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Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku 
 

 
 

Číslo zápisnice 02/2019 

Dátum zasadania 14. októbra 2019 

Miesto   SNP 35, 814 20 Bratislava 1 

 

Prítomní:  JUDr. Milan Kračún 

   Ing. Marta Bahurinská 

   Mgr. Dagmar Jenčová  

   Ing. Štefánia Mifkovičová   

Ing. Ľuboš Štrbík   

bez účasti verejnosti, pozvánka na webe SP, a.s., uverejnená 10.10.2019 

 

Komisia bola/nebola uznášaniaschopná 

 

 

Vyhlásenie o nejestvujúcom konflikte záujmov: 

Oslovení členovia komisie na základe výzvy predsedu komisie a pred samotným začatím prerokovania 
návrhu programu vyhlásili, že nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré predstavujú alebo by mohli 
predstavovať akékoľvek  faktory potencionálne ohrozujúce nestrannosť ich rozhodovania na zasadaní 
komisie, najmä so zreteľom na ich pomer k prejednávanej veci alebo k záujemcom o kúpu hnuteľných 
vecí alebo ich zástupcom.   

 

Program:  

1) Odpredaj neupotrebiteľných SMV,  

2) Odpredaj iného neupotrebiteľného hnuteľného majetku, 

 

 
Priebeh: 
Komisia prejednala návrh na odpredaj opotrebovaného hnuteľného majetku SMV (služobných 
motorových vozidiel). Odpredaj SMV schválilo  Predstavenstvo na svojom 402. zasadaní  dňa 
24.9.2019. KOM ďalej prerokúvala ponuku na odpredaj neupotrebiteľných overovačov bankoviek typu 
CT 331, celkovo 298  ks,  počítačiek mincí typu SC 313 a CS 303, celkovo 44 ks. Uvedené overovače 
a počítače mincí nie je možné v podmienkach SP, a.s., ďalej využívať a boli nahradené novšími typmi. 
Pošta Senica má vo svojich priestoroch nevyužívaný prefabrikovaný betónový skelet, v minulosti 
používaný ako garáž. Z priestorových dôvodov SP, a.s., ponúka uvedený prefabrikovaný betónový 
skelet na odpredaj.  
 
Popis: 
 

1) Odpredaj neupotrebiteľných SMV podľa príloh k zápisnici, odpredaj určený ako celok (ponuka 
na všetky autá spolu). Ponuku na odpredaj neupotrebiteľných SMV uverejniť najneskôr do 
pondelka, 21. 10. 2019 na web SP, a.s., 

2) Odpredaj neupotrebiteľných overovačov bankoviek typu CT 331, celovo 298  ks, uverejniť 
najneskôr do pondelka, 21. 10. 2019 na web SP, a.s., 

3) Odpredaj neupotrebiteľných počítačiek mincí typu SC 313 a CS 303, celkovo 44 ks, uverejniť 
najneskôr do pondelka, 21. 10. 2019 na web SP, a.s., 

4) Odpredaj neupotrebiteľného prefabrikovaného betónového skeletu, v minulosti 
používaného ako garáž, uverejniť najneskôr do pondelka, 21. 10. 2019 na web SP, a.s., 

5) Priamy odpredaj drobného neupotrebiteľného majetku: 
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Súčasťou zápisu sú:  

 prílohy s jednotlivými ponukami na odpredaj: 
o  SMV, 
o  overovačov bankoviek, 
o  počítačky mincí,  
o  prefabrikovaný betónový skelet, garáž, 

 prehlásenia o neupotrebiteľnosti, 

 prezenčná listina.    
    
 
Záver:  
Komisia odporúča odpredaj hnuteľných neupotrebiteľných vecí podľa bodov 1), 2), 3) a 4) tejto 
zápisnice formou verejného ponukového konania a za tým účelom uverejniť na webovom sídle SP, 
a.s., podmienky verejného ponukového konania.  
 
 
 
 
Zapísal   Ing. Štefánia Mifkovičová Podpis: Ing. Š. Mifkovičová, v. r. 
Dňa   16. októbra 2019 
 
 
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 

 

 
 
 


