
Dodatok č. 2 zo dňa 17.06.2019 k Poistnej zmluve č.: 2405517606

Čt t Úvodné ustanovenia

1~ · úeaatm,i z.m1uyy
Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A. 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, tč DPH: SK 2021000487
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Zastúpená: Ján Ševčík
(ďalej fen "poisťovateľ')
a
Obec Rovensko
Rovensko 146 , 90501 Rovensko
IČO/RČ: 00309931
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla
Vydaf: štatistiéký úrad SR, Dátum vydania:01.01.2000

Zastúpená: Marian Rehuš, starosta obce
(d'alej ten „poistník")

Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.

2. l»rmlrmllsovatef QQisteoia
Ján ševčfk, získatefské číslo: 80008722-2, mobil: +421903191765, e-mail: jan.sevcik@generali.sk
Poradca: Ján ševčík, kód poradcu: 80008722, mobil: +421903191765, e-mail: jan.sevcik@generali.sk

I

Správca poistn.ej zmluvy: Ján ševčík

Pmmet <lslda&kv
:fýmto dodatkom sa doplňajú/menía články a body poistnej zmluvy č, 2405517606 nasledovne:

3.1. čl. ti. Dojednané poistenia - Poistenie stavieb , bod 2. Rozsah poistenia ako je uvedené v.nasledovnom
texte tohto dodatku. ,,,,.
.čf: tt~ Dojednané poistenia - Poistenie hnuteľných vecí , bod 2. Rozsah poistenia ako je uvedené v
nasledovnom texte tohto dodatku.
čl: II Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu , bod 3. Rozsah poistenia , bod 5. Zvláštne

nia pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ako je uvedené v nasledovnom texte tohto

;;ia dojednaného poistenia , bod 2. Splatnosť poistného , bod 6. Prílohy ako je uvedené
:extetohto dodatku.
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Čl. II. Dojednané poistenia

Adresné miesta poistenia pre poistenie ma)etktt

1. Miesto poistenia 1 - OCÚ+ KO - Rovensko 146 , 90501 Rovensko
2. Miesto poistenia 2 - Požiarna zbrojnica - Rovensko 164, 90501 Rovensko
3. Miesto poistenia 3 - Materská škola - Rovensko 53 , 90501 Rovensko
4. Miesto poistenia 4- Bytovka- Rovensko 164. 90501 Rovensko

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 17.06.2019 tvoria neoddeliteľnú prílohu
tejto poistnej zmluvy. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že odpovedal pravdivo a úplne na všetky písomné
otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia. Poistník je povinný poisťovateľovi bez zbytočného
odkladu oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri dojednávaní poistenia.

POISTENIE STAVIEB

1. Zmluvné dojednania
1.1. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet

poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označené znakom X alebo v časti Pripoistenia uvedené textom).
Definície poistných nebezpečenstiev, pre ktoré je možné poistenie stavieb dojednať (uvedené skrátenými
názvami), sú uvedené v:

1. Požiar- článok II., bod 1. a článok XIV., bod 1. až 4. VPP PPZ 14.
2. Živel CELÝ- článok II., bod 2. a článok XIV., bod 5. až 12. a 14. VPP PPZ 14.
3. Povodeň -článok II., bod 2. písm. a), b) a článok XIV. bod 5. a 6. VPP PPZ 14.
4. Víchrica - článok II., bod 2. písm. c), d) a článok XIV. bod 7. a 8. VPP PPZ 14.
5. Živel VÝBER-článok II., bod 2. písm. e) až i) a článok XIV. bod 9. až 12. a 14. VPP PPZ 14.
6. Vodovodné - článok 11., bod 3. a článok XIV. bod 13. VPP PPZ 14.
7. Náraz DP-doložka NC2.
8. SD BD- Superdoložka pre poistenie bytových domov 2018.
9. Odcudzenie stavebných súčastí- doložka NKS.
1 O. Krádež stavebného materiálu - doložka Nv.
11. Poškodenie skla - doložka NA4.
12. Vandalizmus - doložka NC3.
13. Náklady na demoláciu - doložka NA5.
14. Náklady na opravu umeleckého diela - doložka NA6.

2. Rozsah poistenia

Poistné riziká
cti I •(I)o::: E •... c:a, (/) -·>- w •Q.) ::s o o ro CJ) :::,

..J CO c o, (/) ~ >(,.) ·a oP. č 1Predmet poistenia , .~
w •C 

.~ ·s -o Cl ·cti íjjj' .N Q.) -:::,- c..~c...-...
o Q.) o o c: - ·.:: c ..2 ~ ro lllJ

· · (poistená vec) -c > N iii ~ -~ "O -ä, o •... o CO o.c: ä; Cll -e-' •CO c. -o (/)>N > "O •... "ôo > o .!2 > e ,a, o > U) oo.. >N o.. > •N z C/) 
o, a:::.... N ('"") v r.ri CD r-, CO

OBECNÝ ÚRAD S
KULTÚRNYM DOMOM
polyfunkčná murovaná budova s
administratívnym traktom , so
sedlovou strechou a Kultúrnym
domom

XIX XIX X 30,00 177,61778 000,00

Dodatok č. 2 zo dňa 17.06.2019 k Poistnej zmluve č.: 2405517606
Kód produktu: ProFi strana 2 z 14



Druh hlavnej stavby

POŽIARNA ZBROJNICA -
murovaná budova so sedlovou
strechou a garážou

XIX XIX 69 000,00

SB101Druh hlavnej stavby Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru
S1011 R1

X 30,00

88101

X 30,00

$1011 R1

53,98

Materská škola - Rovensko 53 , 90501 Rovensko

Druh hlavnej stavby Budovy škôl, nemocníc, administratívy, domovov, obytné
budovy

NA 1 - Vlastná budova alebo iná stavba

MATERSKÁ ŠKOLA - murovaná I X I X
budova so sedlovou strechou 150 000,00 88,00XIX 

SB101

Požiarne najriZikovejšia činnosť [Činnosti miest a obcí

BYTOVÝ DOM - murovaná
poschodová budova so sedlovou! XI X
strechou

X V zmyslel X I X I V zmysle
SD BO SD BO

XIX 430 000,00

10,80Superdoložka - Bytové domy

Druh hlavnej stavby [Domy bytové 1-8 N.P. murované

X 30,00

81011 R1

132,08

S8101
Požiarne najrizikovejšia činnosť [Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv 81021 R1

