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 Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku  
  

 05/2017 
 
  

Číslo zápisnice 05/2017 

Dátum zasadania 11. októbra 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  

 

Ospravedlnený/í Ing. Štefánia Mifkovičová   

   

Prizvaný/í  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 neupotrebiteľného hnuteľného majetku z objektu zrušenej 

dielne strediska dopravy na Moldavskej ulici, Košice 

 Prerokovanie odpredaja neupotrebiteľného hnuteľného majetku, lakovacej kabíny 

z objektu zrušenej dielne strediska dopravy na Bojnickej ulici, Bratislava 

 Rozhodnutie spoločnosti o stiahnutí odpredaja neupotrebiteľných S MV 

 

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

konštatoval, že úlohy zo zasadania komisie č. 04/2017 boli splnené.  

 

1) Na zasadaní KOM č. 05/2017 prebehlo prerokovanie odpredaja neupotrebiteľného hnuteľného 
majetku z objektu zrušenej dielne strediska dopravy na Moldavskej ulici, Košice. KOM hlasovaním 
odsúhlasila zverejnenie ponuky odpredaja  neupotrebiteľného hnuteľného majetku zo zrušenej 
dielne strediska dopravy na webe SP, a. s.. 
 

2) KOM ďalej prerokovala odpredaja neupotrebiteľného hnuteľného majetku, lakovacej kabíny z 
objektu zrušenej dielne strediska dopravy na Bojnickej ulici, Bratislava. KOM hlasovaním 
odsúhlasila zverejnenie ponuky odpredaja  neupotrebiteľného hnuteľného majetku zo zrušenej 
dielne strediska dopravy na webe SP, a. s.. 
 

3) Na svojom zasadaní KOM zobrala na vedomie rozhodnutie vedenia spoločnosti o stiahnutí 
odpredaja súboru neupotrebiteľných a opotrebovaných SMV.  Pôvodný zámer bol odpredaj dvoch 
samostatných celkov, balíky  SMV do 3, 5 tony a SMV nad 3,5 tony.  
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ÚLOHY: 

1) Pripraviť podklady o „neupotrebiteľnom majetku“ a uverejniť ponuku na odpredaj uvedeného 
majetku zo zrušených dielní na Moldavskej ulici v Košiciach a Bojnickej ulici v Bratislave na intranet 
a web SP, a. s.. 

Termín: 13. októbra 2017    Zodpovedný: Ing. Bahurinská 
 

2) Stiahnutie odpredaja súboru neupotrebiteľných a opotrebovaných SMV . 
Termín: 13. októbra 2017    Zodpovedný: Ing. Bahurinská 

 
 
Uznesenie KOM: 

  
1) KOM odporúča uverejniť ponuku na odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku zo zrušených 

dielní na Moldavskej ulici v Košiciach a odpredaj neupotrebiteľného majetku lakovacej kabíny 
Bojnickej ulici v Bratislave na intranet a web SP, a. s.. 
 

2) KOM zobrala na vedomie rozhodnutie vedenia spoločnosti o stiahnutí odpredaja súboru 
neupotrebiteľných a opotrebovaných SMV a zabezpečí stiahnutie ponuky z web stránky SP, a. s. 

 

 

Prílohy zápisnice sú k nahliadnutiu u tajomníka KOM. 

 

Prílohy zápisnice sú: prezenčná listina 

    
    

KOM odporúča 

 

 

1) Komisia odporúča uverejniť ponuku na odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku z objektu 
zrušených dielní: 

a.  na Moldavskej ulici v Košiciach  
b.  Bojnickej ulici v Bratislave na intranet a web SP, a. s.. 

 
2) Komisia zobrala na vedomie rozhodnutie vedenia spoločnosti o stiahnutí odpredaja súboru 

neupotrebiteľných a opotrebovaných SMV a zabezpečí stiahnutie ponuky z web stránky SP, a. s. 
 
 

Zapísal  Bahurinská, Ing.  Podpis: Ing. M. Bahurinská, VO OHM, v. r. 
Dňa  13. októbra 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  


