
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

         

ProFi
Poistná zmluva č.: 2407641548 zo dňa 07.12.2020

ČL. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Poisťovateľ:
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 I, 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 len „poisťovatel“)

a

Poistník/poistený:

OBECNÝ ÚRAD ARDANOVCE
Ardanovce 11, 95606 Ardanovce
IČO/RČ: 00699110
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla
Vydal: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR, Dátum vydania: 20.10.2020
Zastúpená: Maroš Barta, starosta obce 
(ďalej len „poistník“)

Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.
Toto poistenie sa v súlade so zmluvnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobím 12
mesiacov (poistný rok) a je účinné od 00:00 hod. dňa 31.12.2020 do neurčito.

Sprostredkovateľ poistenia:
Ján Ševčík, získateľské 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

Správca poistnej zmluvy: Ján Ševčík

Prehľad druhov poistenia

Druh poistenia
Ročné poistné

s daňou (€)

 Poistenie stavieb 289,82

Poistenie prerušenia prevádzky – Stavby nedojednané

 Poistenie hnuteľných vecí 31,38

Poistenie prerušenia prevádzky – Hnuteľné veci nedojednané

 Poistenie elektronických zariadení 274,08

Poistenie strojov a strojných zariadení nedojednané

Havarijné poistenie strojov nedojednané

 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 54,00
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Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu nedojednané

Špeciálne pripoistenia nedojednané

Celkové ročné poistné: 601,20

Daň: 48,08

Celkové ročné poistné s daňou: 649,28

Čl. II. DOJEDNANÉ POISTENIA

Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 (ďalej len „VPP NP
2020“) a príslušnými Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020, doložkami a dojednaniami platnými pre konkrétne
dojednané poistenie.

POISTENIE STAVIEB 

Adresné miesta poistenia pre poistenie HLAVNÝCH STAVIEB

1. Miesto poistenia (adresné): OBECNÝ ÚRAD - Ardanovce 11, 95606 Ardanovce (Z1)
HLAVNÁ STAVBA  1
Druh hlavnej stavby: Budovy škôl, nemocníc, administratívy, domovov, obytné budovy (SB101)
Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1) 

2. Miesto poistenia (adresné): KULTÚRNY DOM - Šalgovce 12, 95606 Šalgovce (Z1)
HLAVNÁ STAVBA  2
Druh hlavnej stavby: Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru (SB101)
Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1) 

3. Miesto poistenia (adresné): MOBILIÁR OBCE - okres: Topoľčany, obec: ARDANOVCE, k. ú.: Ardanovce, č. 
parcely: intravilán obce (Z4)
HLAVNÁ STAVBA  3
Druh hlavnej stavby: Ostatné nezaradené nehnuteľnosti - úpis ()
Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1) 

1. Zmluvné dojednania

1.1. Poistenie stavieb sa riadi  Osobitnými ustanoveniami VPP  NP 2020 pre poistenie stavieb a hnuteľných vecí
OUMA VPP NP 2020 (ďalej iba „OUMA VPP NP 2020“).

1.2. Poistenie  sa  vzťahuje  na  tie  poistné  nebezpečenstvá  (riziká),  ktoré  sú  dojednané  pre  konkrétny  predmet
poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označené znakom  alebo v časti Pripoistenia uvedené textom).

Definície poistných nebezpečenstiev:
FLEXA+ – požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz lietadla, dym unikajúci zo zariadení, aerodynamický tresk
Živel komplexný – záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, zemetrasenie, tiaž
snehu, výbuch sopky
Povodeň – záplava a povodeň
Víchrica – víchrica a krupobitie
Živel výber – zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, zemetrasenie, tiaž snehu, výbuch sopky
Vodovodné – voda unikajúca z vodovodných zariadení
Náraz DP – náraz vozidla
SD BD – Superdoložka pre poistenie bytových domov SD BD 2020
Náklady na demoláciu – v zmysle bodu 67. písm. b) OUMA VPP NP 2020 
Odcudzenie stavebného materiálu - v zmysle Doložky NV
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2. Rozsah poistenia

Poistné riziká

Poistná suma
(€)

1.
riziko

Vrátane
DPH

Spoluúčasť
(€)

Ročné poistné
  s daňou(€)
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Predmet poistenia
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Základný rozsah krytia

1. Hlavná stavba  1 NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba
OBECNÝ ÚRAD - murovaná 
budova so sedlovou strechou a
terasou

    127 000  30 77,81

2. Hlavná stavba  2 NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba
KULTÚRNY DOM - murovaná 
budova so sedlovou strechou 
na prístavbe a rovnou strechou 
nad halou pristavenou terasou

    640 000  30 156,98

3. Hlavná stavba  3 NA1 - Vlastná budova alebo iná stavba
MOBILIÁR OBCE - súbor 
prvkom drobnej architektúry , 
lavičky, odp.koše, infor. 
tabuke , dopravné značenie a 
ostatné prvky obce

    5 000  165 22,42

Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v  prípade  poškodenia  alebo  zničenia  poistenej  veci  sa  dojednáva  zlomkové
poistenie pre poistenie stavieb v nasledovnom rozsahu:

• 12 700 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Vodovodné“ pre predmet poistenia:
Hlavná stavba 1

• 64 000 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Vodovodné“ pre predmet poistenia:
Hlavná stavba 2

