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Zápisnica zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku 
 

 
 

Číslo zápisnice 03/2019 

Dátum zasadania 04. novembra 2019 

Miesto   SNP 35, 814 20 Bratislava 1 

 

Prítomní:  JUDr. Milan Kračún 

   Ing. Marta Bahurinská 

   Mgr. Dagmar Jenčová  

   Ing. Štefánia Mifkovičová   

Ing. Ľuboš Štrbík   

S účasťou verejnosti, podľa prezenčnej listiny,  

 

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 – otváranie obálok 

2) Odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku - odpredaj neupotrebiteľných 

overovačov bankoviek typu CT 331– otváranie obálok 

3) Odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku - odpredaj neupotrebiteľných 

počítačiek mincí typu SC 313 a CS 303– otváranie obálok 

4) Priamy odpredaj drobného neupotrebiteľného majetku podľa požiadaviek. 

 

 
Priebeh: 
Komisia otvorila doručené obálky odpredaju neupotrebiteľných SMV (služobných motorových vozidiel). 
Celkovo do požadovaného času prišli tri ponuky. Komisia ďalej prerokovala doručenie ponuky na 
odkúpenie počítačiek mincí typu SC 313 a CS 303. Komisia prerokovala aj požiadavku na odkúpenie 
Kancelárskeho kresla, MT (mobilného telefónu), NB (notebooku), tlačiarne a zarámovaného plagátu 
s motívom kvetov. Komisia konštatovala, že nikto neprejavil záujem o neupotrebiteľné overovače 
bankoviek typu CT 331, celkovo 298  ks,  a nevyužívaný prefabrikovaný betónový skelet, v minulosti 
používaný ako garáž.  
 
 
Popis: 
 

1) Otváranie obálok na odpredaj neupotrebiteľných SMV podľa uverejnených podkladov na 
webe SP, a.s.:  

a) Prvá bola doručená ponuka od uchádzača o odkúpenie SMV – firma Todos Bratislava 
s.r.o.. ponúkaná suma: 

i. Súbor vozidiel v prílohe č. 1A   100 000 EUR bez DPH 
ii. Súbor vozidiel v prílohe č. 1B      96 000 EUR s DPH (80 000 bez DPH) 

SPOLU:   196 0000 
b) Druhá bola doručená ponuka od uchádzača o odkúpenie SMV – firma BERA, s.r.o.. 

ponúkaná suma: 
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i. Súbor vozidiel v prílohe č. 1A     40 000 EUR bez DPH 
ii. Súbor vozidiel v prílohe č. 1B    228 000 EUR s DPH (190 000 bez DPH) 

SPOLU:   268 0000 
 

c) Tretia bola doručená ponuka od uchádzača o odkúpenie SMV – firma MAJDAS, s.r.o.. 
ponúkaná suma: 

i. Súbor vozidiel v prílohe č. 1A     72 000 EUR bez DPH 
ii. Súbor vozidiel v prílohe č. 1B      266 400 EUR s DPH (222 000 bez DPH) 

SPOLU:     338 400 
 
Komisia konštatovala, že všetky predložené ponuky mali všetky náležitosti ako žiadosť o kúpu majetku, 
vyplnenú a podpísanú kúpnu zmluvu, výpis z obchodného registra, vyhlásenie uchádzača a každý 
uchádzač vložil na účet SP, a.s. zábezpeku vo výške 130 000 EUR.víťazom sa stáva firma MAJDAS, 
s.r.o., ktorá ponúkla najvyššiu sume za odpredaj neupotrebiteľných SMV.  
 
 

2) Otváranie obálok na odpredaj neupotrebiteľných počítačiek mincí typu SC 313 a CS 303. 
na uverejnené počítačky mincí bola doručená len jedna požiadavka na odkúpenie od 
Rímskokatolíckej cirkvi. Ponúkajú 1 EUR s DPH za každý ks, t.j. 44 EUR s DPH za 44 ks 
počítačiek mincí. 
 

3) Priamy odpredaj drobného neupotrebiteľného majetku:  
a) Komisia odsúhlasila odpredaj kancelárskeho kresla Estima za 10 EUR s DPH, 

282058732  MT SAMSUNG GALAXY S8 sériové číslo 359041083134230 za 72 EUR 
s DPH, 284012089 NOTEBOOK LATITUDE E6530 9TY5HV1 (obstaraný v roku 2012) 
za sumu 30 EUR s DPH, a 284014163 MFZ HP LJ M1536DNF sériové číslo 
CNF8FBWF0J za 10 EUR s DPH, a MT Huawei P Smart IM 282060371, sériové číslo 
86901203046406 za 135,23 EUR s DPH – zamestnancom odchádzajúcim z SP, a.s., 

b) Komisia odsúhlasila odpredaj zarámovaného plagátu s motívom kytica kvetov, ktorý nie 
je evidovaný v systéme evidencie majetku SP, a.s. za sumu 5 EUR s DPH – 
zamestnancovi odchádzajúceho z SP, a.s., 

 
Súčasťou zápisu sú:  

 Ponuky na odkúpenie  
o  SMV, 
o   počítačky mincí,  

 žiadosti o kúpu,  

 prezenčná listina.    
    
Záver:  

(1) Komisia odporúča odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku podľa bodov 1), a 2), 
 

(2) Komisia odporúča odpredaj hnuteľných neupotrebiteľných vecí podľa bodu 3) písmeno a) 
a b) tejto zápisnice formou priame odpredaja záujemcovi. 

 
 
 
Zapísal   Ing. Štefánia Mifkovičová  Podpis: Ing. Š. Mifkovičová, v. r. 
Dňa   07. novembra 2019 
 
 
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 

 
 
 
 


