
Predmet kúpy súboru majetku

Prvý krok k záchrane trolejbusovej 
dopravy v Banskej Bystrici
1. februára 2010 sa podpisom kúpnej zmluvy zavŕšila snaha Do-
pravného podniku mesta Banská Bystrica, a. s. (DPMBB) zís-
kať súbor majetku trolejbusovej dopravy do svojho  vlastníctva. 
DPMBB, a. s. získal od SAD BB hnuteľný aj nehnuteľný majetok 
pre výkon trolejbusovej dopravy za kúpnu cenu cca 2 milióny eur (60 mil. Sk).

„Bystričania jazdia 

vo svojom“

„Banskobystr ický 
dopravný podnik 
tak môže okrem 

zvýšenia svojej ekonomickej 
efektivity  začať investovať  v po-
dobe obnovy technológií a  vo-
zového parku. V  tomto obdo-
bí dochádza v systéme mestskej 
hromadnej dopravy k  zjedno-
covaniu procesov, ktoré cestu-
júca verejnosť priamo nevidí, 
ale predstavujú vysoký poten-
ciál úspor“, konštatuje primátor 
Ivan Saktor. 

• Areál TD v  Kremničke s  celým 
technickým, technologickým a  ad-
ministratívnym zázemím (dielne, 
umyvárka, energoblok, meniareň 
Kremnička, administratívna budo-
va, parkovacie plochy)

• Meniarne Fončorda, Centrum, tro-
lejové vedenie, trolejové stĺpy, káb-
lové rozvody, napájacie a spätné 
káble, káblové rozvody 22 kV.

• Predpredajné stánky na ul. Kpt. Ná-

lepku a na Nám. Slobody

• Vozový park – 25 trolejbusov

• Technologické vozidlá – montážne 
plošiny, ťahač Tatra a. i.

• Pozemky

DPMBB, a.s. si majetok prenajímal 
ročne za cca 830  000 Eur, (25 mil. 
Sk.). Uvedený nájom značne zvyšo-
val nákladovosť trolejbusovej dopra-
vy a zároveň pri prenajatom majetku 

nebolo možné investovať do cudzieho 
majetku na obnovu technológií, vozo-
vého parku a pod. Po získaní majetku, 
2. februára 2010, bola podaná žiadosť 
o  poskytnutie financií z  Eurofondov 
na obnovu vozového parku.

Rokovania o  odkúpení majetku za-
čali ešte v  novembri 2008 a  k  ich fi-
nalizácii došlo na prelome decembra 
2009 a januára 2010. Rokujúce strany 
SAD BB (akcionári: Fond národného 
majetku a ČSAD Ostrava)  a DPMBB, 
a.s. viedli dlhodobé rokovania z  dô-
vodu predbežného opatrenia na ma-
jetku SAD BB.
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