
Príloha č. 1 k Zmluve o predaji časti podniku uzatvorenej dňa  ...................... 
 
 
PREDMET PREDAJA:  
 
Predmetom predaja je časť podniku STRAŽAN s.r.o., IČO 35816708, Púpavová 15, 84104 Bratislava, Slovenská republika, ktorú 
tvoria:  

a) Pohľadávky:  

1. Pohľadávka z účtu UniCredit Bank, zostatková suma: 137,84 Eur  

2. Pohľadávka B.T.I. spol. s.r.o. vo výške: 680 988,03 Eur  

3. Iné pohľadávky úpadcu (napr. hotovostné výbery): zatiaľ neurčené 

4. Pohľadávka z účtu Slovenská sporiteľňa Business, zostatková suma: 9 €. 

b) Hnuteľné veci:  

5. Zásoby: Nedokončená výroba: špeciálna nadstavba na vozidlo Mercedes Benz Zetros, nadstavba na čistenie vody s 
filtračným zariadením, prototyp vo výške: 20.000 € 

6. Zásoby: Nedokončená výroba: špeciálna nadstavba na vozidlo Mercedes Benz Zetros, „náhradné komunikačné stredisko“ 
prototyp vo výške: 30.000 € 

7. Zásoby: súbor náhradných dielov a súčiastok na sklade podľa inventúrneho zoznamu vo výške: 75.000 € 

8. Zásoby: Strojového vybavenia (podľa inventúrneho zoznamu) vo výške: 50.000 € : 

 Súp. č. 
majetku 

Číslo 
nálepky 

Názov položky Miesto uskladnenia 

2581 44 Zváračka a príslušenstvo malý sklad vedľa dielne 

2586 45 plazmový merač dole v kancelárií s reklamnými materiálmi 

2587 46 vozík sw 97/S6 dielňa 

2588 47 vozík sw 97/S6 dielňa 

2601 66 regálový systém R3000 v sklade 

2603 48 umývací stroj Ruby 55B v hale 

2605 51 grit univerzal stroj na brúsenie v hale 

2608 53 manipulačná technika v hale 

2609 52 nitovačka GESIPA PH 2000 v hale 

2610 43 geometria v hale 

2612   plnička klimatizácie v kontajneri 

2613 42 oxylog dole v kancelárií s reklamnými materiálmi 

2614 41 defibrilátor dole v kancelárií s reklamnými materiálmi 

2619 62 vozík sw 97/S8 v hale 

2620 59 nabíjačka na auto v hale 

2621 55 pneumatická pištol v hale 

2622   tlakový čistiaci prístroj  v kontajneri 

2624 65 stolová píla brooklyn master v hale 

2625   svietidlá  všade v budove 

2626   vysokotlakový čistič Kranzle v kontajneri 

2628   skrinka dow caddy v automobile Caddy vnútri 



2629   nožnicový zdvihák v hale 

2634 64 zametací stroj R 703 H1 v hale 

2635 61 štartovací vozík Elektron MP1 v hale 

2636 49 vzdušný kompresor v hale 

2637 60 váhy v hale 

2638 50 umývací stroj    v hale 

2639   vyvažovačka a sťahovačka pneumatík v hale 

2641 58 studňové čerpadlo dole v dielni v zemi 

2642 57 dieslový agregát v hale 

2644   prístroj na meranie tesnosti v kontajneri 

2645   klimatizácia na budove 

2646 63 zdvihák v hale 

XY ... iné drobné hnuteľné veci v hale, kancelárskych priestoroch 

 

c) INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA 

9. Nárok na vyrovnací podiel úpadcu voči spoločnosti SLOVAK AIR INVESTMENTS s.r.o. vo výške : 1 €.  

10. Technické zhodnotenie majetku úpadcu (ploty, budovy, vstupná brána) a iné neoddeliteľne s nehnuteľnosťou (Poznámka: 
nie je vo vlastníctve úpadcu) spojené úpravy 

Drobná stavba - Plot 
Oplotenie – Bojnická  
Plot 

Brána - Bojnická 

Drobná stavba - plot 
Bojnická technické zhodnotenie 
Stavby - Vajnorská 
Stavby Bojnická – Hala S 

Bojnická 10, Hala F 
Kancelárske priestory F, Bojnická 10 

 

11. Vybavenie prevádzky úpadcu – kancelárske priestory, nábytok, technika, satelit, zab. systém (podľa inventúrneho 
zoznamu) :  

2582 34 PC zostava  v hale 

2583 22 Fotoaparát Canon v serverovni 

2584 1 Trezor v kanceláriách hore, v kancelárií dole 

2585 16 zabezpečovací systém dole pri vstupe 

2589 8 multifunkčné zariadenie Canon v kanceláriách hore  

2590 33 LC45D1E + príslušenstvo dole pri vstupe pri recepcii 

2591 7 nábytok vybavenie kancelárií hore v kanceláriách 

2592 31 sedacia súprava dvojsedadlová dole pri vstupe 

2593 32 sedacia súprava rohová trojsedadlová  v hornej kancelárií  

2594 11 sedacia súprava rohová trojsedadlová  v hornej kancelárií  

2595 12 pracovné kreslo Kampus v hornej kancelárií  



2596 28 interiérový nábytok v hornej kancelárií  

2597 9 oválny pracovný stôl v hornej kancelárií  

2598 27 zasadací pracovný stôl dole v kancelárií s reklamnými materiálmi 

2599 12 kresielko kampus v hornej kancelárií  

2600 37 interiérový nábytok dole v kancelárií s reklamnými materiálmi 

2602 40 satelitné vybavenie v serverovni 

2604 18 termovízna kamera  hore v serverovni 

2606 25 server pc v hornej kancelárií  

2607 26 projekčné plátno s príslušenstvom v hornej kancelárií  

2611 30 kávovar v kuchynke 

2615 21 fotoaparát v serverovni 

2616 13 trezor v serverovni 

2617 14 trezor hore v kanceláriách 

2618 29 systém dochádzky dole pri vstupe 

2623 9 interiérový nábytok Zirkon hore v kanceláriách 

2625   svietidlá  všade v budove 

2627 56 audiovizuálna prezentačná technika hore v kanceláriách 

2630 38 skartovačka v kanceláriách 

2631 39 skartovačka v kanceláriách 

2632 14 trezor v kanceláriách 

2633 15 trezor v kanceláriách 

2637 60 váhy v hale 

2640 54 ups v hale 

2643 67 počítačová zostava pre NBU v serverovni 

2645   klimatizácia na budove 

2647 23 počítačová zostava  v serverovni 

2648 5 PC zostava  v kanceláriách hore 

2649 6 Pc zostava  v kanceláriách hore 
 

12. Oceniteľné práva úpadcu – certifikáty, ochranné známky:  

Platná ochranná známka č. 228835/POZ 709-2010 zo 4.5.2010 s názvom STRAŽAN 

Platná ochranná známka č. 241639/ POZ 1200-2015 z 5.6.2015 s názvom iDrone-eu.sk Monča 

Platná ochranná známka č. 241640/ POZ 1200-2015 z 5.6.2015 s názvom iDrone-eu production Monča 

Platná ochranná známka č. 241641/ POZ 1200-2015 z 5.6.2015 s názvom iDrone-eu Monča 

 

 

Vyvolávacia suma do Online aukcie, ktorá sa uskutoční dňa 08.08.2022 je vo výške:  

280.000 € bez DPH 
 


