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 Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku  
  

 03/2015 
 
 

Číslo zápisnice 03/2015 

Dátum zasadania 02.11.2015 

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. Ján Liščák 

 

   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 odpredaj súboru 155 ks služobným motorových vozidiel (ďalej len „SMV“) 
2) Neupotrebiteľný hnuteľný majetok určený na odpredaj buď zaslaním žiadosti na odkúpenie, 

resp. ponuky z odborných útvarov SP, a. s.. 

 
 

Predseda, JUDr. Kračún privítal zúčastnených na treťom zasadaní KOM v roku 2015. 
Predseda KOM konštatoval, že úlohy zo zasadanie komisie č. 2/2015 boli splnené. S MV určené na 
odpredaj boli rozdelené do dvoch tabuliek podľa kategórií. Následne bola vyčíslená zostatková 
hodnota PHL v nádržiach áut určených na odpredaj. Súťažné podmienky po zapracovaní pripomienok 
od členov KOM boli zverejnené na webovej stránke SP, a. s.. 
 

1) Otváranie obálok odpredaj súboru 155 ks služobným motorových vozidiel (ďalej len „SMV“) 
 

 Členovia komisie si prezreli predložené obálky a predseda konštatoval, že doručené obálky 
boli neporušené, neotvorené, čo členovia komisie potvrdili, 

 Boli doručené dve ponuky na odkúpenie súboru 155 ks SMV, 

 Po otvorení obálok predseda skonštatoval, že oba subjekty splnili všetky súťažné podmienky 
(zloženie zábezpeky 100 000 EUR, zmluva, žiadosť, výpis z obchodného registra, čestné 
prehlásenie o akceptovaní súťažných podmienok), 

 
Záujemcovia o kúpu: 

CsonkaTRANS s.r.o., Sládkovičova 6, 943 02 Štúrovo, IČO 36542172, ponúkol za súbor 
vozidiel uvedených v prílohe: 

 1A  14 700 EUR bez DPH 

 1B 27 560 EUR bez DPH 
SPOLU 42 260 EUR bez DPH 
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 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  20 000 EUR bez DPH  

 1B 80 000 EUR bez DPH  
SPOLU 100 000 EUR bez DPH 

 
Rozdiel medzi záujemcami bol viacej ako 50 %, v takom prípade 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. 
 

2) Odpredaj drobného neupotrebiteľného hnuteľného majetku 
a) Zamestnanec s osobným číslom 76 180 požiadal o odkúpenie prideleného 

služobného mobilného telefónu (ďalej len S MT) IM (inventárne číslo) číslo 
282014669. Ide o S MT Nokia 3110 Clasic, aktivovaný 31.10.2008. S MT má viacej 
ako 7 rokov, je plne odpísaný, má byť nahradený novým S MT. KOM odporučila jeho 
priamy odpredaj, bez zverejnenia na intranete SP, a. s., za cenu 5 EUR bez DPH.  

b) Zamestnanec s osobným číslom 44 184 požiadal o odkúpenie PC, IM 220103325 PC 
HP Compaq dc7600, aktivovaný 28. 02. 2006, plne odpísaný. PC bol nahradený 
novým počítačom, je nevyužívaný, v prípade, že nebude odpredaný, bude daný na 
likvidáciu. KOM odporučila jeho priamy odpredaj za cenu 10 EUR bez DPH. 

c) Stredisko dopravy navrhlo odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku, plechovej 
garáže, umiestnenej na pozemku pošty Košice 12, Spišské námestie 3, 040 12 
Košice. Plechová garáž bola v minulosti postavená (odhadom v rokoch 1992 – 1993) 
na základe požiadavky strediska dopravy svojpomocne pracovníkmi SP, a. s., 
a slúžila na parkovanie S MV. V súčasnosti je garáž dlhodobo nevyužívaná z dôvodu 
parkovania S MV v garážach, ktoré sú súčasťou budovy pošty. Odstránením 
plechovej garáže zväčšíme manipulačný priestor pre nákladné MV na dvore pošty. 
KOM po prerokovaní navrhlo osloviť organizačné útvary SP, a. s., či nemajú 
záujem o využitie tejto garáže. Predpokladom je, že útvar, ktorý by mal záujem 
o uvedenú garáž by si ju musel previesť vlastnými prostriedkami a na vlastné náklady. 
Garáž je nadrozmerná, nie je evidovaná v IS SAP ERP. V prípade nezáujmu, bude 
ponúknutá na odpredaj na intranete SP, a. s.. 
 

