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Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku 
 

01/2017 
 

 

Číslo zápisnice 01/2017 

Dátum zasadania 20. januára 2017 

Miesto   zasadačka č. 270, na 2 poschodí SNP 35, Bratislava    

 

Zúčastnení   JUDr. Milan Kračún  

Ing. Marta Bahurinská 

   Mgr. Dagmar Jenčová 

   Ing. Andrea Slaninová 

   Ing. Ľuboš Štrbík  

Ing. Štefánia Mifkovičová 

 

Zasadania KOM sa zúčastnil zástupca verejnosti. 

  

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 potenciálne ohrozujúce 

nestrannosť ich rozhodovania na zasadaní KOM, najmä so zreteľom na ich pomer k prerokovanej veci 

alebo k záujemcom o kúpu hnuteľných vecí alebo ich zástupcom.   

Program  

1) Otváranie obálok k odpredaju 13 ks železničných vozňov 
 

Predseda KOM privítal prítomných na zasadaní. 

 

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

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

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

odkúpenie vozňov. Zasadanie KOM č. 10/2016 KOM odporučilo vypísať tretie ponukové kolo na webe 

SP, a. s., a súčasne priamo osloviť podnikateľov zaoberajúcich sa výkupom alebo spracovaním 

kovového šrotu.  

Tretie kolo odpredaja bolo realizované zverejnením ponuky na webe SP, a. s., priamym 

oslovením možných záujemcov buď písomnou formou (listom), resp. e-mailom. Celkovo bolo 

oslovených vyše 20 možných záujemcov (napr. info@palkov.sk; jamor@orava.sk;  kosice@loacker.cc; 

zsza@zsza.sk; bratislava@zsza.sk; dekys@ekoqelet.s';  a pod.).  

Záujemcovia sa telefonicky i e-mailom informovali napr. na možnosti prístupu na koľajnice, 

rozobratie vozňov priamo v koľajisku, žiadosť o foto predmetných vozňov a podobne. V prípade 

záujmu mali doručiť ponuku a zložiť zábezpeku do 17. februára 2017, do 14:30 hod. Do uvedeného 

termínu boli doručené dve ponuky. 

 

1. RAILWAY CAPITAL, A.S., doručená dňa 16. februára 2017 

2. HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o., doručená dňa 17. februára 2017 

 

Predseda KOM konštatoval, že obe ponuky boli neporušené, prišli načas a obaja účastníci splnili 

podmienky stanovené v súťažných podkladoch, vrátane vloženia zábezpeky. Následne boli obálky 

pred všetkými členmi KOM a zástupcom verejnosti otvorené.  
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Výška sumy na odkúpenie podľa ponuky : 

 Ponuka firmy RAILWAY CAPITAL, A.S.,   

 Ponuka firmy HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o.,    

 

V zmysle súťažných podkladov je jediným kritériom najvyššia cena – t.j.  úspešným uchádzačom je 

firma RAILWAY CAPITAL, A.S..  

 

Úlohy: 

1) Zabezpečiť zaslanie vyjadrenia o výsledku jednotlivým uchádzačom 

  Termín:  do 24. februára 2017 

Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 

2) Zabezpečiť zaslanie zábezpeky neúspešnému uchádzačom 

Termín:  do 24. februára 2017 

Zodpovedný: JUDr. Kračún v spolupráci s Ing. Slaninovou 

3) Pripraviť materiál ku kúpnej zmluve  na Predstavenstvo SP, a. s., a informáciu na 

Dozornú radu SP, a. s. 

Termín: do 23. februára 2017 

Zodpovedný: JUDr. Backa 

 

Prílohy zápisnice sú:  

1) Ponuky na odkúpenie železničných vozňov 

    

 

Uznesenie KOM: 

KOM odporúča 

 
1) Zaslať vyjadrenie o výsledku neúspešnému uchádzačom e-mailovou formou a obratom 

zabezpečiť vrátenie zábezpeky. 

2) KOM odporúča odpredať 13 ks železničných vozňov úspešnému uchádzačovi, firme 
RAILWAY CAPITAL, A.S. 

3) Odporúča pripraviť materiál na zasadanie Predstavenstva SP, a. s., a zasadanie Dozornej 

rady SP, a. s., o odpredaji železničných vozňov 

 
Zapísal   Ing. Š. Mifkovičová Podpis: Ing. Š. Mifkovičová, VOD OEM, v. r. 
Dňa   20. februára 2017 
 

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  

 

 


