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Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku 
 

02/2017 
 

Číslo zápisnice 02/2017 

Dátum zasadania 19. júna 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 nezúčastnili zástupcovia 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) Odpredaj 420 ks neupotrebiteľných overovačov bankoviek CT 330 

2) Odpredaj iného drobného neupotrebiteľného hnuteľného majetku 
 

Predseda KOM privítal prítomných na zasadaní. 

 

K bodu č. 1) Odpredaj 420 ks neupotrebiteľných overovačov bankoviek CT 330 

Odpredaj neupotrebiteľných overovačov vyplynul zo zavedenia novej 50 EUR ovej bankovky 

do obehu v celej eurozóne dňa 4. apríla 2017. Bankovka má nové ochranné prvky zabezpečujú lepšiu 

ochranu pred falšovaním a ešte vyššiu bezpečnosť bankoviek, ale zároveň vyvolávajú potrebu, ak je 

to technicky možné, úpravu už nasadených zariadení, alebo zakúpenia nových zariadení, ktoré 

umožňujú overovanie nových euro bankoviek. Z technických dôvodov nebolo možné upraviť 

overovače bankoviek CT 330 na novú 50 EUR bankovku, preto tieto overovače boli v prevádzkach 

SP, a. s., nahradené novým typom overovačov. Pôvodné overovače CT 330 boli stiahnuté z pôšt na 

SSM - OHM, následne SSM – OHM oslovila interné organizačné zložky s ponukou na ich využívanie 

pre overovanie ostatných bankoviek. Podľa ich vyjadrenia nie je záujem na ich ďalšom využívaní. 

Overovače CT 330 boli zakúpené v období rokov 2009 až 2012, sú plne odpísané. 

 

KOM odporúča zverejnenie ponuky na odpredaj overovačov bankoviek CT 330 na intranete SP, a. s., 

aj na webe SP, a. s.. 
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K bodu č. 2) Odpredaj iného drobného neupotrebiteľného hnuteľného majetku 

a) Priamy odpredaj opotrebovaného drobného hnuteľného majetku, mobilného telefónu  IM číslo 
282029731 MT SAMSUNG GALAXY ACE 2, obstaraného v roku 2013. MT je plne odpísaný, 
neupotrebiteľný zo strany SP, a. s.. KOM odporúča priamy odpredaj bez zmluvy 
zamestnancovi za cenu 5 EUR s DPH. 

b) Priamy odpredaj opotrebovaného drobného hnuteľného majetku, notebooku  IM číslo 
284005301 NOTEBOOK HP 6730B, obstaraného v roku 2010. NB je plne odpísaný, 
neupotrebiteľný zo strany SP, a. s.. KOM odporúča priamy odpredaj bez zmluvy 
zamestnancovi za cenu 15 EUR s DPH. 

c) Priamy odpredaj  pozostatkov sústruhu z pôvodnej dielne nachádzajúcej sa v priestoroch 
Strediska dopravy Banská Bystrica, Lieskovská cesta 34, Zvolen. Predmet nie je evidovaný. 
Pri preverení bolo zistené, že predmet sa prestal využívať minimálne v roku 2011 pri zániku 
dielne. Obstaraný bol v roku 1965, nemá spravené revízie, nebol spustený od uvedeného 
roku, neupotrebiteľný zo strany SP, a. s.. KOM odporúča priamy odpredaj bez zmluvy 
zamestnancovi za cenu 250 EUR s DPH. 

 

 

Úlohy: 

1) Zabezpečiť zverejnenie odpredaja overovačov bankoviek na intranete a webe SP, a. 

s. 

  Termín:  do 30. júna 2017 

Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 

 

2) Zabezpečiť priamy odpredaj MT, t.j. bez zmluvy zamestnancovi, ktorý o kúpu požiadal 

za sumu 5 EUR s DPH 

Termín: 30. 06. 2017   Zodpovedný: Ing. Mifkovičová 

 

3) Zabezpečiť priamy odpredaj NB, t.j. bez zmluvy zamestnancovi, ktorý o kúpu požiadal 

za sumu 15 EUR s DPH 

Termín: 30. 06. 2017   Zodpovedný: Ing. Mifkovičová 

 

4) Zabezpečiť priamy odpredaj pozostatkov sústruhu, t.j. bez zmluvy zamestnancovi, 

ktorý o kúpu požiadal za sumu 250 EUR s DPH 

Termín: 30. 06. 2017   Zodpovedný: Ing. Mifkovičová 

 

 

Prílohy zápisnice sú:  

1) Vnútorný list č. 853/2017  - SSM – OHM „Návrh na odpredaj neupotrebiteľného 

hnuteľného majetku“ zo dňa 02. 06. 2017. 

2) Žiadosti o odkúpenie od jednotlivých zamestnancov 

 

 

Uznesenie KOM: 

KOM odporúča 

 
1) KOM odporúča zverejnenie ponuky na odpredaj overovačov bankoviek CT 330 na intranete 

SP, a. s., aj na webe SP, a. s... 

2) KOM odporúča priamy odpredaj bez zmluvy MT  IM číslo 282029731 MT SAMSUNG 
GALAXY ACE 2, zamestnancovi za cenu 5 EUR s DPH.  

3) KOM odporúča priamy odpredaj bez zmluvy, notebooku  IM číslo 284005301 NOTEBOOK HP 
6730B,  zamestnancovi za cenu 15 EUR s DPH. 

4) KOM odporúča priamy odpredaj bez zmluvy, pozostatkov sústruhu,  zamestnancovi za cenu 
250 EUR s DPH. 
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Zapísal   Ing. Š. Mifkovičová Podpis: Ing. Š. Mifkovičová, VOD OEM, v. r. 
Dňa   20. júna 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  

 


