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 Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku  
  

 04/2017 
 
 
  

Číslo zápisnice 04/2017 

Dátum zasadania 18. septembra 2017 

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

 

 

Zúčastnení   JUDr. Milan Kračún 

   Ing. Marta Bahurinská 

   Ing. Andrea Slaninová 

   Ing. Ľuboš Štrbík 

   Mgr. Dagmar Jenčová  

   Ing. Štefánia Mifkovičová  

    

    

Prizvaný/í:  Ing. Jozef Ježovič 

   Bez zástupcov 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 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:  

 Prerokovanie odpredaja 420 ks neupotrebiteľných overovačov bankoviek CT 330 

 Prerokovanie spôsobu odpredaja neupotrebiteľného hnuteľného majetku – súboru 159 

ks služobným motorových vozidiel (ďalej len „SMV“) 

 Prerokovanie odpredaja neupotrebiteľného hnuteľného majetku, ZDVIHÁKU 

NUSSBAUM COMBI LIFT 4,50H 

 

Predseda, JUDr. Kračún privítal zúčastnených na štvrtom zasadaní KOM v roku 2017. Predseda KOM 

konštatoval, že úlohy zo zasadania komisie č. 3/2017 boli splnené.  

 

1) Na zasadaní KOM č. 03/2017 prebehlo otváranie obálok z ponukového konania uverejneného na 
webe SP, a. s., „Odpredaj 420 ks neupotrebiteľných overovačov bankoviek CT 330“. Víťazný 
účastník, pán Stehlík bol podľa záverov zo zasadania KOM oslovený ako víťazný účastník. Pán 
Stehlík po oslovení odstúpil od kúpy overovačov bankoviek. E-mail, na základe ktorého víťazný 
účastník odstúpil od kúpy, zo dňa 28. júla 2017 je súčasťou zápisnice. Na základe uvedeného 
KOM na svojom štvrtom zasadaní konštatovala, že ponúkne overovače bankoviek CT 330 na 
webe SP, a. s. ešte v jednom ponukovom kole. Ponuka overovačov bude uverejnená do 
29.septembra 2017 na webe SP, a. s. do 13.októbra 2017. 
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2) Na zasadaní KOM bol prerokovaný odpredaj súboru neupotrebiteľných a opotrebovaných SMV.  

Ide o SMV spravidla odpísané, môžu byť poškodené, niektoré z nich sú nepojazdné, napr. po 
havárii. Zoznam SMV určených na odpredaj bol schválený Predstavenstvom Slovenskej pošty, a. 
s. na zasadnutí v 34. týždni 2017 (23.08.2017), čísla materiálov 30/3000/2017 Hromadný 
odpredaj MV do 3, 5 tony a 31/3000/2017_Hromadný odpredaj MV nad 3 5 t. Odpredaj bude 
realizovaný ako dva samostatné celky, balíky  MV do 3, 5 tony (z dôvodu DPH rozdelené na MV 
obstarané do r.2009 a po r.2009) a MV nad 3,5 tony, podľa príloh, ktoré sú súčasťou tejto 
zápisnice a to formou vyhlásenie ponukového konania na internete a následne v prípade splnenia 
podmienok aj prípadnou elektronickou aukciou. Súčasťou odpredávaných SMV sú pohonné 
hmoty, ktoré sú v ich nádržiach a v niektorých prípadoch SMV aj GPS monitorovacie zariadenia. 
Ponuka na odpredaj SMV bude uverejnená od 29. septembra 2017 na webe SP, a. s., do 
27.októbra 2017. 
 