Stavba 1
'"",OBECNÝÚRAD S KULTÚRNYM DOMOM

polyfunkčná murovaná budova s administratívnym
traktom , so sedlovou strechou a Kultúrnym domom

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poškodenia alebo zničenia poistenej veci uvedenej v nasledujúcej tabuľke
sa dojednáva znížený limit poistného plnenia pre poistenie stavieb vodou z vodovodných zariadení (Poistné riziko
Vodovodné) v nasledovnom rozsahu:

77 800,00

Stavba 2 POŽIARNA ZBROJNICA- murovaná budova so
sedlovou strechou a garážou 20 700,00

Stavba 3 MATERSKÁ ŠKOLA- murovaná budova so sedlovou
strechou 15 000,00

Stavba 4 BYTOVÝ DOM - murovaná poschodová budova so
sedlovou strechou
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Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poškodenia •alebo· zničenia poistenej veci uvedenej v nasledujúcej tabuľke
sa dojednáva znížený limit poistného plnenia pre poistenie stavieb nárazom dopravného prostriedku (Poistné
riziko Náraz DP) v nasledovnom rozsahu:

Stavba 1
OBECNÝ ÚRAD S KULTÚRNYM DOMOM

polyfunkčná murovaná budova s administratívnym
traktom . so sedlovou strechou a Kultúrnym domom

Stavba 2 POŽIARNA ZBROJNICA - murovaná budova so
sedlovou strechou a garážou

77 800,00

20 700,00

Stavba 3 MATERSKÁ ŠKOLA- murovaná budova so sedlovou
strechou 15 000,00

Stavba 4 BYTOVÝ DOM - murovaná poschodová budova so
sedlovou strechou 43 000,00

Odcudzenie stavebných súčastí 700,00I XI X 30,00 0,00
Poškodenie skla I Všetky sklenené časti budovy 1 500,001 X I X 30,00 42,77
Vandalizmus 3 000,001XI X 30,00 16,22

521,46

3. Zoznam poistených yedl'ajších stavieb
Nie je dojednané poistenie žiadnej vedľajšej stavby.

4. Pripoistenia L Položky
Doložka NA4 - Poškodenie skla
1. Dojednáva sa, že poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na veci alebo súbory vecí, ktoré sú

špecifikované v poistnej zrnluve'a sú súčasťou poistenej stavby.
2, V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa odchylne od článku II. VPP PPZ 14 poistenie uzaviera

Elfpre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci akoukoľvek udalosťou, ktorá nastane nečakane a náhle
a nie je ďalej vylúčená. Z poistenia v rozsahu tejto doložky nevzniká právo na poistné plnenie za:
a) škody spôsobené bezprostredným následkom korózie, erózie, oxidácie a akýmkoľvek znečistením. Za

znečistenie sa považuje tiež úmyselné poškodenie poistenej veci nápisom, maľbou, rytím a iným obdobným
spôsobom;

b) poškodenie alebo zničenie poistenej veci vzniknuté pri doprave, premiestňovaní, demontáži, montáži a pri jej
oprave;

c) škody spôsobené bezprostredným následkom opotrebovania, trvalého vplyvu prevádzky, postupného
stámutia s tým, že v prípade poistenia neónových trubíc a obdobných vecí sa za škody vzniknuté postupným
stámutím považuje tiež vyprchanie plynovej náplne. Plynová náplň sa pre účely tohto poistenia považuje za
vyprchanú po troch rokoch od dátumu výroby poistenej veci;

d) odcudzenie alebo stratu.
3. Príslušné ustanovenia VPP PPZ 14, ktoré sa vzťahujú na čl. II. bod 1 až 3 vyššie uvedených poistných

podmienok, sa primerane vzťahujú na ustanovenia bodu 2 tejto doložky.
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4.l)ojednáva, že poistnou hodnotou poistených ·vea v rozsahu tejto doložky je suma, ktorú je treba obvykle
vynaložiť na znovuzriadenie novej veci toho ~ druhu a kvality v danom mieste, kde sa poistené veci
nachádzajú vrátane preukázaných, účelne vynaložených nákladov na dopravu, nákladov montáže a prípadných
colnýcha iných poplatkov.
Podfa čl. X. VPP PPZ 14 sa poistenie, v rozsahu tejto dotožky. dojednáva jako poistenie prvého rizika.

5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, z poistenia v rozsahu tejto doložky poisťovateľ poskytne poistné
plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie uzavreté na novú hodnotu.

Doložka NC2 - Poistenie pre prípad poškodenia atebo zničenia poistenej veci nárazom dopravného
prostriedku
V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa odchylne od článku II. VPP PPZ 14 poistenie dojednáva
aj pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej budovy alebo inej stavby nárazom dopravného prostriedku.
Ďalej sa dojednáva, že poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na škody spôsobené dopravným
prostriedkom prevádzkovaným poisteným alebo osobou blízkou poistenému.

Doložka NC3 - Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci úmyselným konaním
(vandalizmom)
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa odchylne od článku II. PPZ 14 poistenie dojednáva aj

pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej budovy alebo inej stavby úmyselným konaním (vandalizmom).
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na akékoľvek sklá, zrkadlá, neónové trubice (a obdobné

zariadenia) a na markízy (vysunuté striešky nad vstupom alebo výkladom). Ďalej sa poistenie v rozsahu tejto
doložky, ak nebude dohodnuté inak, nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci akýmkoľvek
znečistením. Za znečistenie sa považuje tiež úmyselné poškodenie poistenej veci nápisom, maľbou, rytím
a iným obdobný spôsobom.

3. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poskytne poisťovateľ poistné plnenie z poistenia v rozsahu tejto
doložky v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie uzavreté na novú hodnotu.

4. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
Doložka NK5 - Poistenie stavebných súčastí budovy
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje aj na stavebné súčasti miesta poistenia, napríklad elektrickú

· zabezpečovaciu signalizáciu, kamerové systémy, ktoré zabezpečuje miesto poistenia alebo na schránky,
ktorých obsah je poistený, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu konaním páchateľa, ktoré smerovalo
k odcudzeniu poistenej veci.

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa tiež vzťahuje na odcudzenie stavebných súčastí miesta poistenia,
napríklad elektrickej zabezpečovacej signalizácie a kamerových systémov, ktoré zabezpečujú miesto poistenia,
pokiaľ páchateľ pri odcudzení deštrukčne prekonal minimálne dva nerozoberateľné spoje alebo sa predtým
vlámal cez riadne uzamknuté dvere či okná (pokiaľ sa jedná o vnútorné stavebné súčasti či vnútorné prvky
elektrickej zabezpečovacej signalizácie alebo kamerových systémov).

3. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že pri poistení v rozsahu tejto doložky poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu

ako v prípade, keď je poistenie uzatvorené na novú hodnotu.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky
700 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté
na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok).

D(Jložka Nkp - Konštrukčné prvky
Odchylne od článku 1. bodu 4 písm. h) VPP PPZ 14 dojednáva, že ak diela uvedené v tomto ustanovení majú iný
~o estetický význam (sú napr. konštrukčnými prvkami poistenej stavby), poskytne za ne poisťovateľ v prípade
poškodenia, zničenia alebo straty poistné plnenie až do výšky zodpovedajúcej nákladom na opravu alebo
znovuzriadenie bežného konštrukčného prvku poistenej stavby. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa však
nevzťahuje na zmenšenie alebo stratu umeleckej alebo historickej hodnoty stavby alebo jej časti v dôsledku
poistnej udalosti.
Doložka ND2- Vzdanie sa námietky podpoistenia
V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo
súboru poistených vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent. ustanovenie článku XI. bodu 15
VPP PPZ 14 na účely tejto doložky neplatí.

s. ZViáštne dojednaniapre poistenie stavieb
Nedojednané.
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1. Zmluvné dojednania
1.1. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet

poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označené znakom X alebo v časti Pripoistenia uvedené textom)
Definície poistných nebezpečenstiev, pre ktoré je možné poistenie stavieb dojednať (uvedené
názvami), sú uvedené v:

1. Požiar- článok II., bod 1. a článok XIV., bod 1. až 4. VPP PPZ 14.
2. Živel CELÝ- článok II., bod 2. a článok XIV., bod 5. až 12. a 14. VPP PPZ 14.
3. Povodeň -článok II., bod 2. písm. a), b) a článok XIV. bod 5. a 6. VPP PPZ 14.
4. Víchrica -článok II., bod 2. písm. c), d) a článok XIV. bod 7. a 8. VPP PPZ 14.
5. Živel VÝBER- článok II., bod 2. písm. e) až i) a článok XIV. bod 9. až 12. a 14. VPP PPZ 14.
6. Vodovodné - článok II., bod 3. a článok XIV. bod 13. VPP PPZ 14.
7. Náraz DP-doložka NC2.
8. Odcudzenie - článok II., bod 1. písm. a). b) a článok XIV., bod 1. a 2. VPP PPKL 14.
9. Veci zamestnancov - doložka MB2 a doložka KB2.
1 O. Peniaze a ceniny - doložka MB3 a doložka KB3.
11. Odcudzenie stavebných súčastí - doložka KB5.
12. Poškodenie skla - doložka NA4.
13. Vandalizmus - doložka KC3.
14. Náklady na demoláciu - doložka MAS.
15. Veci zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty - doložka MB4 a doložka K84.
16. Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastnými MV-živel, havária - doložka M18.
17. Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastnými MV- odcudzenie - doložka K18.
18. Lúpež peňazí, cenín, cenností pri preprave - bod 3. doložky K20.

POISTENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ

2. Bonab pgi~:teoia
Poistné riziká

CO ľ ·G>cr E c, •.... c
·>- w ·G> -~ ::, o Ul cii ::,o ro
...J OJ c:: a, c:: rn ~ ,o "ô o

p č
1Predmet poistenia , .~

w ,c::
···~ ·s '"O o Q) •ctl (iv .s Q) •:J ,....... a.>C:: -

o Q) o N c:: :::, IJI} ro \JIJ
'"O > "O c:::- •... - - -~ "O -· · (poistená vec) ·;:::: !;! - .E oä3
~

.!: ä3 o ::, Ul ..--
>N o "O •.. o ·o -~ o. -o rn
o > > g ·ro "O to oo, •N o, > •N z o c, > cr 

..-- N C") v t.n CD r- a::i

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Súbor vlastných hnuteľných vecí
okrem zásob (výrobné a
prevádzkové zariadenia) -
živelné riziká

XIX XIX 5 000,001 1 X 30,00 23,79

Súbor vlastných hnuteľnýJrhvecí
okrem zásob (výrobné a
prevádzkové zariadenia) -
odcudzenie

X 3 000,00I XI X 30,00 7,53

1

l

Súbor vlastných hnuteľných vecí
okrem zásob (výrobné a
prevádzkové zariadenia) -
[živelne riziká

XIX XIX 20 000,001 1 X 30,00
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Súbor vlastných hnuteľných vecí
okrem zásob (výrobné a

X 5 000,00 X X 30,00 12,55prevádzkové zariadenia) -
odcudzenie

Požiarne najrizikovejšia činnosť Činnosti miest a obcí $1011 R1

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poškodenia alebo zničenia poistenej veci uvedenej v nasledujúcej tabuľke
sa dojednáva znížený limit poistného plnenia pre poistenie stavieb vodou z vodovodných zariadení (Poistné riziko
Vodovodné) v nasledovnom rozsahu:

Predmet poistenia
(poistená vec)

Súbor vlastných hnuteľných vecí okrem zásob
(výrobné a prevádzkové zariadenia) 2 000,00

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poškodenia alebo zničenia poistenej veci uvedenej v nasledujúcej tabuľke
sa dojednáva znížený limit poistného plnenia pre poistenie stavieb nárazom dopravného prostriedku (Poistné
riziko Náraz DP) v nasledovnom rozsahu:

Predmet poistenia
(poistená vec)

HV - HLAVNÝ OBJEKT 2 Súbor vlastných hnuteľných vecí okrem zásob
(výrobné a prevádzkové zariadenia)

Znížený limit
poistného plnenia .

2 000,00

'RIPOISTEŇIA- Poistenie hnuteľných vecí

01 b: .·~N ';••• s::
•. (O

•'t"""""• ••••.•(O>
Veci zamestnancov 0,00350,001 XI X 30,00
Peniaze a ceniny 3 500,00I X I X 30,00 21,46
Odcudzenie stavebných súčastí 700,001 XI X 30,00 0,00
Vandalizmus 27,443 000,001 X I X 30,00

iistné s daňou za poistenie hnutefných vecí za všetky poi~ené položky (€):

3. Pripoistenia t Doložky

129,96

Doložka MA2 - Poistenie súboru hnuteľných vecí
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa v rozsahu tejto doložky vzťahuje na stroje, prístroje,

zariadenia, dopravné prostriedky, ktorým nie je prideľované evidenčné číslo (ďalej len EČ), inventár a hnuteľné
veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok (okrem zásob).

