
Komisia pre odpredaj majetku  č. 05/2016 
Odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku 

1/3 

  
  

 Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku  
  

 05/2016 
 
 
  

Číslo zápisnice 05/2016 

Dátum zasadania 04. mája 2016 

Miesto   Bratislava, Nám. SNP č. 35, zasadacia miestnosť č. 136, 1 poschodie 

 

 

Zúčastnení   JUDr. Milan Kračún 

   Ing. Marta Bahurinská 

   Ing. Andrea Slaninová 

   Ing. Ľuboš Štrbík 

   Ing. Štefánia Mifkovičová  

   Mgr. Dagmar Jenčová 

    

   Ing. Jozef Ježovič 

   Bez zástupcov verejnosti 

  

 

Komisia bola/nebola uznášaniaschopná 

 

Vyhlásenie o nejestvujúcom konflikte záujmov: 

Prítomní členovia  Komisie pre odpredaj majetku (ďalej len „KOM“) a prizvaní pred začiatkom 

rokovania KOM písomne prostredníctvom osobitného vyhlásenia prehlásili, že nie sú im známe žiadne 

skutočnosti, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať akékoľvek faktory potencionálne 

ohrozujúce nestrannosť ich rozhodovania na zasadaní KOM, najmä so zreteľom na ich pomer 

k prejednávanej veci alebo k záujemcom o kúpu hnuteľných vecí alebo ich zástupcom.   

 

Program  

1) Otváranie obálok  

2) Odpredaj iného drobného neupotrebiteľného hnuteľného majetku 

 

Predseda, JUDr. Kračún privítal zúčastnených na piatom zasadaní KOM v roku 2016. 

Predseda KOM konštatoval, že úlohy zo zasadania komisie č. 4/2015 boli splnené.  

 

Na základe schválenia odporúčaní KOM, podľa zápisnice č. 4/2016, na webovom portáli SP, 

a. s., bola zverejnená ponuka na odkúpenie celku 223 SMV a odkúpenie celku 37 služobných 

motocyklov. Materiál na odpredaj SMV a motocyklov bol prerokovaný a schválený na PGR 158 zo dňa 

01.03.2016 pod názvom „Hromadný odpredaj motorových vozidiel v roku 2016 – I. kolo“ , číslo 

005/3000/2016, a „Hromadný odpredaj motocyklov   v roku 2016, číslo 004/3000/2016.  

 

1) Otváranie obálok 
 

A. Otváranie obálok odpredaj súboru 223 ks služobným motorových vozidiel (ďalej 
len „SMV“) 

 

 Na SP, a. s., v stanovenom časovom limite bola doručené len jedna ponuka na 
odkúpenie SMV 
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 Členovia komisie si prezreli predloženú obálku a predseda konštatoval, že doručená 
obálka bola neporušená, neotvorená, čo členovia komisie potvrdili 

 Po otvorení obálky predseda skonštatoval, že subjekt splnil všetky súťažné 
podmienky (zloženie zábezpeky 100 000 EUR, zmluva, žiadosť, výpis z obchodného 
registra, čestné prehlásenie o akceptovaní súťažných podmienok). 

 
Záujemca o kúpu: 

 Todos Bratislava s.r.o, M.Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava, IČO 31319823, ponúkol za 
súbor vozidiel uvedených Todos Bratislava s.r.o v prílohe: 

 1A  30 000 EUR bez DPH  

 1B 45 000 EUR bez DPH  
SPOLU 75 000 EUR bez DPH 

 
KOM konštatovala, že neboli splnené podmienky na uskutočnenie elektronickej aukcie v zmysle 
súťažných podmienok. KOM vyhodnotila firmu Todos Bratislava s.r.o., ako víťaza ponukového 
konania a odporúča uzatvoriť kúpnu zmluvu s víťazným uchádzačom. 
 

B. Odpredaj súboru motocyklov 
 

 Na SP, a. s., v stanovenom časovom limite nebola doručená žiadna ponuka na 
odkúpenie malých motocyklov. 

 
KOM konštatovala, že z dôvodu nezáujmu o ponúkané opotrebované, neupotrebiteľné malé 

motocykle, odporúča ďalej postupovať podľa materiálu „Hromadný odpredaj motocyklov   v roku 2016, 

číslo 004/3000/2016, schválené PGR 158 zo dňa 01.03.2016, konkrétne: 

 

„...Gestor návrhu zároveň navrhuje v prípade neobdržania ponúk na hromadný odpredaj - kúpu 

motocyklov (vzhľadom k veku a technickému stavu motocyklov), schváliť následné odovzdanie 

motocyklov do zberných surovín ako výkup železa. Poznámka: Keďže motocykle nemajú EČ, 

nepodliehajú tak evidencii Dopravnému inšpektorátu polície a nepodliehajú ani vyraďovaniu vozidiel z 

evidencie Policajného zboru (§ 120, zákona č. 8/2009 Z.z.) a nie je preto potrebné predloženie 

potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie, alebo potvrdenia obvodného úradu životného 

prostredia, o „zničení“ vozidla. Z uvedeného dôvodu je možné realizovať aj túto formu fyzickej 

likvidácie motocyklov. Výkup železného šrotu a farebných kovov sa pohybuje od 0,06 €/kg do 0,10  € 

za kg. V tabuľke nižšie uvádzame prepočet ceny za výkup motocyklov pri najnižšej výkupnej cene. 

