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Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku 
 
 

10/2016 
 

Číslo zápisnice 10/2016 

Dátum zasadania 19. decembra  2016 

Miesto   rokovanie formou per rollam    

 

Zúčastnení   JUDr. Milan Kračún  

Ing. Marta Bahurinská 

   Mgr. Dagmar Jenčová 

   Ing. Andrea Slaninová 

   Ing. Ľuboš Štrbík  

Ing. Štefánia Mifkovičová 

 

Komisia bola/nebola uznášaniaschopná 

 

Vyhlásenie o nejestvujúcom konflikte záujmov: 

 

Zúčastnení členovia  Komisie pre odpredaj majetku (ďalej len „KOM“) a prizvaní pred 

začiatkom rokovania KOM písomne (e-mailom) 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 13 ks železničných vozňov 
2) Odpredaj opotrebovaného neupotrebiteľného hnuteľného majetku  

 

K bodu č. 1) Otváranie obálok k 13 ks železničných vozňov 

 

Na základe zasadania KOM č. 09/2016 bolo uskutočnené druhé kolo odpredaja 13 ks 

železničných vozňov následnou formou. 

 Zverejnenie na webe SP, a. s., zverejnené vyše 21 kalendárnych dní 

 Uverejnenie v celoštátnom denníku Hospodárske noviny, 2 x v priebehu dvoch 

týždňov 

 Priamym oslovením možných záujemcov (celkovo bol ponukový list zaslaný 9 

možným záujemcom, napr. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Košice, 

HOTIS RECYKLING SLOVAKIA s.r.o., ŽOS Trnava, a.s., ŽP EKO QELET a.s., 

a pod.) 

Do stanoveného termínu, 13. decembra 2016 neprišla žiadna ponuka na odkúpenie vozňov.  

KOM odporúča vypísať tretie ponukové kolo na webe SP, a. s., a súčasne priamo osloviť 

podnikateľov zaoberajúcich sa výkupom alebo spracovaním kovového šrotu. 

 

K bodu č.  2) Odpredaj opotrebovaného neupotrebiteľného hnuteľného majetku  

 Na KOM bola doručená žiadosť od zamestnanca SP, a. s., o odkúpenie PC IM číslo 

220106699, PC HP DC7700, zaradeného do používania 02. januára 2008. PC je plne odpísaný, 

zastaraný a bol nahradený novým PC.  
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KOM odporúča odpredať zamestnancovi uvedený PC za hodnotu 15,00 EUR s DPH 

 

Úlohy: 

1) Zabezpečiť zverejnenie upravenej ponuky na tretie kolo odpredaja 13 ks železničných 

vozňov na web SP, a. s. 

  Termín:  do 10. Januára 2017 

Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 

 

 

2) Vytvoriť zoznam relevantných podnikateľov zaoberajúcich sa výkupom alebo 

spracovaním kovového šrotu (minimálne 3 subjekty), predložiť na odsúhlasenie 

predsedovi KOM a následne zabezpečiť priame oslovenie týchto subjektov.  

Termín:  do 16. januára 2017 

Zodpovedný: Ing. Jenčová 

 

 

Prílohy zápisnice sú:  

1) E-maily od jednotlivých členov KOM 

    

 

 

Uznesenie KOM: 

KOM odporúča 

 

1) KOM odporúča vypísať tretie ponukové kolo na odpredaj 13 ks železničných vozňov na webe 
SP, a. s. 
 

2) KOM odporúča odpredať zamestnancovi SP, a. s., opotrebovaný neupotrebiteľný PC 
IM220106699  za hodnotu 15,00 EUR s DPH. 
 

 

 
Zapísal   Ing. Š. Mifkovičová Podpis: Ing. Š. Mifkovičová, VOD OEM, v. r. 
Dňa   19. decembra  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 .......................... ...................................................

      dňa  JUDr. Stanislav Backa,  

riaditeľ úseku služieb 


