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 Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku  
  

 02/2015 
 
 

Číslo zápisnice 02/2015 

Dátum zasadania 21.09.2015 

Miesto   Bratislava, Nám. SNP č. 35, zasadacia miestnosť č. 106, 1 poschodie 

 

Zúčastnení   JUDr. Milan Kračún 

   Ing. Marta Bahurinská 

   Ing. Andrea Slaninová 

   Ing. Ľuboš Štrbík 

   Ing. Štefánia Mifkovičová 

   Ing. Jozef Ježovič 

 

   Zástupca 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 Prerokovanie spôsobu odpredaja neupotrebiteľného hnuteľného majetku – súboru 
155 ks služobným motorových vozidiel (ďalej len „SMV“) 

 
 

Predseda, JUDr. Kračún privítal zúčastnených na druhom zasadaní KOM v roku 2015. 
V úvode oboznámil prítomných so zmenami pri zasadaní KOM nakoľko Predstavenstvo 

Slovenskej pošty, a. s., ako štatutárny orgán  schválilo nový postup pri odpredaji hnuteľného majetku 
(aktualizácia Organizačnej smernice OS-28 Nakladanie s dlhodobým majetkom a Organizačného 
postupu OP-188  Štatút Komisie pre odpredaj majetku) 

Na zasadaní bol prerokovaný odpredaj 155 ks SMV. Ide o SMV odpísane, poškodené, 
niektoré z nich sú nepojazdné, napr. po havárii. Zoznam vozidiel určených na odpredaj bol schválený 
Predstavenstvom Slovenskej pošty, a. s., na zasadnutí dňa 18.08.2015, číslo materiálu 
027/3000/2015. Odpredaj bude realizovaný ako celok (balík 155 ks) a to formou vyhlásenie 
ponukového konania na internete a následne elektronickou aukciou. Súčasťou odpredávaných SMV 
sú pohonné hmoty, ktoré sú v ich nádržiach a príslušenstvo.  

 
ÚLOHY: 

1. Rozdeliť zoznam SMV určených na odpredaj do dvoch tabuliek a to: 1A-Zoznam súboru 
ojazdených motorových vozidiel kategórie M1 obstaraných  predávajúcim  do 31.12.2009 
vrátane a 1B–Zoznam súboru ostatných ojazdených motorových vozidiel neuvedených 
v prílohe č.1A. Tabuľka zaslať všetkým členom KOM. 

Termín: ihneď     Zodpovedný: Ing. Ježovič 
 

2. Vyčísliť hodnotu zostatkových PHL, ktorá je v nádržiach ponúkaných SMV  
Termín: ihneď     Zodpovedný: Ing. Slaninová 

 



Komisia pre odpredaj majetku  č. 02/2015 
Odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku 

2/2 

  
3. Zaslať všetkým členom KOM návrh súťažných podmienok na pripomienkovanie.   

Termín: ihneď     Zodpovedný: JUDr. Kračún 
 

4. Pripraviť a zaslať návrh kúpnej zmluvy na odpredaj súboru SMV všetkým členom KOM, 
pričom v zmluve je potrebné rozdeliť kúpnu cenu na tieto časti:  

a.  Kúpna cena za SMV –  osobitne uvedené v tabuľke 1A a osobitne uvedené v tabuľke 
1B 

b.  Kúpna cena za PHM v nádržiach 
 

Termín: ihneď     Zodpovedný: JUDr. Kračún 
 

5. Všetci členovia KOM pozrieť súťažné podklady a návrh kúpnej zmluvy a vyjadriť sa k nim  
prípadne navrhnúť zmeny.  

Termín: 24.09.2015    Zodpovední: všetci členovia KOM 
 

6. Zabezpečiť zverejnenie výzvy na predpokladanie ponúk so všetkými podkladmi (zoznamom 
SMV, súťažnými podkladmi, návrhom kúpnej zmluvy a pod.). Výzva bude zverejnená do 
30.09.2015. 

Termín: 30.09.2015   Zodpovedný: Ing. Ježovič 
 

 
 
 
 
Súčasťou zápisu sú: zoznam neupotrebiteľných SMV určených na odpredaj 
   prehlásenia o neupotrebiteľnosti (môže byť aj fotokópia) 
   prezenčná listina 
   vyhlásenia členov KOM 
   súťažné podmienky 
 
 
Uznesenie KOM: 

  
Komisia odporúča realizovanie odpredaja neupotrebiteľného hnuteľného majetku – súboru 

155 ks SMV formou zverejnenia výzvy na webovom sídle Slovenskej pošty, a. s., a následne formou 
elektronickej aukcie. 

 
 
 
Zapísal   Mifkovičová, Ing.  Podpis: Ing. Štefánia Mifkovičová, VOD OEM,   v. r. 
Dňa   21.09.2015 
 
Schválil   JUDr. Milan Kračún Podpis: JUDr. Milan Kračún, VO GR-PRAV, v. r. 
   predseda KOM 
 
 
 

ROZHODNUTIE 
 
Súhlasím s návrhom odporúčania KOM  Podpis:  JUDr. Ing. Jozef Ráž, R SLU, v. r. 
 
      dňa 29.09.2015 JUDr. Ing. Jozef Ráž, R SLU
  
 
 
Nesúhlasím s návrhom odporúčania KOM ............................. ...................................................
     dňa   JUDr. Ing. Jozef Ráž, R SLU 
 
 
 


