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 Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku 
  

 04/2018 
 
  
  

Číslo zápisnice 04/2018 

Dátum zasadania 10. apríl 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   

bez účasti 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:  

 Otváranie obálok k ponuke SP, a. s. „Odpredaj kontajnerov“  

 Iné (odpredaj drobného neupotrebiteľného majetku podľa požiadaviek) 

 

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

konštatoval, že úlohy z predchádzajúcich komisií boli splnené.  

 

1) Otváranie obálok k ponuke SP, a. s. „Odpredaj kontajnerov“  
 
Na KOM boli doručené celkovo dve ponuky na odkúpenie kontajnerov podľa uverejnenej ponuky. Obidve  
ponuky boli doručené  v zalepených obálkach označené „Neotvárať“ a KOM konštatuje, že  obidve obálky 
boli neporušené. V prvej ponuke požiadal záujemca č. 1 o odkúpenie kontajnera ZV002. Kontajner je 
umiestnený v priestore HSS Zvolen. Za kontajner ponúka kúpnu cenu 5 EUR s DPH. V druhej ponuke 
záujemca č. 2 požiadal o odkúpenie kontajnerov BA001 až BA028 umiestnených na HSS Bratislava, pričom 
za jeden kontajner ponúka 6 EUR s DPH, t. j. celkovo za všetky kontajnery 168 EUR s DPH. 
Záujemcovia požiadali o odkúpenie rôznych kontajnerov, ich ponuky sa nekryjú. KOM konštatuje, že obidvaja 
záujemcovia splnili všetky podmienky ponukového konania a ich ponuky sú platné.  
 

 

2) Iné (odpredaj drobného neupotrebiteľného majetku podľa požiadaviek) 
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Do zasadania komisie neboli doručené nové požiadavky o odkúpenie neupotrebiteľných hnuteľných vecí 

 

 

ÚLOHY: 

 
 
1) Zabezpečiť potrebné kroky k odpredaju kontajnerov. 

Termín: 30. apríla 2018     Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 
 
 
 

Uznesenie KOM: 
  

1) KOM odporúča odpredaj zvyškov kontajnerov záujemcovi č. 1 a záujemcovi č. 2, 
 

 

 

Prílohy zápisnice sú k nahliadnutiu u tajomníka KOM. 

 

Prílohy zápisnice sú:  

 prezenčná listina 

 ponuky 

   

 

KOM odporúča 

 

 

1) KOM odporúča odpredaj zvyškov kontajnerov záujemcovi č. 1 a záujemcovi č. 2, 
 

 
Zapísal  Ing. Š. Mifkovičová  Podpis: Ing. Š. Mifkovičová, VOD OEM, v. r. 
Dňa  10. apríl 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 