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na veci uvedené v článku 1. bode 4 VPP PPZ 14.

Doložka KA2 - Poistenie súboru hnuteľných veci (odcudzenie)
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na stroje, prístroje,

zariadenia, dopravné prostriedky, ktorým nie je prideľované evidenčné číslo (ďalej len EČ), inventár a
na hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok (okrem zásob).

2. Poistenie sa nevzťahuje na veci uvedené v článkul ~e 4 VPP PPKL14.
3. Poistenie je možné dohodnúť v poistnej zmluve aj ako poistenie prvého rizika (KA21).
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4. Ak je poistený platiteľom DPH, poisfovatef ·~ v prípade poistnej udalosti odcudzením v zmysle VPP
PPKL 14 poistné plnenie vrátane DPH v nasledovnom rozsahu. DPH bude poistenému vyplatená len do výšky
zodpovedajúcej sume. ktorú je poistený ako .~ef dane z pridanej hodnoty povinný odviesť do štátneho
rozpočtu SR v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Výška poistného plnenia alebo súčet
poistných plnení vrátane DPH z poistných udalostí, ktoré nastali v priebehu jedného poistného obdobia, za
poistenú vec alebo súbor vecí sú limitované výškou poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve pre túto vec
alebo súbor vecí. Uvedená suma je maximálnym Nmitompoistného plnenia poisťovateľa. Toto ustanovenie platí
aj v prípade, ak je poistenie uzatvorené na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden
poistný rok).

Doložka MC2 - Poistenie pre prípad poš.kodenia alebo zničenia poistenej veci nárazom dopravného
prostriedku
1. Odchylne od článku II. VPP PPZ 14 sa poistenie v rozsahu tejto doložky ďalej uzaviera aj pre prípad

poškodenia alebo zničenia poistenej veci nárazom dopravného prostriedku. Poistenie sa však nevzťahuje na
škody spôsobené dopravným prostriedkom prevádzkovaným poisteným alebo osobou blízkou poistenému.

Doložka MB2 - Dojednanie pre poistenie vecí zamestnancov
1. Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje na veci. ktoré sú definované v článku 1. bode 5

VPP PPZ 14. Poistenie sa nevzťahuje na motorové vozidlá, ktorým je prideľované evidenčné číslo (ďalej len
EČ), ako i na prívesy motorových vozidiel, ktorým je prideľované EČ, motorky, štvorkolky, ťažné stroje, lietadlá,
lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, lodné motory a zvieratá. Táto výluka sa týka i
súčastí a príslušenstva vyššie vymenovaných vecí.

2. Ak nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad
poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami podľa článku II. bod 1., 2. a 3. VPP PPZ 14 a Doložky MC2.

3. Poistenie sa v rozsahu tejto doložky uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že pri poistení touto doložkou poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v

prípade, keď je poistenie uzavreté na časovú hodnotu.
5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia

v zmysle tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €.
Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov Ueden poistný rok).

Doložka KB2 - Ustanovenie pre poistenie vecí zamestnancov (odcudzenie)
1. Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje na veci, ktoré sú definované v článku 1. bode 5

VPP PPKL 14. Poistenie sa nevzťahuje na motorové vozidlá, ktorým je prideľované evidenčné číslo (ďalej len
EČ), ako i na prívesy motorových vozidiel, ktorým je prideľované EČ, motorky, štvorkolky, ťažné stroje, lietadlá,
lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, lodné motory a zvieratá. Táto výluka sa týka i
súčastí a príslušenstva týchto vyššie vymenovaných vecí.

2. Rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami
podľa článku II. bod 1.VPP PPKL 14.

3. Poistenie sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie

uzatvorené na časovú hodnotu.
5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku poskytne poisťovateľ v rámci poistenia

v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €.
Tllto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mestacov (jeden poistný rok).

·~ M83 - Dojednanie pr~ poistenie platných tuzemských i cudzozemských štátoviek, bankoviek,
~ých mincí a cenín ""
1/Ak nie jé v tejto poistnej zmluve dojednané inak, rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad

poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami podľa článku II. bod 1., 2. a 3. VPP PPZ 14 a Doložky MC2.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
3. Dojednáva sa, že v prípade poškodenia bankoviek a mincí (ďalej len peniaze), poskytne poisťovateľ poistné

plnenie v hodnote poškodených peňazí po odpočítaní náhrady, ktorú možno získať v banke v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie náhrad za necelé a poškodené peniaze.

4. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo straty peňazí poskytne poisťovateľ poistné plnenie v hodnote
zničených alebo stratených peňazí.

5. Dojednáva sa. že pokiaľ vydavateľ cenín umožní poistenému výmenu poškodených cenín za nepoškodené,
uhradí poisťovateľ len poplatky spojené s ich výmenou.

6. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo straty peňazí a cenín poskytne poisťovateľ poistné plnenie v
hodnote zničených alebo stratených peňazí a cenín.

7. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v zmysle tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky peniaze a ceniny so spoluúčasťou 30
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€. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je ~- uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok). V zmysle článku ti. ·bodu· 3 VPP PPZ 14 sa dojednáva, že peniaze a ceniny do
výšky 350 € musia byť uložené v úschovnom objekte (pričom sa nevyžaduje ohňovzdornosť objektu).

Doložka KB3 - Ustanovenie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských bankoviek, obežných
mincí a cenín (odcudzenie)
1. Rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami

podľa článku 11. bod 1.VPP PPKL 14.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
3. Dojednáva sa, že v prípade poškodenia bankoviek a obežných mincí (ďalej len peniaze), poskytne poisťovateľ

poistné plnenie v hodnote poškodených peňazí po odpočítaní náhrady, ktorú možno získať v banke v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie náhrad za necelé a poškodené peniaze.

4. Dojednáva sa, že pokiaľ vydavateľ cenín umožní poistenému výmenu poškodených cenín za nepoškodené,
uhradí poisťovateľ len poplatky spojené s ich výmenou.

5. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo odcudzenia peňazí a cenín poskytne poisťovateľ poistné plnenie v
hodnote zničených alebo odcudzených peňazí a cenin.

6. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 € za všetky peniaze a ceniny so spoluúčasťou 30
€. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich
mesiacov (jeden poistný rok). V zmysle článku III. bodu 2 VPP PPKL 14 sa dojednáva, že peniaze a ceniny do
výšky 350 € budú uložené v úschovnom objekte (pričom sa nevyžaduje ohňovzdornosť objektu).

