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 Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku  
  

 08/2017 
 
  

Číslo zápisnice 08/2017 

Dátum zasadania 29. decembra 2018 

Miesto   Bratislava, Nám. SNP č. 35, zasadacia miestnosť č. 136, 1 poschodie 

 

 

Zúčastnení   JUDr. Milan Kračún 

   Ing. Marta Bahurinská 

   Ing. Ľuboš Štrbík 

   Mgr. Dagmar Jenčová  

   Ing. Štefánia Mifkovičová   

 

Ospravedlnený/í Ing. Andrea Slaninová   

 

Prizvaný/í  Ing. Jozef Ježovič 

Za účasti zástupcov verejnosti – podľa prezenčnej listiny 

 

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:  

 

 otváranie obálok – ponúk na odkúpenie neupotrebiteľných služobných motorových 
vozidiel 

 odpredaj iného drobného hnuteľného majetku 

 

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

konštatoval, že úlohy zo zasadania komisie č. 07/2017 boli splnené. Predseda KOM konštatoval, že 

prišlo celkovo 6 ponúk o odkúpenie neupotrebiteľného majetku - služobných motorových vozidiel, každý 

uchádzač zložil v stanovenom termíne a v požadovanej výške zábezpeku na účet SP, všetky obálky 

s ponukami prišli v riadnom termíne, podľa ponukového konania a boli neotvorené a nepoškodené. 

 

 

1) Na zasadaní KOM č. 08/2017 prebehlo otváranie obálok z ponúk neupotrebiteľného hnuteľného 
majetku, opotrebovaných služobných motorových vozidiel (ďalej len SMV): 
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Tabuľka č. 1,  Sumarizácia z otvárania obálok 
 

 
 
  
2) Odpredaj drobného neupotrebiteľného hnuteľného majetku. Zamestnanec s osobným číslom 

19097 požiadal o odkúpenie neupotrebiteľného služobného mobilného telefónu (ďalej len S MT), 
IM číslo v SAP 282032792 - MT NOKIA 206 obstaranej v roku 2013. Neupotrebiteľný majetok je 
plne odpísaný. Navrhovaná cena za odpredaj je 5 EUR s DPH. S MT je morálne zastaraný 
a v prípade potreby bude nahradený novým majetkom (potreba doposiaľ nevznikla, S MT by bol 
vyradený likvidáciou). 
 
 
 

ÚLOHY: 

 
1) Zabezpečiť všetky nadväzné kroky týkajúce sa odpredaja SMV víťaznému záujemcovi podľa bodu 

1) Programu KOM  
Termín: 28. februára 2018    Zodpovedný: Mgr. Dagmar Jenčová 
 

2) Zabezpečiť oznámenie jednotlivým záujemcom o ich úspešnosti respektíve o neúspešnosti 
v ponukovom konaní 

Termín: 15. januára 2018    Zodpovedný: Ing. Mifkovičová 
 
3) Zabezpečiť vrátenie vloženej zábezpeky neúspešným záujemcom 

Termín: 15. januára 2018    Zodpovedný: JUDr. Milan Kračún 
 
4) Zabezpečiť všetky nadväzné kroky týkajúce sa priameho odpredaja (odpredaja bez zmluvy) 

zamestnancovi, žiadateľovi o kúpu podľa bodu 2) Programu KOM (oslovenie, zaslanie výzvy na 
úhradu, vytvorenie preberacieho protokolu požiadavka na fakturáciu a pod.) 

Termín: 31. januára 2018   Zodpovedný: Ing. Mifkovičová 
 

 
 
Uznesenie KOM: 

  
1) KOM odporúča odpredaj, neupotrebiteľného hnuteľného majetku SMV víťaznému záujemcovi, 

 
2) KOM odporúča priamy odpredaj IM 282032792 - MT NOKIA 206 zamestnancovi s osobným číslom 

19097. 
 

 

Prílohy zápisnice sú k nahliadnutiu u tajomníka KOM. 

 

Prílohy zápisnice sú:  

 prezenčná listina 

 jednotlivé ponuky od záujemcov o kúpu vyššie uvedeného neupotrebiteľného majetku  

 sumárna tabuľka s podrobnou identifikáciou žiadateľov a ich navrhovanými cenami 

 žiadosť o kúpu od zamestnanca s osobným číslom 19097 

   

 

por. č. 

záujemcu

splnenie 

podmienok

ponuka za MV uvedené v 

prílohe č. 1A

ponuka za MV uvedené v 

prílohe č. 1B bez DPH

ponuka za MV uvedené v 

prílohe č. 1B s DPH
suma spolu za obe ponuky

p.č. 

podľa 

ponuky

1 áno 32 000,00 73 333,34 88 000,01 120 000,01 4

2 áno 21 800,00 96 750,00 116 100,00 137 900,00 3

3 áno 48 000,00 130 000,00 156 000,00 204 000,00 1

4 áno 40 009,00 31 000,00 37 200,00 77 209,00 5

5 áno 15 400,00 40 250,00 48 300,00 63 700,00 6

6 áno 65 000,00 85 000,00 102 000,00 167 000,00 2
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KOM odporúča 

 

 

1) KOM odporúča odpredaj, neupotrebiteľného hnuteľného majetku SMV víťaznému záujemcovi, 
 

2) KOM odporúča priamy odpredaj (bez zmluvy), 282032792 - MT NOKIA 206 zamestnancovi 
s osobným číslom 19097. 
 
 
 

Zapísal  Ing. Š. Mifkovičová  Podpis: Ing. Š. Mifkovičová, VOD OEM, v. r.Dňa
  29. decembra 2017 
 

 

Schválil  JUDr. Milan Kračún  Podpis: JUDr. Milan Kračún, VO GR-PRAV, v. r.    
  predseda KOM 
 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

 

 
 Súhlasím s návrhom odporúčania KOM   JUDr. Stanislav Backa  

riaditeľ úseku služieb, v. r. 

 

JUDr. Stanislav Backa,  

riaditeľ úseku služieb 

  
 

 

 

Nesúhlasím s návrhom odporúčania KOM   ...................................................

        JUDr. Stanislav Backa,  

riaditeľ úseku služieb 


