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 Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku  
  

 02/2018 
 
  
  

Číslo zápisnice 02/2018 

Dátum zasadania 06. marec 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  za účasti zástupcu verejnosti (viď príloha prezenčná listina) 

 

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 k ponuke SP, a. s. „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 prišlo celkovo 23 obálok – ponúk na odkúpenie neupotrebiteľného hnuteľného 

majetku na DS (dopravnom stredisku) Zvolen.  

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

 

1) Otváranie obálok k ponuke SP, a. s. „Odpredaj hnuteľného majetku z DS Zvolen“  
 
Na KOM bolo doručených 23 obálok (ponúk) na odkúpenie hnuteľného majetku.  

 Jedna obálka s ponukou uchádzača bola otvorená pred stanoveným termínom na otváranie obálok 
a to z dôvodu, že obálka nebola označená odosielateľom ani nebola označená poznámkou 
„Neotvárať“ ani žiadnym iným znakom, ktorý by naznačoval, že ide o ponuku na odkúpenie 
hnuteľného majetku. Až po jej otvorení bolo zistené, že sa jedná o ponuku uchádzača. Predmetná 
obálka je k nahliadnutiu u tajomníka KOM. Ponuke bolo pridelené poradové číslo 18. Poradové čísla 
na jednotlivé ponuky boli prideľované podľa doručenia na SP, a. s.. KOM sa uzniesla, že aj takto 
otvorenú obálku zaradí do ponukového konania.  

 Po otvorení obálok bolo k dvom ponukám pridelené jedno identifikačné číslo, keďže ponuky prišli 
v rôznych dňoch, ale od identického záujemcu (poradové číslo 1), t. j. porovnanie v tabuľke je 
uvedené celkovo na 22 ponúk. 
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 Jedna ponuka od uchádzača obsahovala aj ponuku na odkúpenie „Halových konštrukcií 
z Dopravného strediska Zvolen“, ktoré pôvodne neboli predmetom ponukového konania. Na základe 
tejto rozšírenej ponuky KOM prehodnotila ponuku hnuteľných vecí na odpredaj a rozšírila ponuku o  
„Halové konštrukcie z Dopravného strediska Zvolen“ v zrýchlenom ponukovom konaní. Výzva na 
predkladanie ponúk na odkúpenie „Halových konštrukcií z Dopraveného strediska Zvolen“ bude 
obratom uverejnená na webe SP, a. s. 

 Predseda skonštatoval, že všetky doručené ponuky splnili podmienky ponukového konania 
(doručenie v stanovenom termíne, vyhlásenie uchádzača, v ponuke bolo uvedené poradové číslo na 
odpredávaného majetku tak, aby bolo možné majetok presne identifikovať). Vyhodnotenie 
jednotlivých ponúk je v prílohe zápisnice „ZOZNAM HNUTEĽNÝCH VECÍ VYHODNOTENIE 
PONÚK“, tabuľka je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice a bude uverejnená na webe SP, a. s., 

 V prípade rovnosti najvyšších ponúk KOM rozhodla žrebovaním o víťazovi. 
 
 

2) Iné (odpredaj drobného neupotrebiteľného majetku podľa požiadaviek) 

 

Zamestnanec SP, a. s., o. č. 97140 požiadal o odkúpenie PC (personal computer) IM 220106444 PC HP 

DC7800, obstaraný 01.2008, plne odpísaný. Za uvedený PC ponúka cenu 10 EUR s DPH.   

 
 

ÚLOHY: 

 
 
1) Osloviť víťazných záujemcov a zaslať im požiadavku na úhradu sumy za odkúpený hnuteľný majetok 

Termín: 12. marca 2018    Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 
 
2) Zabezpečiť odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku, PC, podľa bodu 2) programu 

Termín: 31. marca 2018    Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 
 
 
Uznesenie KOM: 

  
1) KOM odporúča odpredať hnuteľný majetok víťazným záujemcom podľa tabuľky „ZOZNAM 

HNUTEĽNÝCH VECÍ VYHODNOTENIE PONÚK“ 
 

2) KOM odporúča priamy odpredaj IM 220106444 PC HP DC7800 zamestnancovi s osobným číslom 
97140.  

 

 

 

Prílohy zápisnice sú k nahliadnutiu u tajomníka KOM. 

 

Prílohy zápisnice sú:  

 prezenčná listina 

 zoznam hnuteľných vecí – vyhodnotenie ponúk (príloha bude uverejnená na webe SP, a. s.)  

 ponuky od záujemcov 

 žiadosť o kúpu od zamestnanca s osobným číslom 97140 

   

 

KOM odporúča 

 

 

1) KOM odporúča odpredať hnuteľný majetok víťazným záujemcom podľa tabuľky „ZOZNAM 
HNUTEĽNÝCH VECÍ VYHODNOTENIE PONÚK“  
 

2) KOM odporúča priamy odpredaj IM 220106444 PC HP DC7800   zamestnancovi s osobným číslom 
97140. 
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Zapísal  Ing. Š. Mifkovičová  Podpis: Ing. Š. Mifkovičová, VOD OEM, v. r. 
Dňa  07. marca 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 