• 12 700 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Náraz DP“ pre predmet poistenia:
Hlavná stavba 1

• 64 000 € pre poistné udalosti vzniknuté poistným nebezpečenstvom „Náraz DP“ pre predmet poistenia:
Hlavná stavba 2

Pripoistenia - Poistenie stavieb:

Poistené riziká
Poistná suma

(€)
1.

riziko
Vrátane

DPH
Spoluúčasť

(€)
Ročné poistné

 s daňou (€)

Odcudzenie stavebných súčastí 700   30
v základnom

poistnom
Rozbitie skla –  Sklenené stavebné súčasti 500   30 16,39
Vandalizmus 3 000   30 16,22

Poistné krytie poskytnuté v rámci základného rozsahu poistenia (nižšie uvedené pripoistenia sa nevzťahujú
na rozostavané stavby a stavby v rekonštrukcii):

Poistené riziká / veci Spoluúčasť (€)

Limit poistného
plnenia za jedno

poistné obdobie (€)

Atmosférické zrážky 30 3 000
Zvýšená hladina podzemnej vody 30 3 000
Vandalizmus 30 1 000
Indukcia a prepätie na strojných a elektronických zariadeniach stavby 30 1 000
Búrlivý vietor 30 1 000
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Náklady na uniknuté médium 30 1 000
Náklady na vyhľadanie príčiny vzniku škody 30 1 000
Voda unikajúca zo strešných žľabov a vonkajších zvodov 30 1 000
Náklady  na  výmenu  zámkov  vstupných  dverí  (náhrada  primeraných  nákladov  na  výmenu
zámkov vstupných dverí do poistenej stavby, ak ku strate kľúča od predmetného zámku došlo v
súvislosti s poistnou udalosťou)

30
1 000

Vedľajšie stavby (predmetom krytia sú poistné nebezpečenstvá dojednané pre príslušnú hlavnú 
stavbu)

30
1 000 € alebo

2% z PS stavieb
poistených v PZ 

Poistenie stavieb Celkové ročné poistné s daňou (€) 289,82

3. Pripoistenia / Doložky

Dojednanie k pripoisteniu „Zvýšená hladina podzemnej vody“
Pre  poistené  stavby,  pre  ktoré  je  dojednané  poistenie  pre  prípad  poškodenia  alebo  zničenia  poistenej  veci
poistným  nebezpečenstvom  povodeň,  sa  dojednáva  rozšírenie  poistného  krytia  o  pripoistenie  pre  prípad
poškodenia  alebo  zničenia  poistenej  veci  podzemnou  vodou  v  dôsledku  zvýšenia  hladiny  podzemnej  vody
spôsobeného povodňou, a to aj v prípade, ak k povodni došlo mimo miesta poistenia.

Dojednanie k pripoisteniu „Náklady na vyhľadanie príčiny vzniku škody“
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci
poistným nebezpečenstvom voda unikajúca z vodovodných zariadení, sa dojednáva rozšírenie poistného krytia o
náhradu  nákladov  na  vyhľadanie  príčiny  vzniku  škody  na  poistenej  veci,  búracie  práce  priamo  súvisiace  s
vyhľadaním príčiny vzniku škody a uvedenie stavby do stavu bezprostredne pred poistnou udalosťou pri poistnej
udalosti spôsobenej vodou unikajúcou z vodovodných zariadení.

Dojednanie k pripoisteniu „Indukcia a prepätie na strojných a elektronických zariadeniach stavby“
Pre  poistené  stavby,  pre  ktoré  je  dojednané  poistenie  pre  prípad  poškodenia  alebo  zničenia  poistenej  veci
poistným nebezpečenstvom priamy  úder  blesku,  sa  dojednáva  rozšírenie  poistného  krytia  o  pripoistenie  pre
prípad  poškodenia  alebo  zničenia  poistenej  veci  indukciou  alebo  prepätím  na  strojných  a  elektronických
zariadeniach stavby v súvislosti s poistnou udalosťou spôsobenou na stavbe poistným nebezpečenstvom priamy
úder blesku.

Dojednanie k pripoisteniu „Búrlivý vietor“
Pre  poistené  stavby,  pre  ktoré  je  dojednané  poistenie  pre  prípad  poškodenia  alebo  zničenia  poistenej  veci
poistným  nebezpečenstvom  víchrica,  sa  dojednáva  rozšírenie  poistného  krytia  o  pripoistenie  pre  prípad
poškodenia alebo zničenia poistenej veci búrlivým vetrom.
Toto pripoistenie sa vzťahuje aj na škody na stavebných súčastiach a príslušenstve stavby umiestnených na
vonkajšej strane stavby (firemné štíty, reklamné tabule, markízy, anténne systémy, vonkajšie osvetlenie, vonkajšie
vedenie vrátane podporných konštrukcií,  iné elektronické a strojné zariadenia umiestnené na vonkajšej strane
stavby).