Doložka NKS - Poistenie stavebných súčastí budovy
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje aj na stavebné súčasti miesta poistenia, napríklad elektrickú

zabezpečovaciu signalizáciu, kamerové systémy, ktoré zabezpečuje miesto poistenia alebo na schránky,
ktorých obsah je poistený, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu konaním páchateľa, ktoré smerovalo
k odcudzeniu poistenej veci.

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa tiež vzťahuje na odcudzenie stavebných súčastí miesta poistenia,
napríklad elektrickej zabezpečovacej signalizácie a kamerových systémov, ktoré zabezpečujú miesto poistenia,
pokiaľ páchateľ pri odcudzení deštrukčne prekonal minimálne dva nerozoberateľné spoje alebo sa predtým
vlámal cez riadne uzamknuté dvere či okná (pokiaľ sa jedná o vnútorné stavebné súčasti či vnútorné prvky
elektrickej zabezpečovacej signalizácie alebo kamerových systémov).

3. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že pri poistení v rozsahu tejto doložky poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu

ako v prípade, keď je poistenie uzatvorené na novú hodnotu.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku poskytne poisťovateľ v rámci poistenia
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky
700 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté
na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok).

Doložka KC3 - Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci úmyselným konaním (vandalizmom)
1. Poistenie hnuteľných vecí sa v prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve uzatvára aj pre poistné

nebezpečenstvo úmyselného poškodzovania veci (vandalizmus) podľa čl. II. bodu 2 VPP PPKL 14. Poistenie
sa však nevzťahuje na škody vzniknuté úmyselným konaním poisteného alebo inej osoby na podnet alebo
s vedomím poisteného. Odchylne od čl. II bodu 2 VPP PPKL 14 sa poistenie v rozsahu tejto doložky dojednáva
aj pre prípady, kedy páchateľ nebol zistený.

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzatvára ako poistenie prvého rizika.
~~ MD2 - Vzdanie sa námietky podpoistenia
1. V>J.)f1pade dojednania tejto dofOžky v poistnej zmluve sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci

álébo súboru poistených vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku XI.
bodu 15 VPP PPZ 14 na účely tejto doložky neplatí.

~](02- Vzdanie sa námietky podpoistenia
1, V rozsahu tejto doložky sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo súboru vecí do doby

J)()istnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku XI. bodu 14 VPP PPKL 14 neplatí.
4.. zYláitnedqjednania pre poistenie hnuteľných vecí
~~.

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

1„ Zmluné dojednania
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1.1. Poistenie sa uzatvára pre prípad ~ ~ stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu
vzniknutú inej osobe v súvislosti s činnost'oo poisteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve za
podmienok uvedených vo VPP VZ 14.

1.2.V rámci poistnej sumy základného rozsahu poistenia a spoluúčasti je možné základný rozsah poistenia
na základe pripoistenia (doložiek) rozšírít' alebo zúžiť.

2. Odpovede poistníka na otázky poist'oyatera:
2.1.Výška príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov. poprípade predpokladané príjmy v€

1,00
2.2.Počet zamestnancov v pracovnom pomere: 5
2.3.Je poisťovanou činnosťou prenájom a/alebo správa nehnuteľností?

- nie

2.4.Sú prevádzkové objekty/zariadenia neudržiavané a/alebo nie sú v prevádzky schopnom stave?
- nie

2.5.Rizikové otázky:
- E4 obec zriaďovatel' základnej školy (materskej) bez právnej subjektivity

2.6. Podklad pre výpočet poistného: Počet obyvateľov = 411
2. 7. Má poistený uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti aj u iného poisťovateľa?

- nie
2.8. Uveďte škodový priebeh zodpovednostných škôd za posledných 5 rokov:

Počet škôd: O
Výška škôd: 0,00 €

3. Rozsah poistenia
Predmet činnosti;
- zodpovednosť za škodu v súvislosti s činnosťou obce/mesta podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov

1 1základný rozsah poistenia všeobecnej zodpovednosti! Slovenská
· za škodu republika 100 000,00 30,00 115,37

2. !PRIPOISTENIA - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Nedojednané.

Celkové ročné poistné s daňou za poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu za všetky
'poistené položky: · - 115,37

4. Pripoistenia t Položky

s. Zvláštne dqjednania pre poistenie všeobecnej zodpoyednosti za škodu
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že právo na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká iba v prípade, ak

v čase vzniku poistnej udalosti bude poistený vlastniť právoplatný doklad/oprávnenie na výkon
podnikateľskej činnosti, alebo bude inak oprávnený na výkon činnosti uvedenej v poistnej zmluve, pre
poistnou zmluvou dohodnutý územný rozsah.
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5.2. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosf za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou obce/mesta podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s výnimkou zodpovednosti za
škodu vzniknutú v súvislosti so samostatnou podnikateľskou činnosťou a s funkciou obcetmesta ako
zriaďovateľa materskej/základnej škofy'bez právnej subjektivity.

5.3. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou obce/mesta podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na zodpovednosť za škodu
obce/mesta ako zriaďovateľa materskej/základnej školy bez právnej subjektivity. Poistenie sa nevzťahuje
na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti so samostatnou podnikateľskou činnosťou obce/mesta.

5.4. Poistenie sa dojednáva tiež v rozsahu Poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú starostom
obce/primátorom mesta alebo ich zástupcami obci/mestu, č. tlačiva Doložka SOPM 02/2019v.1, ktoré je
neoddeliteľnou prílohou tejto poistnej zmluvy.

