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POISTNÁ ZMLUV A  

Poistenie zodpovednosti za škodu  

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika 
IČO: 31322051  DIČ: 2020800353 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B 
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 

 (ďalej len „poisťovateľ“) 
a 
 

 Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce 
IČO:  00691305 

zapísaná v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR 
SK NACE: 84110 

 (ďalej len „poistník a poistený“) 
 

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien 
a doplnkov  
 

poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu 
 

Poistná doba: od 11.06.2019  
nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručení potvrdenia o jej zverejnení poisťovateľovi, 
alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovateľovi doručené v deň nasledujúci po dni jej 
zverejnenia v Obchodnom vestníku pokiaľ bola zverejnená na návrh poisťovateľa (ust. § 
5 a zák. č. 211/2000 Z. z. a §47a ods. 2 Občianskeho zákonníka) na dobu neurčitú 

 
Poistné obdobia: 

  odo dňa a mesiaca, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom a mesiacom účinnosti 
  poistnej zmluvy, príslušného kalendárneho roka  
  do dňa, ktorý predchádza dňu a mesiacu, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom 
  a mesiacom účinnosti poistnej zmluvy, bezprostredne nasledujúceho kalendárneho roka 

 
 

Časť I.   
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 

 
1. Pre toto poistenie platia: 

• Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti VPPZ/1018 (ďalej len „VPPZ“) 

• Osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ODZ-VZ/1018 (ďalej len 
„ODZ-VZ“), 

ktoré sú priložené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej súčasť. 
2. Predmetom poistenia sú činnosti vykonávané na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 
3. Súčasťou poistnej zmluvy je aj: 

• Príloha č. Výpis zo Štatistického registra 
 
 

Územná platnosť 
poistenia  

Slovenská republika 
 

Limit poistného 
plnenia – poistná 
suma 

za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia 
 

 
 
 



 
 

  2/ 3 

 

Základný rozsah poistenia 
Poistná suma Spoluúčasť Ročné poistné 

s daňou 

Všeobecná zodpovednosť za škodu 50.000,00 EUR 50,00 EUR 268,03 EUR 

Pripoistenia k základnému rozsahu Sublimit Spoluúčasť 
Ročné poistné 

s daňou 

Údržba miestnych komunikácií 25.000,00 EUR 10%, min. 100,00 EUR 14,36 EUR 

Ročné poistné s daňou spolu 282,39 EUR 

Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.01.2019. 

 
 

Časť II. 
 

Článok 1 
Zvláštne dojednania 

 
1. V súlade s ustanovením čl. 3 ods. 3 ODZ-VZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na 

zodpovednosť za škodu vzniknutú poskytovaním sociálnej služby, ktorú poistený vykonáva na 
základe zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a na základe zápisu do registra 
poskytovateľov sociálnych služieb (s výnimkou ošetrovateľskej starostlivosti). 
Okrem výluk uvedených v čl. 11 VPPZ, čl. 5 ODZ-VZ a v súlade s ustanovením čl. 11 ods. 3 VPPZ 
sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú 
podávaním liekov a liečiv v akejkoľvek podobe. 

2. V súlade s ustanovením čl. 3 ods. 3 ODZ-VZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na 
zodpovednosť poisteného počas organizovania kultúrnych a/alebo spoločenských podujatí. 
Okrem výluk uvedených v čl. 11 VPPZ, čl. 5 ODZ-VZ a v súlade s ustanovením čl. 11 ods. 3 VPPZ 
sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú: 
a) pri usporadúvaní leteckých podujatí, 
b) pri usporadúvaní motoristických podujatí, 
c) na peniazoch, klenotoch a iných cennostiach, 
d) na veciach patriacich účinkujúcim a ich realizačnému tímu, 
e) na aparatúre a na zvukovej a svetelnej technike, 
f) v dôsledku zrušenia alebo prerušenia akcie, podujatia. 