Dojednanie k pripoisteniu „Voda unikajúca zo strešných žľabov a vonkajších zvodov“
Pre  poistené  stavby,  pre  ktoré  je  dojednané  poistenie  pre  prípad  poškodenia  alebo  zničenia  poistenej  veci
poistným nebezpečenstvom voda unikajúca z vodovodných zariadení, sa v rozsahu tohto pripoistenia dojednáva,
že vodovodným zariadením sa rozumejú  aj  zvody odvádzajúce atmosférické zrážky,  ktoré sa nachádzajú  na
vonkajšej strane stavby a poistné krytie sa v rozsahu tohto pripoistenia vzťahuje aj na škody spôsobené vodou
unikajúcou zo strešných žľabov a vonkajších zvodov.

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 bodu 61. OUMA VPP
NP 2020 na účely tejto doložky neplatí.

4. Zvláštne dojednania pre poistenie stavieb

Pre por.č. 4. sa ako predmet poistenia dojednáva – „mobiliár obce“- pevne zabudované časti. Za pevne 
zabudovaný alebo pevne ukotvený predmet sa považuje predmet pripevnený k pevnému podložiu aspoň dvomi 
nerozoberateľnými spojmi. Miesto poistenia je na území obce Ardanovce a je podrobne definované v projektovej 
dokumentácii. Poistné sumy sú uvedené tiež v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
poistnej zmluvy. 
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POISTENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ

Adresné miesta poistenia pre poistenie HNUTEĽNÝCH VECÍ (HV)

1. Miesto poistenia (adresné): OBECNÝ ÚRAD - Ardanovce 11, 95606 Ardanovce (Z1)
HV - Hlavný objekt  1
Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1) 

1. Zmluvné dojednania

1.1. Poistenie hnuteľných vecí sa riadi Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie stavieb a hnuteľných
vecí OUMA VPP NP 2020 (ďalej iba „OUMA VPP NP 2020“).

1.2.  Poistenie  sa  vzťahuje  na  tie  poistné  nebezpečenstvá  (riziká),  ktoré  sú dojednané  pre  konkrétny  predmet
poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označené znakom  alebo v časti Pripoistenia uvedené textom).

Definície poistných nebezpečenstiev:
FLEXA+ – požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz lietadla, dym unikajúci zo zariadení, aerodynamický tresk
Živel komplexný – záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, zemetrasenie, tiaž 
snehu, výbuch sopky
Povodeň – záplava a povodeň
Víchrica – víchrica a krupobitie
Živel výber – zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, zemetrasenie, tiaž snehu, výbuch sopky
Vodovodné – voda unikajúca z vodovodných zariadení
Náraz DP – náraz vozidla
Náklady na demoláciu – v zmysle bodu 67. písm. b) OUMA VPP NP 2020

2. Rozsah poistenia

Poistné riziká

Poistná suma
(€)

1.
riziko

Vrátane
DPH

Spoluúčasť
(€)

Ročné poistné
 s daňou (€)

Pora-
dové 
číslo

Predmet poistenia
(poistená vec) F
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Základný rozsah poistenia

1.1. HV - hlavný objekt  1
Súbor vlastných hnuteľných 
vecí okrem zásob (výrobné a 
prevádzkové zariadenia) – 
živelné riziká

    3 000  30 21,61

Súbor vlastných hnuteľných 
vecí okrem zásob (výrobné a 
prevádzkové zariadenia) – 
odcudzenie

 3 000   30  5,42
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Pripoistenia - Poistenie hnuteľných vecí

Poistené riziká
Poistná suma

(€)
1.

riziko
Vrátane

DPH
Spoluúčasť

(€)
Ročné poistné

 s daňou (€)

Veci zamestnancov - Flexa+, Živel komplexný, Vodovodné, 
Náraz DP, Odcudzenie

350   30
v základnom

poistnom
Peniaze a ceniny - Flexa+, Živel komplexný, Vodovodné, 
Náraz DP, Odcudzenie

1 000   30 4,35

Odcudzenie stavebných súčastí 700   30
v základnom

poistnom

Poistné krytie poskytnuté v rámci základného rozsahu poistenia

Poistené riziká / veci Spoluúčasť (€)

Limit poistného
plnenia za jedno

poistné obdobie (€)

Hnuteľné veci mimo miesta poistenia 30 1 000
Doprava vecí – odcudzenie, havária motorového vozidla
Veci zvláštnej hodnoty (vzťahuje sa na poistenie vlastných vecí poistnými nebezpečenstvami, 
ktoré sú dojednané pre poistené prevádzkové zariadenie)

30 1 000

Voda unikajúca zo strešných žľabov a vonkajších zvodov 30 1 000
Vandalizmus 30 1 000

Poistenie hnuteľných vecí Celkové ročné poistné s daňou (€) 31,38

3. Pripoistenia / Doložky

Dojednanie k pripoisteniu „Hnuteľné veci mimo miesta poistenia“
Pre poistené vlastné hnuteľné veci sa dojednáva, že v rozsahu tohto pripoistenia sa za miesta poistenia okrem
miest  poistenia  uvedených v poistnej  zmluve rozumejú  aj  miesta  na  území  Slovenskej  republiky,  na  ktorých
poistený na základe písomnej zmluvy vykonáva objednanú činnosť. 

