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Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku 
 
 

08/2016 
 

Číslo zápisnice 08/2016 

Dátum zasadania 20. október  2016 

Forma   per rollam 

 

Zúčastnení   JUDr. Milan Kračún 

   Ing. Marta Bahurinská 

   Mgr. Dagmar Jenčová 

   Ing. Andrea Slaninová 

   Ing. Ľuboš Štrbík 

 

Ospravedlnený Ing. Štefánia Mifkovičová 

 

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 e-mailom 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) Zníženie zábezpeky a predĺženie zverejnenia ponuky 

 

Na základe žiadosti o zníženie zábezpeky od potenciálneho záujemcu KOM na základe 

hlasovania per rollam odporúča: 

  

1) Opraviť súťažné podklady na odpredaj vozňov zverejnený na webe SP, a. s., a to v časti: 
a.  12. Miesto a lehota na predkladanie ponúk, kde sa upraví lehota na predkladanie 

ponúk do 31.10.2016.  
b. VII. ZÁBEZPEKA dátum vloženia zábezpeky predĺžiť v nadväznosti na zmenu dátumu 

predkladania ponúk do 31.10.2016 
c. VII. ZÁBEZPEKA znížiť finančnú zábezpeku na 20 000 EUR 

 
Termín:  obratom 
Zodpovedný: Ing. Marta Bahurinská 

 
 
 
Prílohy zápisnice sú:  

 E-maily jednotlivých členov komisie 
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Uznesenie KOM: 

KOM odporúča 

1) Odporúča opraviť súťažné podklady Hromadný odpredaj 13 ks železničných vozňov 

v požadovanom rozsahu, t.j. predĺženie lehoty na predloženie ponuky na kúpu a zníženie 

zábezpeky  

 
 
Zapísal   Ing. M. Bahurinská Podpis: Ing. M. Bahurinská, VOD OHM, v. r. 
Dňa   20. októbra 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 

 

 


