
Číslo poistnej zmluvy tl-422822

POISTNA ZMLUVA
POISTENIE MAJETKU

Union poist'ovňa, a. s., KaradŽičova 10, 8í3 60 Bľatistava
lCo: 31322051/ DlČ: 2o2o8oo353

zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l., odd. Sa, vl.č. 383/8
v zastúpení: PKF - Prvá Komunálna Finančná, s'r.o.

(d'alej len,,poisťovatel"')

a

OBEC MAD
MAD 200,930 14 Dolný Bar
V yastúpení : Gabriel LászlÓ

lČo: aoozo 1 t DlČ: 2021 1 12313
(dalej len,,poistený")

uzafuárajú

podl'a s 788 a nasledujúcich zákona č. 4011964 zb' občianskeho zákonníka v znení neskorŠích
predpisov (d'alej len ''oZ"), Rámcovej dohody č' 03l2o22 uzavretej medzi ZdruŽením miest a obcí
Žitnéhoostrova aUnionpoisťovňou,a.s.zodňa15'6.2022avsúladesustanoveniamizákonač.

34312015 Z'z' o verejnom obstarávanĺ a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších
predpisov túto poistnú zmluvu o poistenĺ majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb

(d'alej len "zmluva").

Učinnost' poistenla: 0'1.01.2023 (00: 00 hod)
nie však skÔr ako v deň nasledujúci po doručení písomného potvrdenia o
jej zverejnení poisťovatel'ovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo
poisťovatel'ovi doručené v deň nasledujúci po dnijej zverejnenia v
obchodnom vestníku pokial'bola zverejnená na návrh poisťovatel'a (ust'
$5a zák' č.21112000 Z.z. a $47a ods. 2 občianskeho zákonnĺka)

Súčast'ou zmluvy sú:
- Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku pre podnikatel'ské subjekty VPPPM/6519,
- osobitné dojednania pre poistenie majetku oDMAJ/o519 ku VPPPM/OS19,
- osobitné dojednania pre poistenie elektronických zariadení a strojných zariadeníoDLoM/os19

ku VPPPM/OS'ĺ9,
- Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti VPPZl1 01 8,
- osobitné dojednanĺa pre poistenie všeobecnej zodpovednostiza škodu oDz-vzl1o1\,

prílohy a vloŽky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktoých sa zmluvné strany v tejto
zmluve a Rámcovej zmluve č,.312022 zo dňa 15.06'2022 dohodli.

Clánok í. Predmet istenia

čtánok 2.
PIatenie poistného

1+345+01+04+0919 U4

Gíslo
v!ožkv Druh Poistené

áno nie
Celková poistná

suma
Ročné poistné s

daňou
I Zivelné poistenie ano 5 863 994'86 € 996'88 €
2 Poistenie proti odcudzeniu ano 390 600'00 € 549.80 €
3 Poistenie elektron iky a strojov ano 20 000'00 € 60'00 €
4. Poistenie skla ano 3 000'00 € 54.00 €
5. Poistenie zodpovednosti za škodu ano 100 00 00 165'00 €

GeIkové ročné s daňou: 't 825'68 €



I

1. Poistník uhradí poistné na účet sprostredkovateľa vedený na tento účel:

Banka: Prima banka Slovensko, a's
IBAN: SK25 5600 OOO0 0059 7977 6001

SWIFT: KOMASK2X
Konštantnýsymbol: 3558
Variabilný symbol: 11422822

2. Splatnosť poistnäho: poistné sa bud-e platiť v štvrťroÓných splátkach a je splatné nasledovne:

Splátka poistneho 45;B:i € je splatná 
'91 

.oí . prĺslušného kalendárneho roka

Splátka poistnéhó qsé,lie je sbtatna 91.04. 
prĺslušného kalendárneho roka

Splátka poistnehá qsé,qié i".br"tna 91.07. 
príslušného kalendárneho roka

Splátka poistnehó rcé,+ié j" 
'blutna 

o1.ío. príslušneho kalendárneho roka

3. AlikvÓtne poistn; za obdobie oo oĺ.oĺ .zózs do 31 .og.2o23 vo výške 456,42 € je splatné

06.01.2023.
4' V prípade, ak v uvedenej lehote poistník neuhradí poistné, poisťovatel'bude voii nemu

postupovať podl'a prĺsluéných ustanovení občianského zákonníka, prĺpadne v zmysle iných

súvisiacich právnych predpisov'

5. Cena je stanouenäv lmysle zákonaNR sR č. 'ĺ8/1996 Z'z' o cenách v znení neskoršĺch

predpisov, vvnráJr.v ľĺr 3n č. 87/1996, ktorou sa vykonáva zákon NR sR č' 18/1996 Z.z. o

cenách v znení neskoršĺch predpisov'