Dojednanie k pripoisteniu „Doprava vecí“
Pre krádež vlámaním sa dojednávajú nasledujúce limity plnenia a spôsoby zabezpečenia:
a) do 5 000 €, ak sú v dobe poistnej udalosti poistené veci umiestnené v riadne uzamknutom vozidle v nákladnom,
resp. batožinovom priestore, a ak je vozidlo odstavené maximálne po dobu 1 hodiny v čase medzi  6. až 22.
hodinou;
b)  do  10  000  €,  ak  sú  v  dobe  poistnej  udalosti  poistené  veci  umiestnené  v  riadne  uzamknutom vozidle  v
nákladnom, resp. batožinovom priestore, a ak je vozidlo odstavené pod dozorom vodiča, na stráženom parkovisku
alebo v stráženom areáli;
c)  do  20  000  €,  ak  sú  v  dobe  poistnej  udalosti  poistené  veci  umiestnené  v  riadne  uzamknutom  vozidle  v
nákladnom, resp. batožinovom priestore, pričom vozidlo je vybavené funkčným alarmom vydávajúcim hlasný zvuk
po vniknutí do vozidla a pokiaľ je vozidlo odstavené v akustickom dosahu alarmu vodiča, na stráženom parkovisku
alebo v stráženom areáli;
d) do výšky poistnej sumy, ak sú v dobe poistnej udalosti poistené veci umiestnené v riadne uzamknutom vozidle
v nákladnom, resp. batožinovom priestore, pričom vozidlo je vybavené funkčným alarmom vydávajúcim hlasný
zvuk po vniknutí do vozidla a pokiaľ je vozidlo strážené súkromnou bezpečnostnou službou alebo uzamknuté v
samostatnej garáži (nie hromadnej) s oceľovými vrátami s dvoma bezpečnostnými zámkami.
Pre lúpež sa dojednávajú nasledujúce limity plnenia a spôsoby zabezpečenia:
a) do   5 000 €, bez špecifikácie požadovaného zabezpečenia proti lúpeži; 
b) do 10 000 €, ak dopravu vecí vykonáva aspoň jedna odborne poučená osoba vybavená obranným sprejom; 
c)  do  30 000 €,  ak dopravu vecí  vykonávajú  aspoň dve odborne poučené osoby,  z  ktorých je  aspoň jedna
vybavená obranným sprejom; 
d)  do  50 000 €,  ak  dopravu vecí  vykonávajú  aspoň dve odborne poučené osoby,  z  ktorých je  aspoň jedna
vybavená strelnou zbraňou pripravenou na obranu. 

Dojednanie k pripoisteniu „Voda unikajúca zo strešných žľabov a vonkajších zvodov “
Pre poistené hnuteľné veci, pre ktoré je dojednané poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci
poistným nebezpečenstvom voda unikajúca z vodovodných zariadení, sa v rozsahu tohto pripoistenia dojednáva,
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že vodovodným zariadením sa rozumejú  aj  zvody odvádzajúce atmosférické zrážky,  ktoré sa nachádzajú  na
vonkajšej strane stavby a poistné krytie sa v rozsahu tohto pripoistenia vzťahuje aj na škody spôsobené vodou
unikajúcou zo strešných žľabov a vonkajších zvodov.

Doložka MD2 a KD2– 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 bodu 61. OUMA VPP
NP 2020 na účely tejto doložky neplatí.

4. Zvláštne dojednania pre poistenie hnuteľných vecí

Nedojednané. 

POISTENIE ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Adresné miesta poistenia pre poistenie ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

1. Miesto poistenia 1: Slovenská republika (Z4)
Elektronika 1
Kategória zariadenia: Zabezpečovacia a signalizačná technika
Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1) 
Elektronika 2
Kategória zariadenia: Osvetľovacie zariadenia, informačné tabule a svetelné reklamy
Požiarne najrizikovejšia činnosť: Činnosti miest a obcí (S101/R1) 

1. Zmluvné dojednania
1.1.  Poistenie elektronických zariadení sa riadi Osobitnými ustanoveniami VPP  NP 2020 pre poistenie strojných

a elektronických zariadení OUSE VPP NP 2020 (ďalej iba „OUSE VPP NP 2020“). V prípade dojednania rizík
Flexa+,  Živel  komplexný,  Vodovodné,  Náraz  DP  alebo  Odcudzenie  sa  poistenie  riadi  aj  Osobitnými
ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie stavieb a hnuteľných vecí OUMA VPP NP 2020 (ďalej iba „OUMA
VPP NP 2020“).

1.2.  Poistenie  sa  vzťahuje  na  tie  poistné  nebezpečenstvá  (riziká),  ktoré  sú  dojednané  pre  konkrétny  predmet
poistenia v bode 2. Rozsah poistenia (označené znakom  alebo v časti Pripoistenia uvedené textom).