3) Na zasadaní KOM bola prerokovaná žiadosť o priamy odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného 
majetku: ZDVIHÁK NUSSBAUM COMBI LIFT 4,50H , ktorý je umiestnený v stredisku dopravy na 
Moldavskej ulici v Košiciach. Hnuteľný majetok - zdvihák sa pre SP, a. s. stal neupotrebiteľným 
z dôvodu zrušenia prevádzky na Moldavskej ulici a zároveň SP, a. s., nepredpokladá, že 
v budúcnosti vo svojich prevádzkach bude vykonávať odborné činnosti vyžadujúce si technické 
zariadenie typu zdvihák. Zdvihák je plne odpísaný. KOM na svojom zasadaní odsúhlasila, že 
uvedený zdvihák bude zverejnený na intranetovej stránke SP, a. s., a zároveň i na webe SP, a. 
s., ako ponuka na odpredaj. Ponuka na odpredaj zdviháka bude uverejnená do 29. septembra 
2017 na webe SP, a. s., do 13.októbra 2017. 
 
 

 

ÚLOHY: 

1) Pripraviť podklady na „Odpredaj 420 ks neupotrebiteľných overovačov bankoviek CT 330“ 
a uverejniť ponuku na odpredaj na intranet a web SP, a. s. 

Termín: 29. septembra 2017    Zodpovedný: Ing. Mifkovičová 
 
 

2) Pripraviť podklady na odpredaj SMV určených na odpredaj. Tabuľku zaslať všetkým členom 
KOM. 

Termín: 29. septembra 2017    Zodpovedný:  Ing. Ježovič,  
JUDr. Kračún 

 
 

3) Uverejniť ponuku na odpredaj SMV na intranet a web SP, a. s.:  
Termín: 29. septembra 2017     Zodpovedný:  Ing. Mifkovičová 
 

 
4) Uverejniť ponuku na odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku: ZDVIHÁK NUSSBAUM 

COMBI LIFT 4,50H na intranet a web SP, a. s.:  
Termín: 29. septembra 2017     Zodpovedný:  Ing. Mifkovičová 

 
 
 
Uznesenie KOM: 

  
1) Komisia odporúča opätovné realizovanie odpredaja „Odpredaj 420 ks neupotrebiteľných 

overovačov bankoviek CT 330“ formou zverejnenia výzvy na webovej stránke Slovenskej pošty, 
a. s.  

 
2) Komisia odporúča realizovanie odpredaja neupotrebiteľného hnuteľného majetku SMV formou 

zverejnenia výzvy na webovej stránke Slovenskej pošty, a. s., a následne formou elektronickej 
aukcie ak budú splnené podmienky uskutočnenia elektronickej aukcie uvedené v súťažných 
podkladoch. 

  
3) Komisia odporúča realizovanie odpredaja neupotrebiteľného hnuteľného majetku ZDVIHÁKU 

NUSSBAUM COMBI LIFT 4,50H formou zverejnenia výzvy na webovej stránke Slovenskej pošty, 
a. s.. 
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Prílohy zápisnice sú k nahliadnutiu u tajomníka KOM. 

 

Prílohy zápisnice sú: prezenčná listina 

e-mail od víťazného účastníka ponukového konania na overovače bankoviek 

o odstúpení od ponuky 

zoznam neupotrebiteľných SMV určených na odpredaj 

pôvodná žiadosť o priamy odpredaj hnuteľného majetku ZDVIHÁK 
NUSSBAUM COMBI LIFT 4,50H 

    
  

   

Uznesenie KOM: 

 

KOM odporúča 

 

 

1) Opätovné realizovanie odpredaja „Odpredaj 420 ks neupotrebiteľných overovačov bankoviek CT 
330“ formou zverejnenia výzvy na webovej stránke Slovenskej pošty, a. s.  
 

2) Realizovanie odpredaja neupotrebiteľného hnuteľného majetku SMV formou zverejnenia výzvy 
na webovej stránke Slovenskej pošty, a. s., a následne formou elektronickej aukcie ak budú 
splnené podmienky uskutočnenia elektronickej aukcie uvedené v súťažných podkladoch. 

  
3) Realizovanie odpredaja neupotrebiteľného hnuteľného majetku ZDVIHÁK NUSSBAUM COMBI 

LIFT 4,50H formou zverejnenia výzvy na webovej stránke Slovenskej pošty, a. s.. 
 
 

 
 
 

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

 


