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 Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku  
  

 01/2016 
 
 
  

Číslo zápisnice 01/2016 

Dátum zasadania 29.01.2016 

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  

   Ing. Ján Liščák 

    

   Mgr. Dagmar Jenčová 

   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) 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 prvom zasadaní KOM v roku 2016. 

Predseda KOM konštatoval, že úlohy zo zasadania komisie č. 3/2015 boli splnené. Drobný 

neupotrebiteľný hnuteľný majetok, SMT (služobný mobilný telefón) a PC (personal computer, osobný 

počítač) boli predané a vyradené z evidencie v zmysle zápisu KOM 03/2015. 

 

1) Odpredaj drobného neupotrebiteľného hnuteľného majetku 

a) Zamestnanec s osobným číslom 24060 požiadal v mene ZOO (základnej odborovej 

organizácie) o odkúpenie pozostatkov z mobilných buniek v súčasnosti 

nevyužívaných minimálne rok a umiestnených v priestore termálneho kúpaliska 

Vadaš Štúrovo. Pôvodné mobilné bunky boli dané do používania v januári 1988. 

Státím na mieste, používaním a odstránením krycej (ochrannej) strechy pôvodné 

bunky boli značne poškodené a znehodnotené. Nájomná zmluva s prevádzkovateľom 

termálneho kúpaliska bola zrušená, prevádzkovateľom kúpaliska sme boli vyzvaní na 

odstránenie predmetných pozostatkov mobilných buniek. Po prehodnotení 
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odhadovaných nákladov na likvidáciu a nutnosť urýchleného vyprázdnenia priestoru, 

KOM odporúča priamy odpredaj zástupcovi ZOO za symbolickú sumu 1 EUR bez 

DPH s povinnosťou demontáže a odvozu mobilných buniek na náklady záujemcu. GR 

PRAV pripraví zmluvu na odpredaj. 

b) Pozostatky vybavenia zrušenej stolárskej dielne (píla formovacia, kolíkovačka, 

frézovačka, zrovnávačka, fréza spodná, olepovačka) budú umiestnené do 5 

pracovných dní po podpísaní Zápisnice KOM č. 01/2016 na webovom portáli SP, a. 

s., s popisom kde sa zariadenie nachádza, s kontaktnými údajmi na zamestnanca, 

ktorý sprístupní zariadenia k nahliadnutiu. Záujemcovia budú môcť zasielať ponuky na 

odkúpenie zariadení v stanovenej lehote na každý kus zariadenia samostatne. Po 

vyhodnotení ponukového konania budú zariadenia odpredané záujemcom, ktorí 

ponúknu najvyššiu kúpnu cenu.   

c) Stredisko dopravy navrhlo odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku, plechovej 

garáže, umiestnenej na pozemku pošty Košice 12, Spišské námestie 3, 040 12 

Košice. Tajomník KOM na základe rozhodnutia KOM oslovil jednotlivé úseky či 

nemajú záujem o využitie tejto garáže. Záujem zo strany organizačných útvarov SP, 

a. s., nie je. KOM navrhla odpredať predmetnú neevidovanú plechovú garáž priamym 

odpredajom zamestnancovi s osobným číslom 74726, v sume 70 EUR s DPH. 

Zamestnanec sa zaviaže odstránením nadrozmerného nákladu na vlastné náklady, 

v termíne do štyroch mesiacov od uhradenia kúpnej ceny. GR PRAV pripraví zmluvu 

na odpredaj. 

d) Zamestnanec s osobným číslom 47596 požiadal o odkúpenie SMT z dôvodu odchodu 

z SP, a. s.. KOM odporúča odpredať SMT 282039247 MT BLACKBERRY 

PASSPORT, obstaraný v máji 2015 zamestnancovi za zostatkovú hodnotu 254,70 

EUR. Zostatková hodnota je vyššia, ako hodnota obdobného MT (mobilného telefónu) 

po ročnom používaní. GR PRAV pripraví zmluvu na odpredaj. 

e) Zamestnanec s osobným číslom 44156 požiadal o odkúpenie PC 220106270 PC HP 

DC7800, obstaraný v roku 2007 (421002315). PC je plne odpísaný, neupotrebiteľný 

zo strany SP, a. s., nahradený novým PC. KOM odporúča priamy odpredaj bez 

zmluvy zamestnancovi za ním navrhnutú cenu 15 EUR s DPH. 

 

 

 

Súčasťou zápisu sú: prezenčná listina 

   žiadosti o kúpu 

  

   

 

Uznesenie KOM: 

 

  

KOM odporúča 

 

 

a) Odporučila priamy odpredaj pozostatkov hnuteľného majetku nachádzajúceho sa 

v priestore termálneho kúpaliska Vadaš zamestnancovi s osobným číslo 24060 za 

symbolickú cenu, 1 EUR bez DPH s povinnosťou demontáže a odvozu z priestorov 

kúpaliska. 

b) Odporučila zverejnenie ponuky na odpredaj pozostatkov vybavenia zrušenej stolárskej 

dielne na webovom portáli SP, a. s., za účelom dosiahnutia najvyššej ponuky kúpnej 

ceny. 

c) Odporučila odpredať neevidovanú plechovú garáž priamym odpredajom zamestnancovi 

s osobným číslom 74726, v sume 70 EUR s DPH. 
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d) Odporučila priamy odpredaj SMT 282039247 MT BLACKBERRY PASSPORT,  

zamestnancovi s osobným číslom 47596 za zostatkovú hodnotu 254,70 EUR. 

e) Odporučila priamy odpredaj  PC 220106270 PC HP DC7800 zamestnancovi s osobným 

číslom 44156 za ním navrhnutú kúpnu cenu 15 EUR s DPH. 

 

 

Zapísal   Mifkovičová, Ing. Podpis: Ing. Štefánia Mifkovičová, VOD OEM,   v. r. 
Dňa   29.01.2016 

 

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 


