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Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku 
 

03/2017 
 

Číslo zápisnice 03/2017 

Dátum zasadania 17. júla 2017 

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

 

 

Zúčastnení   JUDr. Milan Kračún  

Ing. Marta Bahurinská 

    

   Ing. Andrea Slaninová 

   Ing. Ľuboš Štrbík  

Ing. Štefánia Mifkovičová 

 

Ospravedlnená   Mgr. Dagmar Jenčová 

 

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) Otváranie obálok z ponukového konania uverejneného na webe SP, a. s., 

„Odpredaj 420 ks neupotrebiteľných overovačov bankoviek CT 330“ 

 

Predseda KOM privítal prítomných na zasadaní. 

 

K bodu č. 1)  Otváranie obálok z ponukového konania uverejneného na webe SP, a. s., „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. Pôvodné overovače CT 330 boli stiahnuté z pôšt na SSM - OHM,  

bez možnosti využitia na iných  interných útvaroch SP, a. s. KOM č. 02/2017 odporučila zverejnenie 

ponuky na odpredaj overovačov bankoviek CT 330 na intranete SP, a. s., aj na webe SP, a. s.. 

Ponuka na odpredaj bola na webe SP, a .s., uverejnená od 27. júna 2017 do 14. júla 2017.  

 

Na odkúpenie prišla jedna ponuka od externého záujemcu. Predseda skonštatoval, že obálka prišla 

neporušená v určenom časovom limite. 

Záujemca o odkúpenie overovačov bankoviek CT 330 je z Nového mesta nad Váhom. Ponúkol 

odkúpenie všetkých 420 ks overovačov za 0,50 EUR za jeden ks bez DPH. T.j. spolu suma za 420 ks 

210 EUR bez DPH. 

 

KOM odporúča  odpredaj overovačov bankoviek CT 330 záujemcovi. 
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Úlohy: 

1) Zabezpečiť priamy odpredaj overovačov bankoviek CT 330, t.j. bez zmluvy 

záujemcovi 

Termín: 31. júla  2017   Zodpovedný: Ing. Mifkovičová 

 

 

Prílohy zápisnice sú:  

1) Žiadosť o odkúpenie overovačov bankoviek CT 330 

 

 

Uznesenie KOM: 

KOM odporúča 

 
1) KOM odporúča  odpredaj overovačov bankoviek CT 330 záujemcovi, odporúča priamy 

odpredaj bez zmluvy všetkých 420 ks, cena za 1 ks 0,50 EUR bez DPH  
 
 
 
 

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

 

 


