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Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku 
 

07/2016 
 
 

Číslo zápisnice 07/2016 

Dátum zasadania 19. septembra  2016 

Miesto   Bratislava, Nám. SNP č. 35, zasadacia miestnosť č. 270, 2 poschodie 

 

Zúčastnení   JUDr. Milan Kračún 

   Ing. Marta Bahurinská 

   Ing. Štefánia Mifkovičová  

   Mgr. Dagmar Jenčová 

   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 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) Hromadný odpredaj 13 ks železničných vozňov 

 

Predseda, JUDr. Kračún privítal zúčastnených na siedmom 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  

Dozorná rada SP, a.s. schválila hromadný odpredaj 13 ks železničných vozňov na svojom 89. 

zasadnutí konanom dňa 25. 08. 2016 – viď priložený výpis uznesení – Uznesenie č. DR č. 89.9/2016. 

Materiál „Hromadný odpredaj železničných vozňov“ je prílohou Zápisnice zo zasadania 

Komisie pre odpredaj majetku číslo 07/2016. Komisia  odporúča realizovať odpredaj  formou 

zverejnenia ponuky na webe SP, a. s..  

  

Úlohy: 

1) Zabezpečiť vypracovanie a odsúhlasenie textu  na uverejnenie ponuky na hromadný odpredaj 
železničných vozňov na webe SP, a .s., s GR-PRAV, SF, a členmi KOM  

Termín:   28.09.2016 
Zodpovedný: Mgr. Dagmar Jenčová 
 

2) Zabezpečiť vyhotovenie návrhu Kúpnej zmluvy 
Termín:   28.09.2016  
Zodpovedný: JUDr. Milan Kračún 
 

3) Zabezpečiť uverejnenie ponuky (textu) na odpredaj vozňov spolu s návrhom Kúpnej zmluvy 
na webe SP, a. s. 

Termín:   30.09.2016 
Zodpovedný: Ing. Štefánia Mifkovičová 
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4) Zabezpečiť stanovisko SF, daňového poradcu ohľadom možnosti preradenia troch vozňov, IM 

čísla 222120009, 222120014, 222120015 ktoré nebudú ponúkané na odpredaj, ale budú 
slúžiť na rozšírenie skladovacích priestorov 

Termín:   30.09.2016 
Zodpovedný: Ing. Andrea Slaninová 
 
 
 

Prílohy zápisnice sú k nahliadnutiu u tajomníka KOM. 

Prílohy zápisnice sú:  

 prezenčná listina 

 materiál „Hromadný odpredaj železničných vozňov“ (originál u predkladateľa 

materiálu) 

 fotokópia výpisu z uznesení č. DR 89.9/2016 

    

Uznesenie KOM: 

 

KOM odporúča 

 

1) Odporúča Hromadný odpredaj 13 ks železničných vozňov formou zverejnenia ponuky na 

webe SP, a. s. 

 

 
 
Zapísal   Ing. Š. Mifkovičová Podpis: Ing. Štefánia Mifkovičová, VOD OEM,   v. r. 
Dňa   19. septembra 2016 
 

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 