Náklad na prevoz motocyklov z Odd.dopravy (ul.Bojnícka) na zberný dvor je zanedbateľný 

(vzdialenosť tam a späť spolu je cca 10km)....“ 

 
 

2) Odpredaj drobného neupotrebiteľného hnuteľného majetku 
a) Zamestnanec požiadal o odkúpenie 2 ks vešiakovej steny, odmontovanej pri obnove 

priestoru v budove SP, a. s.,  na Tomášikovej ulici. Vešiaková stena je odložená pod 
schodiskom, určená na likvidáciu. Fotodokumentácia priložená. KOM odporučila 
priamy odpredaj, bez zverejnenia na intranete SP, a. s., za cenu 3 EUR s DPH.  

b) Sekcia personálnych služieb oslovila Sekciu správy majetku VL č. 221/2016 – LZ-
SPS-O BOZP a SoZ zo dňa 26.04.2016 ohľadom zabezpečenia odpredaja 
unimobuniek IM 211002025 a IM 211002026 umiestnených v rekreačnom zariadení 
Dolná Strehová. Ubytovacie unimobunky pri termálnom kúpalisku sa využívajú iba 
v letnej sezóne, za prenajatý priestor platí SP, a. s., celý rok, pričom nie sú 
zamestnancami využívané, ich prevádzka je nerentabilná. Unimobunky majú vyše 36 
rokov, sú fyzicky opotrebované, ich údržba vrátane nutnej rekonštrukcie elektrického 
zariadenia podľa revízie začiatkom tohto roka je neefektívna. Z uvedeného dôvodu 
žiadajú o zabezpečenie odpredaja. Obec Ľuboriečka 113, 991 02 Dolná Strehová, 
zaslala „Žiadosť o odkúpenie unimobuniek“. V žiadosti o odkúpenie obec, zastúpená 
starostom žiada o odkúpenie unimobuniek z dôvodu riešenia sociálnych problémov, 
ubytovania pre bezdomovcov. Náklady na odstránenie buniek z areálu kúpaliska bude 
znášať obec. Ponúka kúpnu cenu 100 EUR s DPH za obe bunky. KOM odporučila 
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priamy odpredaj na základe zmluvy, bez zverejnenia na intranete SP, a. s., za celkovú 
cenu 100 EUR s DPH.  
 

 

Úlohy: 

 Ing. Jozef Ježovič zabezpečiť potrebné na zrealizovanie odpredaja balíka SMV víťaznému 

záujemcovi 

 JUDr. Milan Kračún zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy s obcou Ľuboriečka na 

odkúpenie dvoch kusov unimobuniek.  
  
 

Prílohy zápisnice sú k nahliadnutiu u tajomníka KOM. 

 

Prílohy zápisnice sú: prezenčná listina 

   fotodokumentácia 

   žiadosti o kúpu 

  

   

Uznesenie KOM: 

 

KOM odporúča 

 

1) Odporúča odpredaj súboru opotrebovaných, neupotrebiteľných S MV firme Todos Bratislava 

s.r.o. 

2) Odporúča odovzdanie motocyklov do zberných surovín ako výkup železa. 

3) Odporúča priamy odpredaj 2 ks vešiakovej steny určenej na likvidáciu za celkovú sumu 3 

EUR s DPH. 

4) Odporúča odpredaj na základe zmluvy 2 ks neupotrebiteľných unimobuniek obci Ľuboriečka 

za celkovú sumu 100 EUR s DPH. 

 

Zapísal   Mifkovičová, Ing. Podpis: Ing. Štefánia Mifkovičová, VOD OEM,   v. r. 
Dňa   05. mája 216 
 

Schválil   JUDr. Milan Kračún Podpis: JUDr. Milan Kračún, VO GR-PRAV, v. r. 
   predseda KOM 
 

 

ROZHODNUTIE 

 

 
Súhlasím s návrhom odporúčania KOM  Podpis:  JUDr. Stanislav Backa,  

dočasne poverený výkonom funkcie riaditeľ služieb, v. r. 

 

JUDr. Stanislav Backa, 

dočasne poverený výkonom funkcie riaditeľ služieb 

  

 

 

 

Nesúhlasím s návrhom odporúčania KOM .......................... ...................................................

      dňa  JUDr. Stanislav Backa,  

dočasne poverený výkonom funkcie  

riaditeľ služieb 