Definície poistných nebezpečenstiev:
Elektronické riziká  – akákoľvek udalosť, ktorá nastane nečakane a náhle a nie je vylúčená v OUSE VPP NP 2020
prípadne v ďalších dojednaniach
FLEXA+ - požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz lietadla, dym unikajúci zo zariadení, aerodynamický tresk
Živel  komplexný -  záplava,  povodeň,  víchrica,  krupobitie,  zosuv  pôdy,  lavína,  pád  predmetov,  tiaž  snehu,
zemetrasenie, výbuch sopky
Vodovodné - voda unikajúca z vodovodných zariadení
Náraz DP - náraz vozidla
Odcudzenie – krádež vlámaním, lúpež

2. Rozsah poistenia

Poistné riziká

Poistná suma
(€)

Vrátane
DPH

Spoluúčasť
(€)

Ročné poistné
 s daňou (€)

Pora-
dové 
číslo

Predmet poistenia
(poistená vec) E

le
kt
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ck
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1. 1.1. Elektronika 1
KAMEROVÝ SYSTEM OBCE      5 500  30 78,10

. 1.2. Elektronika 2
VEREJNÉ OSVETLENIE OBCE - SVIETIDLÁ      20 000  30 187,59
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Zoznam poistených elektronických zariadení

Názov Rok výroby
Výrobné číslo /
Inventárne číslo Poistná suma (€)

Elektronika 1 KAMEROVÝ SYSTEM OBCE

Súbor zariadení 2020 Súbor zariadení 5 500

Elektronika 2 VEREJNÉ OSVETLENIE OBCE - SVIETIDLÁ

Súbor zariadení 2020 Súbor zariadení 20 000

Spolu: 25 500

Pripoistenia - Poistenie elektronických zariadení

Poistené riziká 
Poistná 

suma (€)
1.

riziko
Vrátane

DPH
Spoluúčasť

(€)
Ročné poistné

 s daňou (€)
Odcudzenie Z4, R1 3 000   30 8,39

Poistenie elektronických zariadení Celkové ročné poistné s daňou (€): 274,08

3. Pripoistenia / Doložky
Doložka k OUMA VPP NP 2020
Odchýlne od „Miesta poistenia“  v zmysle OUMA VPP  NP 2020 je miestom poistenia pre prenosné elektronické
zariadenia, elektronické zariadenie zabudované vo/na vozidle alebo podvozku vozidla územie SR a poistené veci
sa môžu nachádzať aj mimo stavby, miestnosti.

4. Zvláštne dojednania pre poistenie elektronických zariadení
Nedojednané. 

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

1. Zmluvné dojednania

1.1. Poistenie sa riadi Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
činnosťou poisteného OUVZ VPP NP 2020 (ďalej „OUVZ VPP NP 2020“). Poistenie sa uzatvára pre prípad
všeobecne  záväzným právnym  predpisom  stanovenej  zodpovednosti  poisteného  za  škodu  vzniknutú  inej
osobe v súvislosti s činnosťou poisteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.

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

2. Rozsah poistenia

Predmet činnosti:

- Zodpovednosť za škodu vzniknutá v súvislosti s činnosťou obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov

Pora-
dové 
číslo Rozsah poistenia

Územný 
rozsah

Poistná suma/
limit plnenia (€)

Spoluúčasť
(€)

Ročné
poistné s

daňou (€)

Základný rozsah poistenia

1.
Základný rozsah poistenia všeobecnej  zodpovednosti 
za škodu

Slovenská 
republika

100 000 30 54,00

Pripoistenia

2. Pripoistenia – Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Nedojednané. 
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Poistné krytie poskytnuté v rámci základného rozsahu poistenia:

Poistné riziká 
Územný 
rozsah Spoluúčasť (€)

Limit poistného
plnenia za jedno

poistné obdobie (€)

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú odcudzením vecí 
vnesených a odložených

Slovenská 
republika

v rámci
spoluúčasti
dojednanej

v základnom
rozsahu
poistenia

1000

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako
na živote, zdraví alebo veci

1000

Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaných poisteným 1000
Poistenie náhrady nákladov zdravotnej poisťovne a náhrady nákladov
Sociálnej poisťovne

1000

Ak nie je stanovené inak, maximálny súhrnný limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie za všetky 
pripoistenia/poistné nebezpečenstvá uvádzané v tejto tab. je 1 000 €.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Celkové ročné poistné s daňou (€) 54,00

3. Pripoistenia / Doložky

Nedojednané. 

 3.1. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na živote, zdraví alebo veci
Odchylne od bodu. 1. OUVZ VPP NP 2020 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu
vzniknutú tretej osobe inak ako na živote, zdraví alebo veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve alebo užívaní.
Škodovou  udalosťou pre účely poistenia podľa tohto bodu je udalosť oznámená poisteným, ku ktorej dôjde
v dobe trvania poistenia  a ktorá vznikla  v súvislosti  s vykonávaním poistenej  činnosti  alebo vzťahmi  z tejto
činnosti vyplývajúcimi, a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti plnenia podľa týchto VPP NP 2020
a tejto  zmluvy.
Poistenia podľa tohto bodu sa však nevzťahuje:
a) na zodpovednosť za schodok na finančných hodnotách, správou ktorých bol poistený poverený a na 

zodpovednosť za škody vzniknuté pri obchodovaní s cennými papiermi,
b) na zodpovednosť za škodu vzniknutú nedodržaním lehôt zmluvne dohodnutých s klientom, s výnimkou lehôt

(dôb) stanovených právnym predpisom, súdom alebo orgánom verejnej správy, rozhodcom alebo 
rozhodcovským súdom aj v prípade, ak sú tieto lehoty (doby) zmluvne dohodnuté s klientom,

c) na zodpovednosť za škodu vzniknutú prekročením zmluvne dohodnutej doby vykonania diela,
d) na zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením autorského práva,
e) na zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným pri výkone pôsobnosti ako člena predstavenstva alebo 

člena dozornej rady alebo pri výkone pôsobnosti konateľa akejkoľvek obchodnej spoločnosti,
f) na zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s trestným činom spáchaným poisteným alebo, ktorá 

vznikla v súvislosti s akýmkoľvek nepoctivým alebo podvodným konaním alebo opomenutím poisteného.
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy a spoluúčasti  dojednanej pri poistení
zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.

