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 Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku 
  

 06/2018 
 
  
  

Číslo zápisnice 06/2018 

Dátum zasadania 17. júla 2018 

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

 

Zúčastnení   JUDr. Milan Kračún 

   Ing. Marta Bahurinská 

   Mgr. Dagmar Jenčová  

   Ing. Štefánia Mifkovičová   

   

 

Ospravedlnení  Ing. Ľuboš Štrbík  - dovolenka 

Ing. Andrea Slaninová - PN 

Prizvaný/í  Ing. Csaba Urbán 

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“  - otváranie obálok 

 Iné (odpredaj drobného neupotrebiteľného majetku podľa požiadaviek) 

 

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

konštatoval, že úlohy z predchádzajúcich komisií boli splnené.  

 

1) II. kolo „Odpredaj kontajnerov“  
 
Ing. Csabovi Urbánovi podľa inštrukcií uverejnených na webe SP, a. s., bola doručená len jedna ponuka na 
odkúpenie zvyškov kontajnerov. Ing. Urbán doručil ponuku na zasadanie KOM. KOM konštatovala, že obálka 
je neporušené a bola doručená podľa požiadaviek uverejnených v POKYNOCH pre uchádzačov v 
ponukovom  konaní na odpredaj kontajnerov  do termínu, do 29. 06. 2018. 

Uchádzač v ponuke uviedol záujem o odkúpenie 36 ks kontajnerov umiestnených v HSS Žilina. Ide 
o všetky pozostatky kontajnerov na HSS ZA ktoré boli uverejnené v ponuke na odpredaj. Celková ponúknutá 
suma je 36 EUR s DPH. Celková ponuka záujemcu je prílohou k Zápisnici č. 06/2018 a je k nahliadnutiu 
u tajomníka KOM. 
Na zvyšky kontajnerov v Bratislave, Košiciach a Zvolene ponuky na odkúpenie neboli doručené. 
KOM odporučila uverejnenie zvyškov kontajnerov o ktoré nebol záujem na webe SP, a. s., do 10.08.2018. 
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2) Iné (odpredaj drobného neupotrebiteľného majetku podľa požiadaviek) 
Do KOM bola doručená požiadavka na odkúpenie služobného mobilného telefónu (ďalej len SMT) 

282056416 MT HUAWEI P9 LITE, sériové číslo 865006034938622. Zamestnanec požiadal o odkúpenie SMT 
z dôvodu odchodu z SP, a. s.. SMT je opotrebovaný, zároveň ho nie je možné použiť pre manažment, 
zamestnanec si ho môže odkúpiť za zostatkovú účtovnú hodnotu (ďalej len ZUH) plus DPH. využiteľnosť 
a suma k odpredaju bola konzultovaná s príslušnými organizačnými útvarmi. ZUH príslušného SMT 
k 30.06.2018 je 171,84 EUR. Požiadavka na odkúpenie SMT je prílohou k Zápisnici č. 06/2018 a je 
k nahliadnutiu u tajomníka KOM. 
 
 
 

 

ÚLOHY: 

 
 
1) Oslovenie záujemcu o kúpu pozostatkov kontajnerov umiestnených na HSS ZA. 

Termín: 27. júla 2018     Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 
 

2) Uverejniť na web SP, a. s., POKYNY  pre uchádzačov v III. ponukovom  konaní na odpredaj kontajnerov. 
Termín: 27. júla 2018     Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 

 
3) Zabezpečenie odpredaj SMT 282056416 MT HUAWEI P9 LITE. 

Termín: 10. augusta 2018     Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 
 
 

Uznesenie KOM: 
  

1) KOM odporúča odpredaj zvyškov kontajnerov umiestneným na HSS ZA za 36 EUR s DPH  podľa 
predloženej ponuky, 

2) KOM odporúča III. Kolo odpredaja zvyškov kontajnerov umiestnených na HSS Bratislava, Košice 
a Zvolen, 

3) KOM odporúča odpredaj SMT 282056416 MT HUAWEI P9 LITE za ZUH 171,84 EUR plus DPH. 
 

 

Prílohy zápisnice sú k nahliadnutiu u tajomníka KOM. 

 

Prílohy zápisnice sú:  

 prezenčná listina 

 ponuka na odkúpenie zvyškov kontajnerov 

 žiadosť o odkúpenie SMT 171,84 EUR 282056416 MT HUAWEI P9 LITE 

   

 

KOM odporúča 

 

 

1) KOM odporúča odpredaj zvyškov kontajnerov umiestneným na HSS Žilina za 36 EUR s DPH  podľa 
predloženej ponuky, 

2) KOM odporúča III. Kolo odpredaja zvyškov kontajnerov umiestnených na HSS Bratislava, Košice 
a Zvolen, 

3) KOM odporúča odpredaj SMT 282056416 MT HUAWEI P9 LITE za ZUH 171,84 EUR plus DPH. 
 

 
Zapísal  Ing. Š. Mifkovičová  Podpis: Ing. Š. Mifkovičová, v. r. 
Dňa  20. júla 2018 
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Schválil  JUDr. Milan Kračún  Podpis: JUDr. Milan Kračún, 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 

 