----------------··-·------~ . -~··---------·--------··----· ---------·--~----------------~--
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Čl. III. Rekapitulácia dojednaného poistenia

1. Dojednané poistenie

Dátum
poslednej

zmeny
f- P.č. f Názov poistenia Poistené od

Ročné
poistné
s daňou

(€)
1. 1 Poistenie stavieb 30.04.2017 I 23.10.2018 521,46
2. 1 Poistenie hnuteľných vecí 30.04.2017 I 23.10.2018

115,373. 1 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 30.04.2017 I 19.06.2019

709,99ICelkové poistné

56,80Daň:

129,96

Celkové ročné poistné s daňou: 766,79

2. Splatnosť poistného

Druh poistného bežné
Poistenie na dobu od 30.04.2017 do: neurčito
neurčitú s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)
Celkové ročné poistné 766,79 € Počet splátok: 11s daňou

Dátum splatnosti

1
poistného/splátok 30.04.
v poistnom období

Výška splátky/ splátok
1 766,79 €poistného s daňou

Bankové spojenie číslo účtu IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIG/SWIFT kód: SUBASKBX číslo účtu BBAN: 10048134112/0200

Konštantný symbol 3558
Variabilný symbol 240551..7606

s. Prílohy
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:

1. Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 17.06.2019
2. Osvedčenie o poistení
3. Informácie o spracúvaní osobných údajov
4. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla , vydal: štatistický úrad SR, zo dňa 01.01.2000
5. Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia VPP PPZ 14 (č. tlačiva: VPP_PPZ14_01/2014v.7)
6. Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou

VPP PPKL 14 (č. tlačiva: VPP_PPKL 14_01/2014v.7)
7. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovedností za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ

14 (č. tlačiva: VPP_VZ14_01/2014v.8)

"- . ._ ~--·"-~-~~---- -·---------~-------·------------
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8. Superdoložka pre poistenie bytových domov 2018 (č. tlačiva: Superdoložka_BD_2018_12/2018v.1)
9. Asistenčné služby pre bytové domy 2017 (č. tlačiva: Asistenčné_služby_BD_2017 _01/2017v.1)
10. Doložka K20 (č. tlačiva: Doložka_K20_v.6)
11. Superdoložka ProFi 2018 (č. tlačiva: Superdotožka_ProFi_2018_12/2018v.1)
12. Doložka SOPM 02/2019v.1

Záverečné ustanovenia
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňa 19.06.2019. Ostatné
ustanovenia poistnej zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú v platnom pôvodnom
znení. Dodatok je možné meniť a dopÍňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán. Dodatok je
vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorého každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.

Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je poistné
v zostatkovej výške splatné naraz.

Pokiaľ nie je v tomto dodatku dojednané inak, dojednáva sa, že poistné plnenia vyplatené zo všetkých poistných
udalostí vzniknutých v jednom mieste poistenia v priebehu jedného poistného roku alebo v dobe určitej, na ktorú
bolo poistenie dojednané, sú pre celú poistnú zmluvu obmedzené nasledovnými limitmi poistného plnenia, ktoré sú
najvyššou hranicou poistného plnenia poisfovatel'a:

a) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva záplava alebo povodeň v súhrne do výšky
dojednanej poistnej sumy, maximálne však 3 500 000,00 €;

b) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne do výšky dojednanej poistnej
sumy, maximálne však 3 500 000,00 €.

Poistenie sa dojednáva aj v rozsahu Superdoložky ProFi 2018, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej
zmluvy.

Poistenie sa dojednáva aj v rozsahu Asistenčných služieb pre bytové domy 2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.

Vyhlásenie poistníka/poisteného
Poistník podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím tohto dodatku poskytnuté informácie podľa
§ 792a Občianskeho zákonníka. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatvorení tohto dodatku prevzal
všeobecné poistné podmienky, zmluvné ustanovenia a doložky uvedené v tomto dodatku. ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy. Poistník ďalej svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných
poistných podmienok ako aj s obsahom doložiek a berie na vedomie, že prípadné ústne dojednania neuvedené
písomne v tomto dodatku sú neplatné. Tiež potvrdzuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a
pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi zmeny v nahlásených skutočnostiach. Poistník svojim podpisom
potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dodatku sú pravdivé a správne a súhlasí s obsahom tohto
dodatku a všeobecnými poistnými podmienkami.

Poistník svojím podpisom berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb
v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov
a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto
poistnej zmluvy a s ktorými sa poistník zaväzuje oboznámiť aj poistených. Podrobné informácie o spracúvaní
osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.generali.sk a na pobočkách Poisťovateľa.

V súlade s§ 10zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zrneae a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistník
vyhlasuje, že tento dodatok uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu poistného sú
v jeho vlastníctve. Ak toto vyhlásenie nie je pravdivé, poistník písomne oznámi poisťovateľovi identifikačné údaje
osoby, v ktorej mene uzatvára tento dodatok, resp. identifikačné údaje osoby, v ktorej vlastníctve sú finančné
prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu tejto osoby vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené
v predošlej vete môže poistník splniť formou Čestného vyhlásenia na tlačive poisťovateľa. Poisťovateľ nie je
povinný poskytnúť poistné krytie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek
benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody alebo z poskytnutia
takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcíi, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie
OSN alebo obchodným či ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej
republiky, Veľkej Británie alebo USA.

Dodatok č. 2 zo dňa 17.06.2019 k Poistnej zmluveč.: 2405517606
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Aleje osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, J)Oistnik prehlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecne
.J)()istnymi podmienkami, :zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi tento dodatok. Poi
podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím tohto dodatku písomne poskytnuté informácie
tmysle §70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.

Podpis (a pečiatka) poisflt
Q

Dodatok uzavretý v Trenčíne dňa: 17.06.2019
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Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú starostom obce/primátorom mesta alebo ich
zástupcami obci/mestu.

1. Poistenými v rozsahu tejto doložky sú osoby, ktoré v čase trvania poistenia boli, sú alebo budú vo funkcii
starostu, primátora, zástupcu starostu, zástupcu primátora (ďalej len poistený) územného samosprávneho
celku - obce, mesta (ďalej len poistník).
Dojednáva sa, že výluka uvedená v čl. III. ods. 3. písmeno c) VPP VZ 14 sa pre poistenie v rozsahu tejto
doložky neuplatňuje.

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti
poisteného za škodu vzniknutú poistníkovi úrazom alebo chorobou, poškodením alebo zničením vecí, ktorú
má poistník vo vlastníctve alebo v užívaní.
Predpokladom vzniku práva na poistné plnenie z poistenia je súčasné splnenie nasledujúcich podmienok: k
úrazu, chorobe, poškodeniu alebo zničeniu veci poistníka došlo v dobe trvania poistenia, v súvislosti s
vykonávaním funkcie starostu/primátora/zástupcu starostu/zástupcu primátora alebo vzťahmi z vykonávania
tejto funkcie priamo vyplývajúcimi, na území vymedzenom v poistnej zmluve.

3. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú poistníkovi
inak ako úrazom alebo chorobou, poškodením alebo zničením veci, ktorú má poistník vo vlastníctve alebo v
užívaní.
Predpokladom vzniku práva na plnenie z poistenia v rozsahu tohto ustanovenia je, že ku vzniku škody
(škodová udalosť) došlo v dobe trvania poistenia v súvislosti s vykonávaním funkcie
starostu/primátora/zástupcu starostu/zástupcu primátora alebo vzťahmi z vykonávania tejto funkcie priamo
vyplývajúcimi.
Poistenie sa však nevzťahuje na zodpovednosť za schodok na finančných hodnotách, ktorých správou bol
poistený poverený, a na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri obchodovaní s cennými papiermi.

4. Odchýlne od čl. III. ods. 1. písm. g) a h) VPP VZ 14 sa dojednáva, že poistenie v rozsahu tejto doložky sa
vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú na hnuteľných veciach zverených poistenému
alebo užívaných poisteným na výkon verejnej funkcie, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu, s výnimkou
škôd spôsobených zanedbaním predpísanej obsluhy a údržby.

5. Okrem výluk uvedených v čl. III. VPP VZ 14 sa poistenie v rozsahu tejto doložky nevzťahuje na zodpovednosť
poisteného za škodu:

spôsobenú schodkom na zverených hodnotách, ktoré je poistený povinný vyúčtovať;
vzniknutú v súvislosti s vý,l$onom podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti;
vzniknutú pri obchodovanTs cennými papiermi;
vzniknutú na pneumatikách a dopravovaných veciach s výnimkou škôd vzniknutých pri dopravnej nehode.

6. Poisťovateľ poskytne plnenie z poistenia v rozsahu tejto doložky v prípade, že v dobe trvania poistenia bolo
poistenému prvýkrát doručené písomné uplatnenie nároku poškodeného na náhradu škody.
Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi, že nastala škodová udalosť, najneskôr do tridsiatich dní po
skončení poistného roku.
Poistenie sa však nevzťahuje na prípady, kedy príčina vzniku škody nastala pred dňom~,.~.~a.

7. Pre poistenie v rozsahu bodu 3. tejto doložky (poistenie zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú
poistníkovi inak ako úrazom alebo chorobou, poškodením alebo zničením veci) sa dojednáva limit plnenia5.000,00€

8. Pre prípady zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú v súvislosti s dotáciami z Európskej únie vrátane
spracovania žiadosti o dotácie a granty a organ.izovaním verejných zákaziek sa dojednáva limit plnenia
5.000,00 €.

DoložkaSOPM 01/2019v.1
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9 .. Pre prípady zodpovednosti poisteného za škodu na motorovom vozidle vo vlastníctve/užívaní poistníka
zvereného poistenému alebo užívanom poisteným na výkon verejnej funkcie sa dojednáva, že poisťovňa
nahradí za poisteného škodu až do výšky spoluúčasti z havarijného poistenia, ktorou sa poistník podieľa na
plnení z tohto poistenia. Podmienkou poskytnutia plnenia je, že motorové vozidlo na ktorom vznikla škoda má
v čase vzniku škody platné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorových vozidiel a platné havarijné poistenie

10. · Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti
za škodu v základnom rozsahu.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území Slovenská republika.
Limit plnenia: 30.000,00 €.
Spoluúčasť na plnení z tohto krytia predstavuje 80,00 €.

a. -·, --···-·------- - - .
·e-maítgenerali@generali.sk,www.generali.sk, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,

oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487,
č. ú.: 0048134112/0200, IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX.

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá Jeuvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom
IVASS.
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Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, DIČ:
2021000487, IČ DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa,
vložka č.: 1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Osvedčenie o poistení

18.04.2017 uzatvorili poistnú zmluvu číslo 2405517606

Poistné obdobie: Q.Q 1 30.04.2019 1 .dQ 1 29.04.2020 1

Základný rozsah poistenia
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými
poistnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 a
zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poistnej zmluve. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu
vzniknutú v súvislosti s činnosťou :

zodpovednosť za škodu v súvislosti s činnosťou obce/mesta podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov

I poistná suma I 100 000,00 € spoluúčasť 30,00 € územný
1

Slovenská republika
rozsah

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými
podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14.

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky
yy$;lvené k vyššie uvedenej poistnej zmluve. -
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Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovak Republic, Company ldentification
Number: 35 709 332, Tax Number: 2021000487, VAT Number: SK 2021000487, incorporated in the Commercial
Register of the District Court Bratislava 1, Section: Sa, File No.: 1325/8
The company belongs to the Generali Group listed in the !talian list of insurance groups of IVASS

Certiflcate of tnsurance

have on 18.04.2017

1 1 Company r:=lObecRovensko : ldentifica~;, ~

2405517606conduded insurance policy number

We ®rtjfy that we and tbe lnsured

Period of insurance Í[Qfil 1 30.04.2019 1 1Q 1 29.04.2020 1

Basic scope of cover
The general liability insurance shall be governed by the provisions of the Civil Code, General lnsurance Terms and
Conditions of the lnsureďs activity liability VPP VZ 14 and contractual provisions stated in the insurance policy. The
insurance refers to the third party liability far damage occurring with regard to the activity specified in the insurance
policy to which this Certificate of lnsurance is issued.

Sum insured 100 000,00 € Oeductible 30,00 € Territorial
scope Slovak Republic

This certificate of ínsurance shall become effective only together with the insurance policy and the General
insurance terms and conditions of the lnsureďs activity liability VPP VZ 14.

On the date of issue of this certificate of insurance, all prior certificates of insurance issu
become void.

ame, signature)

In Trenčíne on 17.6.2019
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Informácie o spracúvaní
osobných údajov
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Generali Poisťovňa, a. s., ako prevádzková
Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame, (ďalej len „dotknutá osoba") týmto poskytujeme info

článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o och
~ch osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie").

- uzatváranie, evidencia a správa poistných zmlúv vrátane starostlivosti o klienta (napr. služba elektronickej
korešpondencie a klientska zóna) a manažérskych analýz

- reporting, výpočet kapitálových požiadaviek, štatistické spracovanie a ocenenie nových produktov
- likvidácia poistných udalostí

zaistenie
kontrola kvality a dokumentácia uzatvárania zmluvných vzťahov prostredníctvom hlasových záznamov

- vybavovanie sťažností
riadenie rizika podvodu, oznamovanie protispoločenskej činnosti

- evidencia hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ich vybavenie a identifikácia klienta na účely
vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
aktívne súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
pasívne súdne spory
spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov
ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu
sút'aže
správa registratúry
výkon vnútorného auditu, výkon funkcie súladu s predpismi, výkon funkcie riadenia rizík

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon
Á· .l9/2015 Z. z. o poisťovníctve), uzatvorenie a plnenie poistnej zmluvy, oprávnený záujem, ktorým je ochrana
jeho práv a právom chránených záujmov Generali Poisťovňa, a. s.. (účel riadenia rizika podvodu) a komplexná
ochrana a zvýšenie komfortu klienta (účel ponuky produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho
marketingu) a súhlas dotknutej osoby (sútaže).