 3.2. Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaných poisteným
Odchylne  od  bodu  5.  písm.  h)  OUVZ  VPP  NP  2020 sa  dojednáva,  že  poistenie  sa  vzťahuje  aj  na
zodpovednosť za škodu na veciach, ktoré poistený užíva.
Poistenie podľa tohto bodu sa však nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú stratou vecí,
na  zodpovednosť  poisteného  za  škodu  vzniknutú  opotrebením,  nadmerným  mechanickým  zaťažením
a chybnou obsluhou užívaných vecí a tiež na škody vzniknuté na akýchkoľvek motorových vozidlách, ktoré
poistený užíva .
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti
za škodu v základnom rozsahu.

 3.3. Poistenie náhrady nákladov zdravotnej poisťovne a náhrady nákladov Sociálnej poisťovne 
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náhradu nákladov liečenia vynaložených zdravotnou poisťovňou
na zdravotnú starostlivosť v prospech zamestnanca poisteného a zároveň na náhradu nákladov vynaložených
Sociálnou poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia  v prospech zamestnanca poisteného,  v dôsledku
pracovného  úrazu  alebo  choroby  z povolania  zapríčineného/nej  nedbanlivostným  protiprávnym  konaním
poisteného.
Poistenie podľa tohto bodu sa však vzťahuje len na prípady, keď sa na zodpovednosť za škodu pri pracovnom
úraze alebo pri chorobe z povolania, ku ktorým sa náklady zdravotnej a Sociálnej poisťovne  viažu, vzťahuje
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povinné úrazové poistenia zamestnávateľa pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného
úrazu  a choroby  z povolania  podľa  zákona  č.  461/2003  Z.  z.  o sociálnom  poistení  v znení  neskorších
predpisov.
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za
škodu v základnom rozsahu.

 3.4. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú odcudzením vecí vnesených a odložených 
Poistenie zodpovednosti za škodu v rozsahu OUVZ VPP NP 2020 sa rozširuje aj o zodpovednosť za škodu
vzniknutú odcudzením vnesených a odložených vecí. 
Veci vnesené sú veci, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne prinesené do priestorov, ktoré
boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané poistenému
alebo niektorému z pracovníkov poisteného. 
Odložené veci sú veci tretích osôb, ktoré boli odložené na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa
obvykle  odkladajú  v  prípade  ak  je  s  prevádzkou  činnosti  uvedenej  v  poistnej  zmluve  spravidla  spojené
odkladanie vecí. 
Poistenie sa však nevzťahuje na akékoľvek motorové vozidlá; platné tuzemské a cudzozemské bankovky a
mince, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy, šperky a klenoty; vkladné a
šekové knižky, platobné karty a iné podobné dokumenty predstavujúce finančnú (nominálnu) hodnotu, cenné
papiere a ceniny; veci zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky a kľúče. 
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na prípady, kedy za škodu zodpovedá zamestnanec poisteného alebo iná osoba
vykonávajúca činnosť pre poisteného. 
Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je, že škodová udalosť bola bezodkladne nahlásená polícii. 
Poistenie sa dojednáva v rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v
základnom rozsahu.

4. Zvláštne dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

4.1. 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. 

4.2. 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  s výnimkou  zodpovednosti  za  škodu
vzniknutú v súvislosti  so samostatnou podnikateľskou činnosťou a s funkciou obce/mesta ako zriaďovateľa
materskej/základnej školy bez právnej subjektivity.

ODPOVEDE POISTNÍKA NA OTÁZKY POISŤOVATEĽA PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI 
ZA ŠKODU

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa  pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 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  a
každé zvýšenie rizika, o ktorom poistený vie a ktoré nastalo po uzavretí poistnej zmluvy.

Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku

Miesto poistenia 1 - OBECNÝ ÚRAD - Ardanovce 11, 95606 Ardanovce 

1. Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:
Do 10 min.

2. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie.

3. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak 
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?
Nie.

4. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková 
činnosť?
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Nie

5. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Nie.

6. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia 
skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), 
výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od
poisťovaných vecí?
Nie.

7. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym 
hasičským záchranným zborom?
Nie.

8. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne 
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?
Áno.

9. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?
Áno.

10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?
Nie.

11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo 
v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.

12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?
Nie.

13.  Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?
Nie.

14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult 
centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.

Miesto poistenia 2 - KULTÚRNY DOM - Šalgovce 12, 95606 Šalgovce 

1. Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:
Do 10 min.

2. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie.

3. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak 
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?
Nie.

4. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková 
činnosť?
Nie

5. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Nie.

6. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia 
skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), 
výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od
poisťovaných vecí?
Nie.

7. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym 
hasičským záchranným zborom?
Nie.

8. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne 
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?
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Áno.

9. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?
Áno.

10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?
Nie.

11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo 
v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.

12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?
Nie.

13.  Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?
Nie.

14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult 
centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.

