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 Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku 
  

 08/2018 
 
  
  

Číslo zápisnice 08/2018 

Dátum zasadania 26. októbra 2018 

Miesto   formou per rollam 

 

Oslovení   JUDr. Milan Kračún 

   Ing. Marta Bahurinská 

   Mgr. Dagmar Jenčová  

   Ing. Štefánia Mifkovičová   

Ing. Ľuboš Štrbík    

 

Ospravedlnení  Ing. Andrea Slaninová - PN 

 

Prizvaný/í  bez oslovenia  

bez účasti zástupcov verejnosti  

 

Komisia bola/nebola uznášaniaschopná 

 

Vyhlásenie o nejestvujúcom konflikte záujmov: 

Prítomní členovia  Komisie pre odpredaj majetku (ďalej len „KOM“) a prizvaní formou per rollam 

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:  

 Odpredaj pozostatkov kontajnerov, 

 Ponuka na odpredaj vozňov, 

 Iné (odpredaj drobného neupotrebiteľného majetku podľa požiadaviek) 

 

1) Odpredaj pozostatkov kontajnerov 
 

KOM na svojom predchádzajúcom zasadaní v auguste 2018 otvorila jednu ponuku na odkúpenie 
zvyškov kontajnerov. Ponuka bola doručená riadne a spĺňala všetky potrebné náležitosti podľa zverejnených 
pokynov. 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.  
Ponuka bola vyhodnotená ako víťazná, následne bol víťaz opätovne e-mailom aj telefonicky oslovený na 
úhradu ním navrhnutej sumy za odkúpenie zvyškov kontajnerov. Hoci víťaz opätovne prejavil záujem o kúpu,  
do dnešného dňa požadovanú sumu neuhradil. Na základe uvedeného KOM po prehodnotení navrhuje zrušiť 
svoje predchádzajúce stanovisko a znova uverejniť ponuku na odpredaj kontajnerov na webe SP, a.s. 

 
 
  
 

2) Ponuka na odpredaj vozňov 
Do KOM bola doručená požiadavka na zverejnenie ponuky na odpredaj 3 ks vozňov umiestnených 

toho času na HSS Košice. Ponuka vyplynula z pripravovaného prekrytia koľajiska, kedy už nebudú 
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predmetné vozne potrebné pre HSS Košice. KOM oslovila odborné útvary na vyjadrenie sa k odpredaju. Po 
získaní všetkých potrebných informácií bude ponuka na vozne uverejnená na webe SP, a. s. 

 
 

 
3) Iné (odpredaj drobného neupotrebiteľného majetku podľa požiadaviek) 

Do KOM bola doručená požiadavka na odkúpenie NOTEBOOK LATITUDE E5550, IM číslo 
284014379 0, sériové číslo 1KC4N32, obstaraného začiatkom roka 2015. Zamestnanec požiadal 
o odkúpenie notebooku z dôvodu odchodu z SP, a. s.. Uvedený predmet je opotrebovaný, morálne zastaraný, 
bude nahradený novým majetkom. Zamestnanec ponúka za uvedený predmet nasledovnú cenu: 
284014379 0 NOTEBOOK LATITUDE E5550 za 145,00 EUR s DPH 
Požiadavka na odkúpenie SMT ako aj podpísaný formulár F-021/ver.03 je prílohou k Zápisnici č. 08/2018 
a je k nahliadnutiu u tajomníka KOM. 

 
 

 

ÚLOHY: 

 
 
1) Opätovné uverejnenie ponuky na odpredaj pozostatkov kontajnerov na webe SP, a.s. 

Termín: 09. novembra 2018     Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 
 

2) Zabezpečenie odpredaja NOTEBOOK LATITUDE E5550. 
Termín: 09. novembra 2018    Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 

 
 

Uznesenie KOM: 
  

1) KOM odporúča znova uverejniť ponuku na odpredaj pozostatkov kontajnerov na webe SP, a.s. 
2) KOM odporúča po vyjadrení sa zainteresovaných útvarov zverejniť ponuku na odpredaj vozňov na webe 

SP, a.s., a aj priame oslovenie možných záujemcov, 
3) KOM odporúča odpredaj NOTEBOOK LATITUDE E5550 za sumu 145 EUR s DPH. 

 
 

Prílohy zápisnice sú k nahliadnutiu u tajomníka KOM. 

 

Prílohy zápisnice sú:  

 E-mailové vyjadrenie sa členov KOM 

 

   

 

KOM odporúča 

 

 

1) KOM odporúča opätovné uverejnenie ponuky na odpredaj pozostatkov kontajnerov na webe SP, a.s., 
 

2) KOM odporúča po vyjadrení sa zainteresovaných útvarov zverejniť ponuku na odpredaj vozňov na webe 
SP, a.s., a aj priame oslovenie možných záujemcov, 

  
3) KOM odporúča odpredaj NOTEBOOK LATITUDE E5550 za sumu 145 EUR s DPH. 

 
 

Zapísal  Ing. Š. Mifkovičová  Podpis: Ing. Š. Mifkovičová, v. r. 
Dňa  26. októbra 2018 
 

 

Schválil  JUDr. Milan Kračún  Podpis: JUDr. Milan Kračún, 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 


