
ZP č. 214 /2016 – trolejbus kĺbový 15 Tr 10/7, e.č.:1002 

 

 

 

Technické parametre:  

Kategória vozidla:                                           6.Autobusy a ich modifikácie (kateg.M) 

Podkategória vozidla:   6.5 trolejbusy 

Značka a typ vozidla:   trolejbus kĺbový 15 Tr  10/7  

Výrobca:   ŠKODA OSTROV s.r.o. Ostrov nad Ohří 

Výrobné číslo vozidla:                    TMP15TR10P7011687 
Identifikačné číslo motora:                              nezistené 

Dátum prvej evidencie (rok výroby):   1993 

Maximálny výkon motora/otáčky:         120 kW 

Prevádzková hmotnosť:         16 400 kg 

Celková hmotnosť:         26 600 kg 

Dátum prvej evidencie v SR:         08.9.1993 

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:          08.9.1993 

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:    25.11.2016 

Evidenčné číslo:         1002 

Farba vozidla:          kombinácia červená - biela 

Technický preukaz č:         T002024 

Platnosť TK:         neplatná 

Počet najazdených kilometrov:   781 310 

 

Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene 
- podľa zistenia znalca: nezistené žiadne celkové opravy skupín vozidla 
 
Výbava vozidla: 
Sériová:      

- 44 miest na sedenie, 106 miest na státie 
- 4 dverové prevedenie, vlastná ventilácia, teplovzdušné kúrenie,   pneumatické 

pruženie, 2 ks trakčné motory   
- výbava zodpovedá danému typu vozidla 



ZP č. 215 /2016 – trolejbus kĺbový 15 Tr 10/7, e.č.:1004 

 

 

 

Technické parametre:  

Kategória vozidla:                                           6.Autobusy a ich modifikácie (kateg.M) 

Podkategória vozidla:   6.5 trolejbusy 

Značka a typ vozidla:   trolejbus kĺbový 15 Tr  10/7  

Výrobca:   ŠKODA OSTROV s.r.o. Ostrov nad Ohří 

Výrobné číslo vozidla:                    TMP15TR10P7011689 
Identifikačné číslo motora:                              nezistené 

Dátum prvej evidencie (rok výroby):   1993 

Maximálny výkon motora/otáčky:         120 kW 

Prevádzková hmotnosť:         16 400 kg 

Celková hmotnosť:         26 600 kg 

Dátum prvej evidencie v SR:         08.9.1993 

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:          08.9.1993 

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:    25.11.2016 

Evidenčné číslo:         1004 

Farba vozidla:          kombinácia červená - biela 

Technický preukaz č:         T002026 

Platnosť TK:         neplatná 

Počet najazdených kilometrov:   875 093 

 

Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene 
- podľa zistenia znalca: nezistené žiadne celkové opravy skupín vozidla 
 
Výbava vozidla: 
Sériová:      

- 44 miest na sedenie, 106 miest na státie 
- 4 dverové prevedenie, vlastná ventilácia, teplovzdušné kúrenie,   pneumatické 

pruženie, 2 ks trakčné motory 
- výbava zodpovedá danému typu vozidla 



ZP č. 65 /2017 – trolejbus kĺbový 15 Tr 10/7, e.č.:1005 

 

Technické parametre:  

Kategória vozidla:                                           6.Autobusy a ich modifikácie (kateg.M) 

Podkategória vozidla:   6.5 trolejbusy 

Značka a typ vozidla:   trolejbus kĺbový 15 Tr  10/7  

Výrobca:   ŠKODA OSTROV s.r.o. Ostrov nad Ohří 

Dátum prvej evidencie (rok výroby):  1993 

Zdvihový objem valcov motora:    

