Dobrý deň,
nakoľko budeme až do Vianoc v Núdzovom stave a zhromažďovanie občanov je
obmedzené, Správna rada na svojom on-line rokovaní dňa 4.12.2020 rozhodla o presune
konania riadneho Valného zhromaždenia nášho občianskeho združenia Blumentál
na jar 2021 (indikatívne v marci, pokiaľ to situácia umožní).
Zároveň sme na Správnej rade jednomyseľne rozhodli, že Povolenia na parkovanie
pre členov združenia na rok 2021 (ďalej len "Povolenie parkovania") sa prevydajú v
obvyklom termíne na prelome rokov.
Na poslednom Valnom zhromaždení prijaté Pravidlá udeľovania povolení na parkovanie vo
vnútrobloku nie je potrebné meniť, osvedčili sa (napriek zložitejšiemu algoritmu) a
neevidovali sme žiadne zásadné námietky.
Algoritmus výberu bol dohodnutý na poslednom Valnom zhromaždení:
prvých 20 povolení bude udelených zásluhovo (v prípade vyššieho počtu viacročných členov
sa vyberá každý druhý v poradí s následným cyklením a to až do vyčerpania počtu 20),
druhých 20 povolení bude udelených ostatným záujemcom (v prípade vyššieho počtu
rovnako ako v prvom výbere) a
posledných 10 povolení bude udelených záujemcom ochotných vykonávať operátora rampy.
Čas doručenia Vášho e-mailu so Žiadosťou sa využije pre určenie poradia, princíp "kto prv
príde, ten prv melie" sa uplatní až v treťom kole výberu operátorov.
Ak nedôjde k vyčerpaniu celého počtu disponibilných Povolení, potom sa princíp "kto prv
príde, ten prv melie" použije na ďalšie Povolenia (druhé povolenie na byt, nájomníci, ...).
V tomto mimoriadnom období Správna rada aj určila
dobu na doručovanie Žiadosti o Povolenie parkovania na rok 2021 a to
od 11.12.2020 od 8:00 hod do 21.12.2020 vrátane
a to na e-mail združenia :
blumentaloz@gmail.com.
V prílohe nájdete platné tlačivo.
Žiadosti doručené pred stanoveným termínom budú zaradené ako posledne prijaté.
Doručené tlačivá budú posúdené Správnou radou v priebehu januára a o výsledku
budete obratom informovaní e-mailom aj s inštrukciou o splatení členského príspevku. Jeho
výšku Správna rada nemení.
Členský príspevok neplaťte vopred (kvôli ročnej evidencii).
Veríme, že začiatkom roka sa pandemická situácia dostane pod kontrolu a umožní
nám vidieť sa v širšom kolektíve.
S prianím nech nás Covid obchádza
Kvasnica Branislav
predseda Správnej rady
Blumentál obč. združenie

