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 Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku  
  

 01/2018 
 
  

Číslo zápisnice 01/2018 

Dátum zasadania 13. februára 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   

Ing. Andrea Slaninová   

 

Prizvaný/í  Ing. Csaba Urbán 

Zástupcovia verejnosti sa nezúčastnili zasadania KOM 

 

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:  

 Odpredaj kontajnerov  

 Odpredaj hnuteľného majetku z DS Zvolen  

 Iné (odpredaj drobného neupotrebiteľného majetku podľa požiadaviek) 

 

Predseda, JUDr. Kračún privítal zúčastnených na prvom zasadaní KOM v roku 2018. Predseda KOM 

konštatoval, že úlohy z predchádzajúcich komisií boli splnené.  

Predseda KOM konštatoval, že prišli zo SL dve hromadné požiadavky na  zabezpečenie odpredaja. 

Konkrétne odpredaj kontajnerov umiestnených na jednotlivých HSS a hnuteľný majetok 

z opravárenských činností na DS (dopravnom stredisku) Zvolen.  

Okrem toho bola KOM doručená samostatne aj žiadosť zamestnanca o odkúpenie MT. 

 

1. Odpredaj kontajnerov  

Na KOM bola doručená požiadavka na zabezpečenie odpredaja kontajnerov nachádzajúcich sa na 
jednotlivých HSS (hromadných spracovateľských strediskách). Požiadavku predložil zástupca SL, Ing. 
Urbán. Na základe posúdenia požiadavky komisia odporúča:  

a) Každý kontajner označiť poradovým číslom pre účely nezameniteľnosti kontajnerov. 
b) Doplniť údaje o kontajneroch formou predloženia prehľadnej tabuľky obsahujúcej:   

 poradové číslo kontajnera,  

 popis technického stavu,  

 miesto kde sa kontajner nachádza 

 kontaktná osoba s telefónnym číslom v prípade záujmu o prehliadku podľa jednotlivých HSS,  

 presný deň a časový interval, kedy si záujemcovia môžu kontajnery prezrieť. 
Označenie kontajnerov zabezpečí SL.  
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Doplnené údaje o kontajneroch formou prehľadnej tabuľky budú doručené tajomníkovi KOM do 
26.02.2018. následne po formálnej kontrole bude ponuka uverejnená na webe SP, a. s. 
 

2. Odpredaj hnuteľného majetku z DS Zvolen  

Na KOM bola doručená požiadavka na zabezpečenie odpredaja hnuteľného majetku z DS Zvolen. 
Požiadavka bola doručená od SL. Na základe posúdenia požiadavky komisia odporúča: 

a) Každú hnuteľnú vec označiť poradovým číslom pre účely nezameniteľnosti s inými vecami. 
b) Doplniť údaje o hnuteľných veciach formou predloženia prehľadnej tabuľky obsahujúcej:   

 poradové číslo hnuteľnej veci,  

 popis technického stavu,  

 miesto kde sa hnuteľná vec nachádza 

 kontaktná osoba s telefónnym číslom v prípade záujmu o prehliadku,  

 presný deň a časový interval, kedy si záujemcovia môžu hnuteľné veci prezrieť. 
Označenie hnuteľných vecí zabezpečí SL.  
Doplnené údaje o hnuteľných veciach formou prehľadnej tabuľky budú doručené tajomníkovi KOM do 
26.02.2018. následne po formálnej kontrole bude ponuka uverejnená na webe SP, a. s. 
 
Komisia v oboch prípadoch požiadala o jednoznačné označenie jednotlivých predmetov určených na 

odpredaj, aby pri vyhodnocovaní ponúk a preberaní predmetov bol predmet jednoznačne 

identifikovateľný (stotožnený). 

 

3. Iné (odpredaj drobného neupotrebiteľného majetku podľa požiadaviek) 

Bývalý zamestnanec SP, a. s., o. č. 37740 pred svojim ukončením pôsobnosti v SP, a. s., požiadal 

o odkúpenie SMT (služobného mobilného telefónu)  MT NOKIA 113, obstaraný 07. 2013, plne odpísaný. 

Za uvedený MT je ochotný zaplatiť 5 EUR s DPH.  

 
 
 

ÚLOHY: 

 
1) Doplniť požadované údaje v tabuľkovej forme podľa bodu 1) Programu KOM  

Termín: 26. februára 2018    Zodpovedný: Ing. Csaba Urbán 
 

2) Zabezpečiť z dôvodu jednoznačnej identifikácie označenie jednotlivých pozostatkov kontajnerov  
Termín: 26. februára 2018    Zodpovedný: Ing. Csaba Urbán 
 

3) Doplniť požadované údaje v tabuľkovej forme podľa bodu 2) Programu KOM  
Termín: 16. februára 2018    Zodpovedný: Ing. Erik Cimbala 
 

4) Zabezpečiť z dôvodu jednoznačnej identifikácie označenie jednotlivých hnuteľných vecí  
Termín: 16. februára 2018    Zodpovedný: Ing. Erik Cimbala 
 

5) Predložiť texty na uverejnenie ponuky na odpredaj predmetov podľa bodu 1) a bodu 2) 
Termín: 16. februára 2018    Zodpovedný: JUDr. Milan Kračún 
 

6) Po doplnení požadovaných údajov zabezpečiť zverejnenie ponuky na odpredaj podľa bodu 
programu 1) 

Termín: 19. februára 2018    Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 
 
7) Po doplnení požadovaných údajov zabezpečiť zverejnenie ponuky na odpredaj podľa bodu 

programu 2) 
Termín: 27. februára 2018    Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 

 
 
 
 
Uznesenie KOM: 

  
1) KOM odporúča uverejniť na webovom portály SP odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku 

a predmetov podľa bodov programu 1) a 2) po doplnení požadovaných údajov 
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2) KOM odporúča priamy odpredaj MT NOKIA 113 bývalému zamestnancovi s osobným číslom 
37740.  

 

 

 

Prílohy zápisnice sú k nahliadnutiu u tajomníka KOM. 

 

Prílohy zápisnice sú:  

 prezenčná listina 

 ponuky na odpredaj neupotrebiteľných pozostatkov kontajnerov  

 ponuky na odpredaj neupotrebiteľných pozostatkov hnuteľného majetku z DS Zvolen 

 žiadosť o kúpu od bývalého zamestnanca s osobným číslom 37740 

   

 

KOM odporúča 

 

 

1) KOM odporúča uverejniť na web stránke SP odpredaj neupotrebiteľných predmetov podľa 
bodov programu 1) a 2) po doplnení požadovaných údajov 

 
2) KOM odporúča priamy odpredaj  MT NOKIA 113 bývalému zamestnancovi s osobným číslom 

37740. 
 
 

Zapísal  Ing. Š. Mifkovičová  Podpis: Ing. Š. Mifkovičová, VOD OEM, v. r. 
Dňa  13. februára 2018 
 

 

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 