Maximálny výkon motora/otáčky:         120 kW 

Prevádzková hmotnosť:         16 400 kg 

Celková hmotnosť:         26 600 kg 

Dátum prvej evidencie v SR:         08.09.1993 

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:          08.09.1993 

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:    24.5.2017 

Evidenčné číslo:         1005 

Držiteľ:    DPMK, a.s. Košice 

Počet držiteľov vozidla:    1 

Farba vozidla:          kombinácia žltá - modrá - biela 

Technický preukaz č:         T002027 

Platnosť TK:         neplatná 

 

 

Výrobné čísla: podľa dokumentácie na vozidle sa zistilo 
Výrobné číslo vozidla:  11690 11690 
Identifikačné číslo motora (typ) 0612373 nezistené 

 

Počet najazdených km:                    
Podľa tachometra: 693428 

Podľa záznamov držiteľa: 777276 

Počet zohľadnených km: 777276 

 

Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene 
- podľa údajov majiteľa:  21.12.2011 veľká oprava 
- podľa zistenia znalca: nezistené žiadne celkové opravy skupín vozidla 
 
Výbava vozidla: 
Sériová:      

- 44 miest na sedenie, 106 miest na státie 
- 4 dverové prevedenie, vlastná ventilácia, teplovzdušné kúrenie,   pneumatické 

pruženie, 2 ks trakčné motory 
- Dĺžka 17 720 m, 

Výbava je kompletná, zodpovedá danému typu vozidla  
 



ZP č. 66 /2017 – trolejbus kĺbový 15 Tr 10/7, e.č.:1006 

 

Technické parametre:  

Kategória vozidla:                                           6.Autobusy a ich modifikácie (kateg.M) 

Podkategória vozidla:   6.5 trolejbusy 

Značka a typ vozidla:   trolejbus kĺbový 15 Tr  10/7  

Výrobca:   ŠKODA OSTROV s.r.o. Ostrov nad Ohří 

Dátum prvej evidencie (rok výroby):  1993 

Zdvihový objem valcov motora:    

Maximálny výkon motora/otáčky:         120 kW 

Prevádzková hmotnosť:         16 400 kg 

Celková hmotnosť:         26 600 kg 

Dátum prvej evidencie v SR:         08.09.1993 

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:          08.09.1993 

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:    24.5.2017 

Evidenčné číslo:         1006 

Držiteľ:    DPMK, a.s. Košice 

Počet držiteľov vozidla:    1 

Farba vozidla:          kombinácia žltá - modrá - biela 

Technický preukaz č:         T002028 

Platnosť TK:         neplatná 

Platnosť emisnej kontroly:    nepovinná 

 

 

Výrobné čísla: podľa dokumentácie na vozidle sa zistilo 
Výrobné číslo vozidla:  11691 totožné 

 

Počet najazdených km:                    
Podľa tachometra: 693428 

Podľa záznamov držiteľa: 874273 

Počet zohľadnených km: 874273 

 

Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene 
- podľa údajov majiteľa:  12.11.2008 veľká oprava 
- podľa zistenia znalca: nezistené žiadne celkové opravy skupín vozidla 
 
Výbava vozidla: 
Sériová:      

- 44 miest na sedenie, 106 miest na státie 
- 4 dverové prevedenie, vlastná ventilácia, teplovzdušné kúrenie,   pneumatické 

pruženie, 2 ks trakčné motory 
- Dĺžka 17 720 m, 

Výbava je kompletná, zodpovedá danému typu vozidla  
 



ZP č. 213 /2016 – trolejbus kĺbový 15 Tr 10/7, e.č.:1010 

 

 

 

Technické parametre:  

Kategória vozidla:                                           6.Autobusy a ich modifikácie (kateg.M) 

Podkategória vozidla:   6.5 trolejbusy 

Značka a typ vozidla:   trolejbus kĺbový 15 Tr  10/7  

Výrobca:   ŠKODA OSTROV s.r.o. Ostrov nad Ohří 

Výrobné číslo vozidla:                    11695 
Identifikačné číslo motora:                              nezistené 

