
 
 

 

 

 

 

                                  

      

Zápisnica 

z vyhodnotenia ponúk na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe SNM 

– Múzea židovskej kultúry, ktorý sa nepovažuje za vymedzený hnuteľný majetok štátu 

 

PhDr. Daniela Čambálová,  predsedníčka komisie 

Mgr. Andrea Demeterová, členka komisie 

Bc. Lucia Blašková, členka komisie 

 

Inzerát na odkúpenie prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe SNM – MŽK  

(rozhodnutie č. SNM-6078/2020-100/4783, SNM-GR/1139/2020-100 zo dňa 24. 6. 2020) na 

predaj   mobiliáru  expozície Múzea judaík Ing. Eugena Bárkánya v Prešove na Okružnej ulici 

č. 32 bol zverejnený na domovskej stránke SNM (www.snm.sk) dňa 30. 6. 2020.  

 

 

Záujemcovia o odkúpenie ponúkaného mobiliáru mali do uzávierky 10. 7. 2020 (vrátane) 

doručiť písomnú ponuku s identifikačnými údajmi záujemcu, ponúkanou cenou a uvedením 

kontaktnej osoby. Kritériom vyhodnotenia ponúk je najvyššia ponúknutá cena. 

 

SNM – MŽK  bola doručená 6. 7. 2020 jedna zalepená, neporušená obálka zaevidovaná v 

podateľni SNM 3.7.2020 od odosielateľa Židovská náboženská obec, Okružná ul. 32, 080 01 

Prešov. 

Telefonátom pracovníčke podateľne SNM komisia 14.7.2020 pred otvorením doručenej 

obálky overila, či sa v podateľni nenachádzajú ďalšie ponuky prípadných záujemcov. Po  

negatívnej odpovedi obálku komisia otvorila.  

 

 

Komisia skonštatovala, že list doručený od Židovskej náboženskej obce v Prešove obsahuje  

požadované údaje: 

- Identifikačné údaje: adresa: Židovská náboženská obec, Okružná 32, 080 01 Prešov; č. 

ú.: SK27 3100 0000 0043 4001 4239; IČO: 31993273; IČ DPH: SK202122663;  

- Ponúkaná cena: 1 334,74 € (slovom: jedentisíctristoridsaťštyri eur a sedemdesiatštyri 

centov); 

- Kontaktná osoba: PaedDr. Peter Chudý, tajomník ŽNO Prešov. 
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811 01 Bratislava 
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Ponuka od ŽNO v Prešove bola jediná a vyhovela všetkým stanoveným kritériám, preto   

členky komisie odporúčajú uzatvoriť so Židovskou náboženskou obcou v Prešove kúpnu 

zmluvu na odkúpenie prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe SNM – MŽK, ktorý sa 

nepovažuje za vymedzený hnuteľný majetok štátu  za ponúknutú cenu. 

 

 

Zapísala: Bc. Lucia Blašková 

V Bratislave, 14. 7. 2020 

 

Prítomní: 

1. PhDr. Daniela Čambálová, predsedníčka komisie 

2. Mgr. Andrea Demeterová, členka komisie 

3. Bc. Lucia Blašková, členka komisie 

 

 

 

 

Schválil: prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. 

                                                                             riaditeľ múzea MŽK 

 

Prílohy: Menovací dekrét a kópia listu ŽNO  