Miesto poistenia 3 - MOBILIÁR OBCE - okres: Topoľčany, obec: ARDANOVCE, k. ú.: Ardanovce, č. parcely: 
intravilán obce 

1. Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:
Do 10 min.

2. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie.

3. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak 
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?
Nie.

4. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková 
činnosť?
Nie

5. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Nie.

6. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia 
skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), 
výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od
poisťovaných vecí?
Nie.

7. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym 
hasičským záchranným zborom?
Nie.

8. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne 
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?
Áno.

9. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?
Áno.

10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?
Nie.

11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo 
v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.

12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?
Nie.

13.  Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?
Nie.
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14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult 
centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.

POISTENIE STAVIEB

Stavba 1 - OBECNÝ ÚRAD - murovaná budova so sedlovou strechou a terasou

1. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?
Nie.

2. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie 
je v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?
Áno.
Riadne prevádzkovaná stavba  – stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia 
predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnou rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne 
sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín 
týždenne.

4. Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

5. Uveďte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR  (aj keď 
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

Stavba 2 - KULTÚRNY DOM - murovaná budova so sedlovou strechou na prístavbe a rovnou strechou 
nad halou pristavenou terasou

1. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?
Nie.

2. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie 
je v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?
Áno.
Riadne prevádzkovaná stavba  – stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia 
predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnou rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne 
sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín 
týždenne.

4. Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

5. Uveďte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR  (aj keď 
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

Stavba 3 - MOBILIÁR OBCE - súbor prvkom drobnej architektúry , lavičky, odp.koše, infor. tabuke , 
dopravné značenie a ostatné prvky obce

1. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistená aj u iného poisťovateľa?
Nie.

2. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie 
je v prevádzkyschopnom stave?
Nie.
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3. Je poisťovaná stavba riadne prevádzkovaná?
Áno.
Riadne prevádzkovaná stavba  – stavba, ktorá je využívaná v súlade s účelom a podmienkami využitia 
predmetnej stavby uvedenými v platnom kolaudačnou rozhodnutí (ak stavba podlieha kolaudácii) a súčasne 
sa v nej zdržujú zamestnanci poisteného alebo poistníka alebo inej oprávnenej osoby viac ako 30 hodín 
týždenne.

4. Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

5. Uveďte škodový priebeh na poisťovanej stavbe za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR  (aj keď 
poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

POISTENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ A PRERUŠENIA PREVÁDZKY

HV - hlavný objekt  1

1. Sú poisťované hnuteľné veci (a/alebo prevádzka pre prípad prerušenia prevádzky) pre požadované 
nebezpečenstvá poistené aj u iného poisťovateľa?
Nie.

2. Sú poisťované hnuteľné veci poškodené a/alebo zničené a/alebo nie sú riadne udržiavané a/alebo nie sú 
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3. Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

4. Uveďte škodový priebeh na poisťovaných hnuteľných veciach za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd 
v EUR  (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

POISTENIE ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Elektronika 1 - KAMEROVÝ SYSTEM OBCE

1. Sú poisťované zariadenia pre požadované nebezpečenstvá poistené aj u iného poisťovateľa?
Nie.

2. Sú poisťované zariadenia alebo ich časti poškodené a/alebo zničené a/alebo nie sú riadne udržiavané 
a/alebo nie sú v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3. Majú poisťované zariadenia charakter pretekárskeho vozidla, plavidla, lietadla alebo akéhokoľvek zariadenia 
pre lietanie, vozidla s EČV alebo sú využívané pre prácu v podzemí?
Nie.

4. Je poistenie zariadenia zmluvne viazané (napr. lízingovou alebo inou zmluvou o financovaní)?
Nie.

5. Nachádza sa poisťované zariadenie v sťažených podmienkach (napr. vysoká prašnosť, vlhkosť, vibrácie, 
prítomnosť výbušných výparov alebo horľavých látok, testovanie, expedícia, umiestnenie v exteriéri apod.)?
Áno.

6. Je poisťované zariadenie požičiavané, využívané na testovanie alebo obsluhované väčším počtom osôb?
Nie.

7. Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

8. Uveďte škodový priebeh na poisťovaných zariadeniach za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR  
(aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)
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Počet škôd: 0, Výška škôd: 0

Elektronika 2 - VEREJNÉ OSVETLENIE OBCE - SVIETIDLÁ

1. Sú poisťované zariadenia pre požadované nebezpečenstvá poistené aj u iného poisťovateľa?
Nie.

2. Sú poisťované zariadenia alebo ich časti poškodené a/alebo zničené a/alebo nie sú riadne udržiavané 
a/alebo nie sú v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3. Majú poisťované zariadenia charakter pretekárskeho vozidla, plavidla, lietadla alebo akéhokoľvek zariadenia 
pre lietanie, vozidla s EČV alebo sú využívané pre prácu v podzemí?
Nie.

4. Je poistenie zariadenia zmluvne viazané (napr. lízingovou alebo inou zmluvou o financovaní)?
Nie.

5. Nachádza sa poisťované zariadenie v sťažených podmienkach (napr. vysoká prašnosť, vlhkosť, vibrácie, 
prítomnosť výbušných výparov alebo horľavých látok, testovanie, expedícia, umiestnenie v exteriéri apod.)?
Áno.