Dátum prvej evidencie (rok výroby):   1993 

Maximálny výkon motora/otáčky:         120 kW 

Prevádzková hmotnosť:         16 400 kg 

Celková hmotnosť:         26 600 kg 

Dátum prvej evidencie v SR:         08.9.1993 

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:          08.9.1993 

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:    25.11.2016 

Evidenčné číslo:         1010 

Farba vozidla:          kombinácia červená - biela 

Technický preukaz č:         T002032 

Platnosť TK:         neplatná 

Počet najazdených kilometrov:   955 904 

 

Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene 
- podľa zistenia znalca: nezistené žiadne celkové opravy skupín vozidla 
 
Výbava vozidla: 
Sériová:      

- 44 miest na sedenie, 106 miest na státie 
- 4 dverové prevedenie, vlastná ventilácia, teplovzdušné kúrenie,   pneumatické 

pruženie, 2 ks trakčné motory 
- výbava zodpovedá danému typu vozidla 



ZP č. 216 /2016 – trolejbus kĺbový 15 Tr 10/7, e.č.:1011 

 

 

 

Technické parametre:  

Kategória vozidla:                                           6.Autobusy a ich modifikácie (kateg.M) 

Podkategória vozidla:   6.5 trolejbusy 

Značka a typ vozidla:   trolejbus kĺbový 15 Tr  10/7  

Výrobca:   ŠKODA OSTROV s.r.o. Ostrov nad Ohří 

Výrobné číslo vozidla:                    TMP15TR10P7011696 
Identifikačné číslo motora:                              nezistené 

Dátum prvej evidencie (rok výroby):   1993 

Maximálny výkon motora/otáčky:         120 kW 

Prevádzková hmotnosť:         16 400 kg 

Celková hmotnosť:         26 600 kg 

Dátum prvej evidencie v SR:         08.9.1993 

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:          08.9.1993 

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:    25.11.2016 

Evidenčné číslo:         1011 

Farba vozidla:          kombinácia biela - červená 

Technický preukaz č:         T0038 

Platnosť TK:         neplatná 

Počet najazdených kilometrov:   998 880 

 

Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene 
- podľa zistenia znalca: nezistené žiadne celkové opravy skupín vozidla 
 
Výbava vozidla: 
Sériová:      

- 44 miest na sedenie, 106 miest na státie 
- 4 dverové prevedenie, vlastná ventilácia, teplovzdušné kúrenie,   pneumatické 

pruženie, 2 ks trakčné motory 
- výbava zodpovedá danému typu vozidla 



ZP č. 212 /2016 – trolejbus kĺbový 15 Tr 10/7, e.č.:1012 

 

 

 

Technické parametre:  

Kategória vozidla:                                           6.Autobusy a ich modifikácie (kateg.M) 

Podkategória vozidla:   6.5 trolejbusy 

Značka a typ vozidla:   trolejbus kĺbový 15 Tr  10/7  

Výrobca:   ŠKODA OSTROV s.r.o. Ostrov nad Ohří 

Výrobné číslo vozidla:                    11687 
Identifikačné číslo motora:                              nezistené 

Dátum prvej evidencie (rok výroby):   1993 

Maximálny výkon motora/otáčky:         120 kW 

Prevádzková hmotnosť:         16 400 kg 

Celková hmotnosť:         26 600 kg 

Dátum prvej evidencie v SR:         08.9.1993 

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:          08.9.1993 

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:    25.11.2016 

Evidenčné číslo:         1012 

Farba vozidla:          kombinácia biela - červená 

Technický preukaz č:         T002034 

Platnosť TK:         neplatná 

Počet najazdených kilometrov:   899 573 

 

Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene 
- podľa zistenia znalca: nezistené žiadne celkové opravy skupín vozidla 
 
Výbava vozidla: 
Sériová:      

