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Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku 
 

06/2016 
 
 

Číslo zápisnice 06/2016 

Dátum zasadania 15. augusta 2016 

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

 

Zúčastnení   JUDr. Milan Kračún 

   Ing. Marta Bahurinská 

   Ing. Štefánia Mifkovičová  

   Mgr. Dagmar Jenčová 

    

Ospravedlnení  Ing. Andrea Slaninová 

   Ing. Ľuboš Štrbík 

  

Komisia bola/nebola uznášaniaschopná 

 

Vyhlásenie o nejestvujúcom konflikte záujmov: 

Prítomní členovia  Komisie pre odpredaj majetku (ďalej len „KOM“) a prizvaný 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) Odpredaja súboru neupotrebiteľných, opotrebovaných malých motocyklov  

2) Odpredaj iného drobného neupotrebiteľného hnuteľného majetku 

 

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

Predseda KOM konštatoval, že komisia je uznášania schopná podľa OP-188 Štatút Komisie pre 

odpredaj majetku, kapitola 3.3.1   Zasadania KOM, bod (14) - KOM je uznášaniaschopná, ak je 

prítomná nadpolovičná  väčšina jej členov. Rozhodnutie KOM  je prijaté, ak hlasovala nadpolovičná 

väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu KOM, resp. 

zástupcu predsedu v takom prípade, ak zástupca plní úlohy predsedu v plnom rozsahu.  

KOM, podľa zápisnice č. 5/2016 konštatovala, že z dôvodu nezáujmu o ponúkané 

opotrebované, neupotrebiteľné malé motocykle, odporúča ďalej postupovať podľa materiálu 

„Hromadný odpredaj motorových vozidiel v roku 2016 – I. kolo“, číslo 006/3000/2016, konkrétne „ ... 

schváliť následné odovzdanie motocyklov do zberných surovín ako výkup železa...“ 

Na základe troch žiadostí o kúpu malých motocyklov, ktoré boli doručené na oddelenie technicko-

administratívnej podpory v priebehu ďalších mesiacov po zasadaní KOM, KOM pristupuje 

k prehodnoteniu stanoviska uvedeného v zápisnici č. 5/2016 a odporúča súbor neupotrebiteľných, 

opotrebovaných malých motocyklov odpredať. 

 

1) V rámci odpredaja súboru neupotrebiteľných, opotrebovaných malých motocyklov, boli doručené 

tieto žiadosti o kúpu: 

a) E-mailová ponuka od Plastic Metal Rigo, cenová ponuka bola za kg kovu, predpoklad cca 100 

EUR 
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b) E-mailová ponuka od tbtgrup, cenová ponuka za súbor 185 EUR   

c) Písomná ponuka od pána Zlatoša, cenová ponuka za súbor 190 EUR  

  

 
KOM prehodnotila svoje odporúčanie ohľadom súboru neupotrebiteľných, opotrebovaných malých 
motocyklov, ktoré uviedla v zápisnici č. 5/2016 a  odporúča odpredaj za najvyššiu doteraz doručenú 
ponuku, t. j. pre pána Zlatoša.  
 

2) Odpredaj drobného neupotrebiteľného hnuteľného majetku 

a) Zamestnanec s osobným číslom 98307 požiadal o odkúpenie služobného MT 
282029641 MT SAMSUNG GALAXY ACE VE obstaraného v roku 2013 a notebooku 
284011801 NOTEBOOK HP PROBOOK 6560B obstaraného v roku 2012. SMT aj NT 
sú odpísané. Navrhovaná cena za odpredaj SMT 5 EUR s DPH, NB 33 EUR s DPH. 

 

Úlohy: 

1) Zabezpečiť opätovné zaradenie (aktiváciu) súboru neupotrebiteľných, opotrebovaných malých 
motocyklov do majetku spoločnosti a následne zabezpečiť odpredaj súboru 
neupotrebiteľných, opotrebovaných malých motocyklov záujemcovi, ktorý ponúkol najvyššiu 
cenu za odpredaj. 

2) Zabezpečiť odpredaj SMT a NB zamestnancovi s osobným číslom 98307. 
 
 

Prílohy zápisnice sú k nahliadnutiu u tajomníka KOM. 

Prílohy zápisnice sú: prezenčná listina 

   žiadosti o kúpu 

    

Uznesenie KOM: 

 

KOM odporúča 

 

1) Odporúča odpredaj súboru neupotrebiteľných, opotrebovaných malých motocyklov formou 

uzatvorenia kúpnej zmluvy Pánovi Zlatošovi. 

2) Odporúča priamy odpredaj SMT a NB zamestnancovi s osobným číslom 98307 podľa vyššie 

uvedenej ceny. 

 

Zapísal   Mifkovičová, Ing. Podpis: Ing. Štefánia Mifkovičová, VOD OEM,   v. r. 
Dňa   15. augusta 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  

riaditeľ úseku služieb, v. r. 

 

        JUDr. Stanislav Backa,  

riaditeľ úseku služieb 

  
 

Nesúhlasím s návrhom odporúčania KOM Podpis:  JUDr. Stanislav Backa  

riaditeľ úseku služieb, v. r. 

 

        JUDr. Stanislav Backa,  

riaditeľ úseku služieb 