d) Ostatné : 
  

SRIP (stredisko realizácie interiéru pôšt) navrhlo odpredaj neupotrebiteľného 
hnuteľného majetku, zariadení, ktoré boli v minulosti používané k výrobe nábytku pre 
prevádzky pôšt. Zariadenia sa stali nepoužiteľné po zrušení prevádzky. Zoznam 
zariadení ponúknutých na odpredaj:  
 

 
 

 
Ing. Liščák ako zástupca sekcie logistikých činností informoval o zámere 
ponúknuť na odpredaj neupotrebiteľný hnuteľný majetok – mopedy  
  
KOM odporučila spracovať materiál – „Informácia o ponuke neupotrebiteľného 
hnuteľného majetku na odpredaj“ do zasadania PGR  

IM dátum aktivácie názov IM

221001492 1.1.1999 PÍLA  FORMOVACIA

221001493 1.1.2000 KOLÍKOVAČKA -  K 21

221006029 21.9.2005 FRÉZOVAČKA  PRAKTIKA  MANUAL

221006279 31.12.2005 FRÉZOVAČKA HRÁN PRAKTIKA

221006663 20.7.2006 ZROVNÁVAČKA / HRÚBKOVAČKA ROJEK MSP 415

221006667 1.1.2006 FRÉZOVAČKA PRAKTIKA

221006668 1.1.2006 FRÉZA SPODNÁ FSN 30F

221006669 1.1.2006 OLEPOVAČKA CONTURA SCM

221008470 7.5.2009 OLEPOVACÍ STROJ ARKON 425 AR
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Súčasťou zápisu sú: prezenčná listina 
   žiadosti o kúpu 
   fotodokumentácia (garáž) 
 
 
Uznesenie KOM: 

  
KOM odporúča 

 

 Oznámiť firme Todos Bratislava s.r.o., že sa stala víťazným uchádzačom v ponukovom konaní 
na odpredaj súboru neupotrebiteľných opotrebovaných S MV 
Termín: ihneď po podpísaní Zápisnice KOM 
 

 Oznámiť firme CsonkaTRANS s.r.o.,,že bola neúspešným účastníkom v ponukovom konaní 
na odpredaj súboru neupotrebiteľných opotrebovaných S MV. Zabezpečiť vrátenie zábezpeky. 
Termín: ihneď po podpísaní Zápisnice KOM 
 

 Odporučila priamy odpredaj neupotrebiteľného S MT, bod 2), odsek a), bez zverejnenia na 
intranete SP, a. s., za cenu 5 EUR bez DPH.  
Termín: do 30. 11. 2015 
 

 Odporučila priamy odpredaj neupotrebiteľného PC bod 2), odsek b), bez zverejnenia na 
intranete SP, a. s., za cenu 10 EUR bez DPH.  
Termín: do 30. 11. 2015 
 

 Odporúča, pri každom odpredaji neupotrebiteľného hnuteľného majetku o ktorom má 
rozhodovať KOM a ktorý pozostáva z viacerých kusov hnuteľných vecí, je navrhovateľ takéhoto 
neupotrebiteľného majetku určeného na odpredaj, povinný vopred predložiť na zasadanie PGR 
„informáciu o ponuke neupotrebiteľného hnuteľného majetku na odpredaj“ 
Termín: podľa potreby 
 

 Odporučila osloviť organizačné útvary SP, a. s., či nemajú záujem o využitie garáže (bod 2), 
odsek d)). V prípade nezáujmu umiestniť ponuku na odpredaj na intranete SP, a. s. 
Termín: ihneď po podpísaní Zápisnice KOM 
 

 
 
Zapísal   Mifkovičová, Ing. Podpis: Ing. Štefánia Mifkovičová, VOD OEM,   v. r. 
Dňa   03.11.2015 
 
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. 
        JUDr. Ing. Jozef Ráž, R SLU  
 
 
Nesúhlasím s návrhom odporúčania KOM ............................. ...................................................
     dňa   JUDr. Ing. Jozef Ráž, R SLU 
 
 