6. Je poisťované zariadenie požičiavané, využívané na testovanie alebo obsluhované väčším počtom osôb?
Nie.

7. Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

8. Uveďte škodový priebeh na poisťovaných zariadeniach za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd v EUR  
(aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0, Výška škôd: 0

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

1. Výška príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov, poprípade predpokladané príjmy v €
1,00

2. Počet zamestnancov v pracovnom pomere: 3
3. Je poisťovanou činnosťou prenájom a/alebo správa nehnuteľností?

- nie

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

5. Podklad pre výpočet poistného: Počet obyvateľov = 225
6. Má poistený uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti aj u iného poisťovateľa?

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

Počet škôd: 0
Výška škôd: 0,00 €

ČL. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Splatnosť poistného

 1.1.Poisťovateľ má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny.
Zmenou poistenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j.  najmä zmena poistnej
sumy, limitu plnenia, dopoistenia ďalšieho predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva, zmena
alebo dopoistenie ďalšieho miesta poistenia alebo zmena spoluúčasti a iné.

 1.2.Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne.
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Druh poistného: bežné
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú: od 31.12.2020 do: neurčito
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)
Celkové ročné poistné s daňou: 649,28 €
Počet splátok: 4
Dátum splatnosti poistného/splátok v poistnom období: 31.12., 31.03., 30.06., 30.09.
Výška lehotného poistného s daňou: 162,32 €
Bankové spojenie: číslo účtu IBAN:SK35 0200 0000 0000 4813 4112 
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX, Číslo účtu BBAN: 0048134112/0200, Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol 2407641548 (číslo PZ)

2. Začiatok a doba trvania poistenia

Toto poistenie sa v súlade s príslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobím
12 mesiacov (poistný rok). Uzavreté poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 31.12.2020.
 

3. Osobitné ustanovenia

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

3.2.Pokiaľ nie je v tejto poistnej zmluve 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 poisťovateľa:

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 €.

4. Vyhlásenie poistníka/poisteného

4.1.Poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím zmluvy poskytnuté informácie podľa §
792a Občianskeho zákonníka. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatvorení poistnej zmluvy prevzal
všeobecné poistné podmienky a doložky uvedené v tejto poistnej zmluve, 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 tejto poistnej zmluve 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 tejto poistnej zmluve sú pravdivé a správne a súhlasí s obsahom
tejto poistnej zmluvy a všeobecnými poistnými podmienkami.

4.2.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.

4.3.V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
poistník vyhlasuje, že túto zmluvu 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  túto  zmluvu,  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 sankcii, 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.

4.4.Ak  je  osoba  poistníka  odlišná  od  osoby  poisteného,  poistník  vyhlasuje,  že  oboznámil  poisteného  so
všeobecnými  poistnými  podmienkami,  zmluvnými  dojednaniami  a  doložkami,  ktorými  sa  riadi  táto  poistná
zmluva.  Poistník  podpisom poistnej  zmluvy potvrdzuje,  že  mu  boli pred  uzavretím  poistnej  zmluvy 
písomne poskytnuté informácie v zmysle § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.
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4.5.Poistník  podpisom poistnej  zmluvy potvrdzuje,  že  mu  finančný  agent  sprostredkujúci  poistenie  poskytol
informácie  v súlade  so  zákonom  č.  186/2009  Z.  z.  o finančnom  sprostredkovaní  a finančnom poradenstve
v platnom znení.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely: Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s.,
spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul,  meno, priezvisko,  kontaktná adresa,  telefónne číslo a e-mailová
adresa  a  kontaktovala  ma  na  účely  ponúkania  produktov  a  služieb  poisťovateľa  a  poskytovania  informácií  o
aktivitách poisťovateľa, a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu 5 rokov od ukončenia
platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s poisťovateľom. 
Beriem na  vedomie,  že  tento  súhlas  so  spracúvaním  osobných  údajov  môžem  kedykoľvek  odvolať  zaslaním
písomného odvolania na adresu sídla poisťovateľa alebo odvolania prostredníctvom webového sídla poisťovateľa.
Podrobné  informácie  o  mojich  právach  ako  dotknutej  osoby  a  spracúvaní  osobných  údajov  sú  uvedené  v
Informáciách o spracúvaní osobných údajov,  na webovom sídle poisťovateľa:  www.generali.sk a na pobočkách
poisťovateľa.
Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických
volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ
v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách).
ÁNO    NIE 

5. Prílohy

Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:

1. Osvedčenie o poistení
2. Informácie o spracúvaní osobných údajov
3. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla , vydal: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR, zo dňa 20.10.2020
4. Všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020 (č. tlačiva: VPP_NP_2020)
5. Doložka K20 (č. tlačiva: Doložka_K20_v7)

Poistná zmluva uzavretá v Trenčíne dňa: 07.12.2020

Maroš Barta, starosta obce
Ján Ševčík

Získateľské číslo 80008722-2

Podpis (a pečiatka) poistníka Meno/názov zástupcu Generali Poisťovňa, a. s.
povereného uzatvorením tejto zmluvy

Mgr. Tomáš Potúček
vrchný riaditeľ úseku poistenia

majetku a zodpovednosti

Za poisťovateľa (meno, podpis)
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