinkimq sprendimai

Judita Simonaviditite

iforminti lais.
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