čÉnok g.

oznámenie poistnej udalosti

V prĺpade vzniku škody je poistník povinný bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť

poisťovatel'ovi, a to ĺormbu bezplatneho tólefonickeho hlásenia na asisteniné sluŽby na tel' č'

0850/'1 11-211.
2. Nepretžiý 24-hodinový telefónny servis asistenčnej :]tb{ 1ab^ezneluie 

poisťovateľ:

Euro6ross Assistance Czech Republik, Lazarská 1gt8,12o 00 Praha 2' Česká republika'

3.PonahláseníškodyasistenčnousluŽboupoisťovateľvprípadepotrebyzabezpeéido48hodín
obhliadku škody a doručí predpĺsané tfuoivo ,,Hlásenie o škodovej udalosti" podľa rizika'

Poistník je náslódne informovaný o čĺsle škodovej udalosti'

4. Likvidácie poistných udalostí riešia:

Majetok: lng. Jaňa Sopková Zodpovednosť: lng. Dušan Zelenĺk

Íel.:O2t2o815-g12 Tel': 0.2120815'316

e.mail:majetok.likvidacia@union.ske-mail:zodpovednost.likvidacia@union.sk
5. Pri likvidácii poistných udňstĺ (dälej ,,PU") bude poisťovateľ postupovať nasledovne:

5'1 pri likvidácii poistnej udalosti, 
'iri rĺorei by malo prísť ku kráteniu alebo zamietnutiu

' poistného plnenia, poisťovateľ Äajpru uveoánĺ poistnú udalosť konzultuje s povereným

zamestnancom fin' agenta,

5.2poisťovateľvŽdypoukončenílikvidáciePUzašleoznámenieozlikvidovanĺPUnaadresu
. poistnĺka.

6. Poistné plnenie bude realizované priamo na účet poistníka, ktoý si bude uplatňovať náhradu zo

vzniknutej škody z PZ uzatvorenej na základe podmienok stanovených v tejto zmluve'

článok ĺ
ZmenazmluvY

1' Túto zmluvu je moŽné poias jej trvania zmenil .iba vzostupne Óĺslovanými pĺsomnými

dodatkami, pokiaľ tieto nebudĺ u ,o=pore s $1B ods' 2 zákona o verejnom obstarávaní a

nezmenĺ sa charakter tejto zmluvy, a kioré su podpĺsunĺ zmluvnými stranami a po nadobudnutĺ

ich účinnosti stávajú jej neoddelitel'nou súčasťou'

2. Túto zmluvu je moŽné zmeniť uo ioň" pĺsomneno dodatku k tejto zmluve počas jej trvania

najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch' ak:

a) ide o úpravu Ĺ"ny uvedenej v čl' 't tejto zmluvy smerom nadol'

b) nastane neočakávaná potreba áojeinaľ meozi zmluvnými stranami zmenu termĺnu plnenia

z dÔvodov vzniku skutočností jefinovaných ako uy3sia moc alebo z dôvodu vzniknú

nepredvĺdaných prekáŽok zo strany poistnĺka'
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c) nastane situácia vedúca k nahradeniu pÔvodného poisťovatel'a novým poisťovatel'om, za
podmienky, Že tento poisťovatel' spĺňa pÔvodne určené podmienky účasti a je právnym
nástupcom pôvodného poisťovatel'a v dÔsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a
splynutia alebo úpadku,

d) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena V

osobe Štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod').
e) poisťovatel'v priebehu plnenia ponúkne niŽŠĺu ročnú sadzbu za jednotlivé druhy poistenia.

3. KaŽdá zmluvná strana je povinná písomne (faxom, e_mailom alebo doručovatel'om listových
zásielok) nahlásiť a špecifikovať druhej zmluvnej strane všetky prĺpadné zmeny týkajúce sa
ustanovení tejto zmluvy, a to najneskôr v lehote piatich pracovných dní odo dňa, ked' sa o
zmene dozvedel.

