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Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku 
 
 

09/2016 
 

Číslo zápisnice 09/2016 

Dátum zasadania 02. novembra  2016 

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

 

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 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 k Hromadnému odpredaju 13 ks železničných vozňov 

 

KOM na základe hlasovania per rollam dňa 20. októbra 2016  znížila zábezpeku a predĺžila 

termín predkladania ponúk na odpredaj vozňov do 31. Októbra 2016. Na zasadaní 02. novembra 2016 

KOM pristúpila k otváraniu ponúk k Hromadnému odpredaju 13 ks železničných vozňov.  

Celkove bola doručená jedna ponuka od firmy HOLIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o.. 

Predseda KOM konštatoval, že ponuka prišla v čas, zábezpeka bola taktiež zložená v riadnom 

termíne a v požadovanej výške. Celková suma ponuky bola vo výške 4 800 EUR s DPH. Členovia 

komisie uvedené potvrdili. 

Členovia KOM jednohlasne skonštatovali, že ponúknutá cena od záujemcu nie je pre 

Slovenskú poštu, a.s. akceptovateľná z dôvodu jej nízkej sumy. Slovenská pošta, a. s., na základe 

uznesenia č. DR 89.9/2016 schválila odpredaj majetku mimo predmetu podnikania v zmysle článku 30 

bodu 30.2 písm. f) odsek 9 stanov spoločnosti v I. kole za zostatkovú účtovnú hodnotu majetku, ktorá 

je výrazne vyššie ako ponúknutá cena od záujemcu.  

Keďže ponuka záujemcu je pre Slovenskú poštu, a.s., neakceptovateľná, nakoľko nedosiahla 

ani zostatkovú účtovnú hodnotu, KOM rozhodla o vyhlásení II. kola ponukového konania na 

Hromadný odpredaj 13 ks železničných vozňov, v ktorom okrem zverejnenia ponuky na webovej 

stránke SP, a.s., budú priamo oslovení možní záujemcovia a taktiež bude podaný inzerát v dennej 

tlači. 

 

Úlohy: 
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1) Vrátiť zábezpeku záujemcovi o kúpu 13 ks železničných vozňov 

  Termín:  obratom 

Zodpovední: Ing. Andrea Slaninová, JUDr. Milan Kračún 

 

2) Upovedomiť záujemcu o výsledku rokovania KOM 

Termín:  obratom 

Zodpovedný: Mgr. Dagmar Jenčová 

 

3) Zabezpečiť opätovné zverejnenie ponuky na webovej stránke Slovenskej pošty, a.s., 

zabezpečiť zároveň aj priame oslovenie ďalších možných záujemcov a uverejniť 

inzerát v dennej tlači. Upraviť súťažné podklady tak, aby záujemcov v II. kole bolo 

umožnené odkúpiť železničné vozne aj jednotlivo. 

Termín:  20.11.2016 

Zodpovedný: Mgr. Dagmar Jenčová , JUDr. Milan Kračún 

 

Prílohy zápisnice sú:  

1) Ponuka od záujemcu o kúpu 13 ks železničných vozňov  

    

 

 

 

Uznesenie KOM: 

KOM odporúča 

 

1) Odporúča vrátiť zábezpeku záujemcovi o kúpu 13 ks železničných vozňov, upovedomiť 
záujemcu o výsledku rokovania KOM. 
 

2) Následne zabezpečiť opätovné zverejnenie ponuky na webovej stránke Slovenskej pošty, 
a.s., priame oslovenie ďalších možných záujemcov a uverejniť inzerát v dennej tlači, 
umožníme záujemcom odkúpiť v II. kole železničné vozne aj jednotlivo. 
 

 

 
Zapísal   Ing. M. Bahurinská Podpis: Ing. Marta Bahurinská, VO OHM, v. r. 
Dňa   02. novembra 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 