Dotknuté osoby

~.rafi Poisťovňa, a. s., spracúva osobné údaje najmä o poistníkovi, poistenom, osobe oprávnenej na prevzatie
poi$blého, ďalších osobách uvedených v poistnej zmluve, ako aj o potenciálnych klientoch (ďalej aj ako „dotknutá
osoba").

Kategórie spracúvaných osobných údajov

identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo)
kontaktné údaje (napr. adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa)
sociodemografické údaje (napr. vek a povolanie)
údaje o poistných zmluvách, ktoré má dotknutá osoba uzavreté s Generali Poisťovňa, a. s.

---------,-- ------ ···-···-··---··--··········-··-····· ·-·····-·····-··----·--·-·-·-·---·-··-···---·--·-·--- ------·
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ill:lybo\a v každom okamihu zabezpeôená scnopnosf poisfovne uhfd v plnej miere všetky záväzky poisťovne vyplyvajúce z poistnych zmlúv.
· ~ poisťovňa povinná držať dodatočné kapitálové~ tak, aby spÍňala podmienky európskej regulácie o solventnosti. v prípade, že

nebude schopná uhradiť v plnej miere všetky svoje záväzky vyplývajúce z poistnych zmlúv, bude táto situácia riešená Národnou bankou
.Prlpadná strata vyplyvajúca z tohto rizika nie je krytá systémom náhrad alebo záruk.

finančného agenta: Finančné sprostredkovanie vykonávam za odmenu a v súvislosti s finančným sprostredkovaním prijímam od
peňažnú, prípadne aj nepeňažnú odmenu. Ak ma o to požiadate, poskytnem Vám jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným

tt.m.>zlímitel'ným spôsobom informáciu o výške odmeny, ktorú prijímam vo vzťahu k uzatváranej zmluve.

Ovybavovani sťažností a riešení sporov: Sťažnosť na postu.p pri finančnom sprostredkovaní môže byt' podaná písomne (na adresu sídla
~(l\!Tle alebo na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne). ústne. e-masom na adresu oeneraii sk@generali com, prostredníctvom webovej
-~liil~yp<!i$fovne alebo telefonicky na čísle 02/38 1111 17. Zo sfažnosti musí byt' zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Poisťovňa kvalifikovanú

· r vybaví najneskôr do 30 dni odo dňa jej doručenia poisťovni. Podrobnejšie podmienky vybavovania sťažnosti sú umiestnené na webovej
poisfovne (www.generali.sk) a v príslušných poistnych podmienkach. Spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné riešiť

·~íctvom alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391!2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Po súhlase oboch
~ je tiež možné spor riešiť mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č, 420/2004 Z. z. o mediácii v platnom znení.

(.}$f,mtCOVaní osobných údajov: Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie, na účely
•'1dmmy a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, zdokumentovania činnosti, vykonávania dohľadu, výmeny informácií týkajúcich sa
sprostradkovaných finančných služieb medzi finančným agentom a finančnou inštitúciou a na plnenie úloh a povinností finančného agenta je
finančný agent oprávnený požadovať od klienta poskytnutie jeho osobných a kontaktných údajov v rozsahu podľa § 31 zákona č. 186/2009 Z. z.
aZároveň je aj bez súhlasu dotknutej osoby tieto údaje oprávnený spracúvať, získavať ich kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

l

VTrenčíne, dňa: 17. 6. 2019

Generali Poisťovňa,a s„ Lamačská cesta3/A, 841 04 Bratislava,Sk>vensl<árepublíka,teí.: 02/38 1111 17, &-mail:generali.sk@generali.com,www.generali.sk,zapísaná
v d>chodnomregistrt Okresného súdu Bratislava1. oddiel: Sa. vložkač. 132518, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, č. ú.: 0048134112/0200, JBAN:
SK35 0200 0000000048134112, SWIFT:SUBASKBX. Spoločnosťpatrí do slillpíny Generali.ktorá je, uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.



Generali Poisťovňa, a. s.
Kontaktné centrum: 02/38 11 11 17 
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PFl_PRl_D/ 2405517606

Vážený klient
Obec Rovensko
ROVENSKO 146
905 01 SENICA 1

viď zadná strana

Bratislava, 17. 06. 2019 

Úhrada poistného

ProFi

Vážený klient,

radi by sme Vás informovali o výške nákladov na
poistenie na obdobie 19.06.2019- 29.04.2020.

Bankovým prevodom / Internet bankingom
SK35 0200 0000 0000 4813 4112

SUBASKBX
2405517606 

3568 
Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné sa
považuje za uhradené až v deň jeho pripísania na
náš účet.

Platbou cez QFfkód Platbou cez VJAMO

Príkaz na úhradu
Payment Order

flAN platitel'a I Payer' s IBAN Mena I Dátum splatnosti
Currency Due Date

·.IBAN prijemcu I Beneficiarys IBAN Suma I Amount Variabilný symbol Špecifický symbol Konštantný symbol
Variable Symbol Specífic Symbol Constant Symbol

SK350200oooooooo48134112 50,91 € 2405517606 3558 

lnfôfmácia k prevodu / Remittance lnformation

•Miesto a dátum vystavenia
Pface and Date of lssue

Pečiatka, pocipls platiteľa
Stamp, Signature of Payer

Pečiatka banky/Prevzal
Bank Stamp/Received by



146, 90501 Rovensko
164, 90501 Rovensko

- Rovensko 53, 90501 Rovensko
* Úplný zoznam miest poistenia je uvedený
v poistnej zmluve

PAY by square • (S> 'VtAMO
Platbe lllAMO Je limitovaná po(jfa lld!,Jfuml<)I

INVOICE by square

Bližšie informácie o
možnostiach platieb

mobilnými zariadeniami
získate vo Vašej banke.

5po-f:r(ff)a

1 Slováka
z.acet;livot

tsrans1ava, zapisana v OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č:
DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487. IBAN SK35 0200 0000 0000 4813 4112. Spoločnosť patrí do skupiny

v talianskom zozname skupín poistbvní vedenom IVASS.