I

2

článok s
Zvláštne dojednania

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia oZ, VPP, oD, zmluvné dojednania uvedené vo
vloŽkách tejto zmluvy.
Všetky vymenované poistné podmienky, zmluvné dojednania a prílohy sú nedelitel'nou
súčasťou tejto zmluvy a poistník svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje ich prevzatie'
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
01.01.2023, najskôr však dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
poistníka.
Túto zmluvu je moŽné menĺť a dopíňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán pokial'tieto nebudú V rozpore s $1B zákona o verejnom
obstarávaní a dojednaniami v Rámcovej dohode č' 312022 zo dňa 15.6.2022'
V zmysle sB00 oz sa dojednáva, Že toto poistenie môŽe vypovedať poistník alebo poisťovatel'
do dvoch mesiacov po uzavretĺ tejto zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím
poistenie zanikne.
Poisťovatel' nemôŽe zníŽiť poŽadovaný rozsah poistenia v zmysle Rámcovej dohody svojimi
VPP, oD ani zmluvnými dojednaniami.
Poistené vedl'ajšie náklady sú:
V zmysle Špecifikácie skupín predmetov poistenia, sú v poistnej zmluvy poistené aj vedl'ajšie
náklady, a to do výšky 20% z poistnej sumy.
Poistené vedl'ajŠie náklady:
a) Náklady na vypratanie,
b) Náklady na búranie (strhnutie),
c) Náklady na demontáŽ a opätovnú montáŽ,
d) Náklady na hasenie/pouŽitie vlastného hasiaceho media/.
Podpoistenie
V prípade stanovenia PS nehnutel'ností na východiskovú (novú) hodnotu spÔsobom uvedeným
v tejto zmluve, poisťovatel' nebude uplatňovať námietku podpoistenia.
Poistné krytie novonadobudnutého majetku
Poisťovatel' poskytne poĺstné kýie pre všetky predmety poistenia odo dňa zaradenia do
účtovnej evidencie poisteného, najviac však do výšky 20o/oz celkovej PS.
V prĺpade poistnej udalosti pri krádeŽi alebo vandalizme sa vyŽaduje obhliadka Polĺcie SR
alebo Mestskej polície či obecnej polície alebo Železničnej polĺcie SR.
Poistným obdobím je kalendárny rok.
Táto zmluva je vypracovaná v Štyroch vyhotoveniach, z ktoých poistník obdží dve vyhotovenia
a poisťovatel' obdží dve vyhotovenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s s 2 zákona č.18612009 Z'z' o finančnom
sprostredkovaní a fĺnančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskorŠích predpisov pre poistníka, pri realizáciÍ tejto zmluvy bude vykonávať samostatný
finančný agent' Prostredníctvom samostatného finančného agenta bude prebiehať plnenie tejto

zmluvy a likvidácia poistných udalostívzninutých v súvislosti s plnením predmetu plnenia'
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13' Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne písomne informovať o všetkých zmenách Vskutočnostiach, ktore sú rozhodujúce pre plnenie práv a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy,najmä zmenu obchodného mena, právnej formy, bankového spofinia, adresy sĺdla akorešpondenčnej adresy.
14' v zmysle čl. B ods.2 oDMAJ/os19 si poistený zvolil poistenie bez indexácie poistnej sumy.
15' Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovatel'a sú upravené vo vyŠŠie uvedených

vŠeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, pričom tieto tvoria
neoddelĺtel'nú súčasť poistnej zmluvy.

16. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, Že:
a) - bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne

oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, so VPP a oD, ktoré tvoria náoddelitel'nú súčasťpoistnej zmĺuvy, s dôleŽitými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom
informačného dokumentu o poistnom produkte (d'alej len lPlD) a tieŽ prehlasuje, Že:_ VPP, oD a lPlD prevzal v písomnej podobe,
- VPP' oD a lPlD neprevzal v písomnej podobe, ale mu boli na základejeho Žiadosti

zaslané e-mailom,
- Uplne a pravdĺvo odpovedal na všetky otázky ýkajúce sa dojednávania poistenia

podl'a tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu traniapoistenia bez zbl1točného odkladu oznámiť poisťovatel'ovi všetky prípadné zmeny V
týchto údajoch,

- Poisťovatel' informuje poistníka, Že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EU) 20161679 z27' aprila 2016 o ochrane ýzickýchosÔb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoýrn sazruŠuje smernice g5/46/ts (vŠeobecné nariadenie o ochrane údajov) (d'al;j len
narĺadenie) a prísluŠnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasujem, Žesa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podl'a Nariadenia,
vrátane informácií o jeho právach, Zároveň berĺe na vedomie,' Že ĺnformácie o
spracúvaní osobných údajov je moŽné nájsť na webovej stránke poisťovatel'a.

17' Zmluvné strany vyhlasujú, Že sĺ Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znaktoho, Žeobsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a váŽnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

Mad, 06.12.2022 Mad,06.12.2022

ľ
pečiatka a pts

PKF. Finančná, s.r.o.

oĺ ľ{""11,

lČo

a pod
Mgr' Jarmila Cserhelyiová

Riaditel'ka

GabrielLászló
Starosta obce
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