3. Okrem výluk uvedených v čl. 11 VPPZ, čl. 5 ODZ-VZ a v súlade s ustanovením čl. 11 ods. 3 VPPZ 
sa poistenie nevzťahuje ani na zodpovednosť za škody vzniknuté: 
a) v dôsledku nezákonného rozhodnutia, nariadenia vydaného poisteným, 
b) z činností, ktoré na základe zmluvy s poisteným vykonávajú obchodné spoločnosti alebo 

samostatne zárobkovo činné osoby,  
c) pri alebo v súvislosti  so zberom a prepravou iného ako nebezpečného odpadu, 
d) z výkonu vlastníckeho práva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce, 
e) nedodaním tepla alebo iných energií, 
f) prevádzkou školského alebo predškolského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je poistená obec, 

bez ohľadu na to, či má toto zariadenie právnu subjektivitu, 
g) výkonom činnosti dobrovoľného hasičského zboru, 
h) výkonom činnosti obecnej polície, 
i) v súvislosti s činnosťou prevádzkovania domova sociálnych služieb pre deti a dospelých. 

 
Článok 2 

Pripoistenia 
 
Pripoistenie údržby a správy miestnych komunikácií 
V súlade s ustanovením čl. 3 ods. 3 ODZ-VZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť 
za škody podľa zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon v znení neskorších predpisov, ktorých príčinou boli 
závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov. 
Pripoistenie sa vzťahuje na miestne komunikácie určené pre chodcov a na chodníky, ktoré sú vo 
vlastníctve obce. 
 
 



 
 

  3/ 3 

 

Druh poistného  bežné 

Frekvencia platenia  ročne  

Poistné s daňou za poistné obdobie 282,39 € 

Dátum splatnosti v prvom poistnom 
období 

deň účinnosti poistnej zmluvy 

Dátum splatnosti v ďalších poistných 
obdobiach 

v deň a mesiac, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom 
a mesiacom účinnosti poistnej zmluvy príslušného 
kalendárneho roka (ak takýto deň v mesiaci nie je, je dňom 
splatnosti posledný deň tohto mesiaca) 

Prvé poistné zaplatené bezhotovostne  

Druh avíza poštová poukážka 

Účet pre úhradu  SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 

Variabilný symbol 11315506 

Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.01.2019. 

 
Časť III. 

Záverečné dojednania 
1. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že toto sa považuje za doručené 

poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doručenia potvrdenia 
prostriedkami elektronickej komunikácie. 

2. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný 
zverejniť túto poistnú zmluvu do 3 dní od jej uzavretia najneskôr však jeden deň pred účinnosťou 
poistnej zmluvy, a zároveň vydať poisťovateľovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy 
bezodkladne po jej zverejnení. 

3. V prípade, ak poistník nedoručí poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy v lehote 
do dvoch mesiacov od jej uzavretia, bude sa mať za to, že k uzavretiu tejto poistnej zmluvy nedošlo. 
To neplatí ak v tejto lehote podá poisťovateľ návrh na zverejnenie tejto poistnej zmluvy v Obchodnom 
vestníku. 

4. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených 
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú 
súčasť poistnej zmluvy. 

5. Poistený svojim podpisom potvrdzuje, že poisťovateľ je oprávnený počas trvania poistenia poskytovať 
tretím osobám informácie o platnosti tejto poistnej zmluvy ako aj informácie o poistnej zmluve 
v rozsahu – Obchodné meno poisteného, adresa poisteného, IČO poisteného, číslo poistnej zmluvy, 
poistný produkt, poistná suma, zoznam vozidiel podľa príslušnej prílohy tejto poistnej zmluvy a tiež 
informáciu o úhrade poistného. 

6. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že: 
a) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé, 
b) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané: 

- vyššie uvedené poistné podmienky, 
- Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie zodpovednosti za škodu, 
- Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu. 

7. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto 

Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali. 
 
Košice dňa 10.06.2019     Košice dňa 10.06.2019 
 
 
 
 
 
________________________    ________________________ 
poistník/poistený     poisťovateľ 
Mgr. Gáborová Gabriela    Róbert Fabišík 
Starostka      viazaný finančný agent    
 
Číslo obchodnej zmluvy: 68000404       Meno získateľa: Róbert Fabišík 


