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 Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku 
  

 09/2018 
 
  
  

Číslo zápisnice 09/2018 

Dátum zasadania 19. decembra 2018 

Miesto   formou per rollam 

 

Oslovení   JUDr. Milan Kračún 

   Ing. Marta Bahurinská 

   Mgr. Dagmar Jenčová  

   Ing. Štefánia Mifkovičová   

Ing. Ľuboš Štrbík    

Ing. Andrea Slaninová  

 

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, 

 Iné (odpredaj drobného neupotrebiteľného majetku podľa požiadaviek) 

 

1) Odpredaj pozostatkov kontajnerov 
Na KOM neboli doručené žiadne požiadavky na odkúpenie zvyškov kontajnerov. Po preverení na 

Sekcii logistiky (ďalej len SL) KOM odporúča zrealizovať posledné kolo odpredaja zvyškov kontajnerov 
v priebehu februára 2019. Ponuka na odpredaj kontajnerov bude SL znovu prehodnotená, doplnená 
a upravená podľa potreby. 

 
 

2) Iné (odpredaj drobného neupotrebiteľného majetku podľa požiadaviek) 
Do KOM bola doručená požiadavka na odkúpenie:  

a) SMT IM číslo 282042444 MT NOKIA 108, výrobné číslo 359767063491865. SMT bol 
zakúpený v roku 2015. Zamestnanec požiadal o odkúpenie SMT z dôvodu odchodu z SP, a. 
s.. Uvedený predmet je plne odpísaný, opotrebovaný, morálne zastaraný, nebude nahradený 
novým majetkom. Zamestnanec ponúka za uvedený predmet nasledovnú cenu – 2 EUR 
s DPH, 

b) SMT IM číslo 282044162 MT SAMSUNG GALAXY A3, výrobné číslo 353974076670503. 
SMT bol zakúpený v roku 2015. Zamestnanec požiadal o odkúpenie SMT z dôvodu odchodu 
z SP, a. s.. Uvedený predmet je plne odpísaný, opotrebovaný, morálne zastaraný, nebude 
nahradený novým majetkom. Zamestnanec ponúka za uvedený predmet nasledovnú cenu – 
10 EUR s DPH,  
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c) SMT IM číslo 282059207 MT HUAWEI P9 LITE MINI, výrobné číslo 865549033947946. SMT 

bol zakúpený začiatkom roka 2018. Zamestnanec požiadal o odkúpenie SMT z dôvodu 
odchodu z SP, a. s.. Uvedený predmet je opotrebovaný, nebude nahradený novým 
majetkom. Zamestnanec ponúka za uvedený predmet nasledovnú cenu – 126,20 EUR 
s DPH,  

d) SMT IM číslo 282056570 MT HUAWEI P9 LITE, výrobné číslo 860918033577497. SMT bol 
zakúpený v roku 2017. Zamestnanec požiadal o odkúpenie SMT z dôvodu odchodu z SP, a. 
s.. Uvedený predmet je opotrebovaný, nebude nahradený novým majetkom. Zamestnanec 
ponúka za uvedený predmet nasledovnú cenu – 145,00 EUR s DPH,   

 
 

 

ÚLOHY: 

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

Termín: 28. februára 2019     Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 
 

2) Zabezpečenie odpredaja SMT podľa bodu 2 a), 2b), 2c), 2d). 
Termín: 31. decembra 2018    Zodpovedný: Ing. Š. Mifkovičová 

 
 

Uznesenie KOM: 
  

1) KOM odporúča znova uverejniť upravenú ponuku na odpredaj pozostatkov kontajnerov na webe SP, 
a.s. 

2) KOM odporúča odpredaj SMT podľa bodu 2 a), 2b), 2c), 2d). 
 

 

Prílohy zápisnice sú k nahliadnutiu u tajomníka KOM. 

 

Prílohy zápisnice sú:  

 E-mailové vyjadrenie sa členov KOM 

 

   

 

KOM odporúča 

 

 

1) KOM odporúča znova uverejniť upravenú ponuku na odpredaj pozostatkov kontajnerov na webe SP, 
a.s. 

2) KOM odporúča odpredaj SMT podľa bodu 2 a), 2b), 2c), 2d). 
  
 
 

 
Zapísal  Ing. Š. Mifkovičová  Podpis:  per rollam 
Dňa  19. decembra 2018 
 

 

Schválil  JUDr. Milan Kračún  Podpis: per rollam (súhlas v e-mailovej podobe) 
  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 

 


