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 Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku 
  

 07/2018 
 
  
  

Číslo zápisnice 07/2018 

Dátum zasadania 21. augusta 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   

Ing. Ľuboš Štrbík    

 

Ospravedlnení  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:  

 III. 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) III. kolo „Odpredaj kontajnerov“  
 
Ing. Csabovi Urbánovi podľa inštrukcií uverejnených na webe SP, a. s., bola doručená 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 10. 08. 2018. 

Uchádzač v ponuke uviedol záujem o odkúpenie 12 ks kontajnerov, z toho 10 ks kontajnerov je 
umiestnených v HSS BA, 2 ks sú umiestnené v HSS ZV. Celková ponúkaná suma je 432 EUR s DPH. S 
pozostatkami kontajnerov, o ktoré nebol prejavený záujem (1k v HSS BA, 1 ks v HSS KE,), bude naložené 
podľa rozhodnutia riaditeľa Sekcie logistiky. 
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2) Iné (odpredaj drobného neupotrebiteľného majetku podľa požiadaviek) 
Do KOM bola doručená požiadavka na odkúpenie NOTEBOOK ASUS UX31A, IM číslo 284012086, 

sériové číslo C8N0CJ720618338, obstaraného v roku 2012 a APPLE IPAD AIR 128GB WIFI_TABLET, IM 
číslo 284013375, sériové číslo DMPM71LHFKYH, obstaraného v roku 2014. Zamestnanec požiadal 
o odkúpenie SMT z dôvodu odchodu z SP, a. s.. Uvedené predmety sú opotrebované, morálne zastarané, 
plne odpísané a budú nahradené novým majetkom. Zamestnanec ponúka za uvedené predmety nasledovnú 
cenu: 
284012086 NOTEBOOK ASUS UX31A za 35,00 EUR s DPH 
284013375 APPLE IPAD AIR 128GB WIFI_TABLET za 25 EUR s DPH 
Požiadavka na odkúpenie SMT ako aj podpísaný formulár F-021/ver.03 je prílohou k Zápisnici č. 07/2018 
a je k nahliadnutiu u tajomníka KOM. 
 

3) Iné (odpredaj drobného neupotrebiteľného majetku podľa požiadaviek) 
Do KOM bola doručená požiadavka na prednostné odkúpenie nábytku, ktoré má nájomca v užívaní. 

Nájomca prevzal kancelárske priestory v budove dopravného strediska na Bojnickej ulici č. 14, Bratislava,   
dňa 26.07.2018. Dňa 15. 08. 2018 požiadal o prednostné odkúpenie nábytku, čiastočného zariadenia 
uvedených 2 kancelárskych priestorov. Za požadovaný nábytok ponúka 249 EUR s DPH. 
 
 

 

ÚLOHY: 

 
 
1) Zabezpečenie odpredaja pozostatkov kontajnerov umiestnených na HSS BA a HSS ZV. 

Termín: 07. septembra 2018     Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 
 

2) Zabezpečenie odpredaja NOTEBOOK ASUS a APPLE IPAD AIR . 
Termín: 07. septembra 2018     Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 

 
3) Zabezpečenie odpredaja nábytku, čiastočného zariadenia dvoch kancelárií . 

Termín: 07. septembra 2018    Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 
 
 

Uznesenie KOM: 
  

1) KOM odporúča odpredaj zvyškov kontajnerov umiestneným na HSS BA a HSS ZV za 432 EUR s DPH  
podľa predloženej ponuky, 

2) KOM odporúča odpredaj NOTEBOOK ASUS a APPLE IPAD AIR za sumu 60 EUR s DPH za oba 
predmety, 

3) KOM odporúča odpredaj čiastočného zariadenia dvoch kancelárií za sumu ZUH 249 EUR s DPH. 
 

 

Prílohy zápisnice sú k nahliadnutiu u tajomníka KOM. 

 

Prílohy zápisnice sú:  

 prezenčná listina 

 ponuka na odkúpenie zvyškov kontajnerov 

 žiadosť o odkúpenie NOTEBOOK ASUS, APPLE IPAD AIR 

 žiadosť o odkúpenie čiastočného zariadenia dvoch kancelárií 

   

 

KOM odporúča 

 

 

1) KOM odporúča odpredaj zvyškov kontajnerov umiestneným na HSS BA a HSS ZV za sumu 432 
EUR s DPH,  



Komisia pre odpredaj majetku  č. 07/2018 
Odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku 

3/3 

  
2) KOM odporúča odpredaj NOTEBOOK ASUS a APPLE IPAD AIR za sumu 60 EUR s DPH za oba 

predmety,  
 

3) KOM odporúča odpredaj čiastočného zariadenia dvoch kancelárií za sumu ZUH 249 EUR s DPH. 
 

 
Zapísal  Ing. Š. Mifkovičová  Podpis: Ing. Š. Mifkovičová, v. r. 
Dňa  24. augusta 2018 
 

 

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 

 


