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 Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku 
  

 05/2018 
 
  
  

Číslo zápisnice 05/2018 

Dátum zasadania 05. jún 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  / 

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:  

 II. kolo  „Odpredaj kontajnerov“  

 GETASTAV, s.r.o., odstúpenie od ponuky 

 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) II. kolo „Odpredaj kontajnerov“  
 
Na KOM bola e-mailom doručená požiadavka zo Sekcie logistiky na zabezpečenie II. Kola odpredaja 
kontajnerov nachádzajúcich sa na jednotlivých HSS (hromadných spracovateľských strediskách).Podľa 
zaslaných podkladov sa ponúkané pozostatky kontajnerov nachádzajú na HSS Bratislava, Žilina a Zvolen. 
Doručená príloha obsahuje poradové čísla pre účely nezameniteľnosti kontajnerov, popis technického stavu, 
miesto kde sa kontajner nachádza, kontaktná osoba s telefónnym číslom v prípade záujmu o prehliadku 
podľa jednotlivých HSS. Označenie jednotlivých kontajnerov zabezpečí SL.  
Po schválení a podpise zápisnice zo zasadania KOM č. 05/2018 budú na web umiestnené podmienky pre 
účasť na ponukovom konaní pri odpredaji kontajnerov. 
 
 

2) Odstúpenie firmy GETASTAV, s.r.o. 
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Slovenská pošta, a. s., dostala e-mail od víťazného záujemcu o kúpu halových konštrukcií oznam o odstúpení 
ponuky na odkúpenie halových konštrukcií a takisto aj od ponuky na odkúpenie unimobuniek. SP, a. s., 
akceptovala odstúpenie od ponuky na odkúpenie halových konštrukcií, avšak neakceptovala odstúpenie od 
kúpy unimobuniek (presnejšie dvoch unimobuniek a jednej panelovej garáže). Úhrada za uvedené hnuteľné 
veci bola zo strany uchádzača pripísaná na účet SP, a. s., v marci r. 2018. Na odkúpení unimobuniek SP, a. 
s. trvá na základe súťažných podmienok uverejnených pri ponukovom konaní na odpredaj neupotrebiteľných, 
opotrebovaných hnuteľných vecí, kap. 3. Zmluvné podmienky, bod 3.2. v ktorom bolo uvedené, „Po zaplatení 
celej kúpnej ceny je uchádzač povinný hnuteľné veci prevziať na základe osobitne podpísaného preberacieho 
protokolu podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 týchto pokynov a na svoje náklady a nebezpečenstvo si 
hnuteľnú vec/hnuteľné veci odviezť a to v lehote najneskôr do 10 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny.“  
Uvedené stanovisko SP, a. s., zaslal Predseda KOM v e-mailovej forme dňa 05. júna 2018 na e-mailovú 
adresu z ktorej bolo odstúpenie od kúpy zaslané. 
 

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

 

 

ÚLOHY: 

 
 
1) Zabezpečiť potrebné kroky k II. kolu odpredaja kontajnerov. 

Termín: 11. júna 2018     Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 
 
 
 

Uznesenie KOM: 
  

1) KOM odporúča II. Kolo odpredaja zvyškov kontajnerov podľa požiadavky zo Sekcie logistiky 
2) KOM súhlasí s odstúpením víťazného záujemcu o kúpu halových konštrukcií 
3) KOM nesúhlasí s odstúpením od kúpy víťazného záujemcu o kúpu dvoch unimobuniek a jednej 

panelovej garáže 
 

 

Prílohy zápisnice sú k nahliadnutiu u tajomníka KOM. 

 

Prílohy zápisnice sú:  

 prezenčná listina 

 súťažné podmienky 

 e-mail od víťazného záujemcu o kúpu halových konštrukcií a odpoveď predsedu KOM 

   

 

KOM odporúča 

 

 

1) KOM odporúča II. Kolo odpredaja zvyškov kontajnerov podľa požiadavky zo Sekcie logistiky 
2) KOM súhlasí s odstúpením víťazného záujemcu o kúpu halových konštrukcií 
3) KOM nesúhlasí s odstúpením od kúpy víťazného záujemcu o kúpu dvoch unimobuniek a jednej 

panelovej garáže 
 

 
Zapísal  Ing. Š. Mifkovičová  Podpis: Ing. Š. Mifkovičová, VOD OEM, v. r. 
Dňa  05. júna 2018 
 

 

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