- 44 miest na sedenie, 106 miest na státie 
- 4 dverové prevedenie, vlastná ventilácia, teplovzdušné kúrenie,   pneumatické 

pruženie, 2 ks trakčné motory 
- výbava zodpovedá danému typu vozidla 



ZP č. 64 /2017 – trolejbus kĺbový 15 Tr 10/7, e.č.:1013 

 

Technické parametre:  

Kategória vozidla:                                           6.Autobusy a ich modifikácie (kateg.M) 

Podkategória vozidla:   6.5 trolejbusy 

Značka a typ vozidla:   trolejbus kĺbový 15 Tr  10/7  

Výrobca:   ŠKODA OSTROV s.r.o. Ostrov nad Ohří 

Dátum prvej evidencie (rok výroby):  1993 

Zdvihový objem valcov motora:    

Maximálny výkon motora/otáčky:         120 kW 

Prevádzková hmotnosť:         16 400 kg 

Celková hmotnosť:         26 600 kg 

Dátum prvej evidencie v SR:         08.09.1993 

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:          08.09.1993 

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:    24.5.2017 

Evidenčné číslo:         1013 

Držiteľ:    DPMK, a.s. Košice 

Počet držiteľov vozidla:    1 

Farba vozidla:          kombinácia  biela - červená 

Technický preukaz č:         T002035 

Platnosť TK:         neplatná 

Platnosť emisnej kontroly:    nepovinná 

 

 

Výrobné čísla: podľa dokumentácie na vozidle sa zistilo 
Výrobné číslo vozidla:  11698 11698 
Identifikačné číslo motora (typ) 0612205 nezistené 

 
Počet najazdených km:                    
Podľa tachometra: 654432 

Podľa záznamov držiteľa: 782605 

Počet zohľadnených km: 782605 

 

Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene 
- podľa údajov majiteľa:  bežná údržba a malé opravy, veľké opravy a výmeny skupín 
neboli vykonané 
- podľa zistenia znalca: nezistené žiadne celkové opravy skupín vozidla 
 
Výbava vozidla: 
Sériová:      

- 44 miest na sedenie, 106 miest na státie 
- 4 dverové prevedenie, vlastná ventilácia, teplovzdušné kúrenie,   pneumatické 

pruženie, 2 ks trakčné motory 
- Dĺžka 17 720 m, 

Výbava je kompletná, zodpovedá danému typu vozidla  
 



ZP č. 211 /2016 – trolejbus kĺbový 15 Tr 10/7, e.č.:1015 

 

 

 

Technické parametre:  

Kategória vozidla:                                           6.Autobusy a ich modifikácie (kateg.M) 

Podkategória vozidla:   6.5 trolejbusy 

Značka a typ vozidla:   trolejbus kĺbový 15 Tr  10/7  

Výrobca:   ŠKODA OSTROV s.r.o. Ostrov nad Ohří 

Výrobné číslo vozidla:                    TMP15TR10P7011700 

Identifikačné číslo motora:                              nezistené 
Dátum prvej evidencie (rok výroby):   1993 

Maximálny výkon motora/otáčky:         120 kW 

Prevádzková hmotnosť:         16 400 kg 

Celková hmotnosť:         26 600 kg 

Dátum prvej evidencie v SR:         08.9.1993 

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:          08.9.1993 

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:    25.11.2016 

Evidenčné číslo:         1015 

Farba vozidla:          kombinácia biela - červená 

Technický preukaz č:         T002037 

Platnosť TK:         neplatná 

Počet najazdených kilometrov:   978 732 

 

Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene 
- podľa zistenia znalca: nezistené žiadne celkové opravy skupín vozidla 
 
Výbava vozidla: 
Sériová:      

- 44 miest na sedenie, 106 miest na státie 
- 4 dverové prevedenie, vlastná ventilácia, teplovzdušné kúrenie,   pneumatické 

pruženie, 2 ks trakčné motory 
- výbava zodpovedá danému typu vozidla 


