
Kop%ľsNŤéLNŇAA9

Učinnost' poistenia :

Poistná zmluva

čĺslo:

4419015001

od   1.7.2021

do  neurčito

Poist'ovatel': KOMUNALNA poist'ovňa, a.s. Vienna lnsurace Group
Sídlo:  Štefániková  17,  81105  Bratislava

Štatutámy orgán:   Ing.  Slávka Miklošová, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditel'ka
RNDr. Milan Fleischhacker, členom predstavenstva a námestnikom generálneho riaditeľa

IČO:31595  545

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., odd. Sa, vl.č. 3345 / 8.

(ďalej len "poisťovateľ')

a

Poistník:            Obec            Vinohrady nad váhom
Sídlo: Hulácka 355, 925 55 Vinohrady nad Váhom

Štatutámy orgán: Ing. Eva Hanusová -starostka obce

IČO:  00306304
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:  SK89 0200 0000 0009 2302  8132

(ďalej len „poistník")
(ďalej  spoločne len „zmluvné strany")

uzatvárajú

podl'a § 788 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákomíka v znení neskorších
predpisov (ďalej  len „OZ"), Rámcovej dohody  č. 202003  uzavretej medzi Komunálnou poisťovňou a
Združenĺm miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice zo dňa 2.12.2020 a v súlade s ustanoveniami
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov túto poistnú   zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za Škodu (ďalej  len
Súčasťou zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky (ďalej  len VPP), Osobitné poistné podmienky

(ďalej  len OPP),  prílohy a vložky, ktoré upravujújednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné
strany v tejto zmluve a Rámcovej  dohode  č. 202003  zo dňa 2.12.2020 dohodli.



Vložka č.1                         Účinnost' poistenia :           1.7.2021
k poistnej zmluve

číslo

4419015001

Živelné poistenie

1.   Poisteniesa vzťahuje na:
a) Budovy, haly a stavby, vedené v účtovnej evidencii poisteného,  na novú cenu,  na agregovanú

poistnú sumu                    6 690 845,88    EUR
b) Súbor hnuteľnéhc) majetku, všetkých účtovných tried, vrátane DHM a OTE, strojov a elektronických zariadení , inventáru
a dopravných prostriedkov bez EČV, zásob,umeleckých diel, vedených v účtovnej evidencii poisteného na   novú cenu a
majetku vedeného na podsúvahových účtoch a prevzatého hnuteľného majetku  spolu na agregovanú

poistnú sumu                       108 602,96      EUR
c) Peniaze, ceniny, stravné lístky, denná tržba na agregovanú poistnú sumu                 2 000         EUR

d)  Poistenie pomníkov a ďalších  objektov cintorínskej architektury pre  prípad  poškodenia  alebo zničenia živelnou
udalosťou alebo vodou z vodovodních zariadení,  na novú cenu,  na poistnú                         0              EUR

2.   Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platĺ a rozsah poistenia určuje Rámcová dohoda, ďalej prĺslušné VPP a osobitné zmluvné dojednania,
ktorými sa  môže rozsah  poistenia iba rozšĺrit'.
Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené:

a)      požiarom,
b)      výbuchom,
c)      prĺamym aj nepriamym úderom blesku,
d)      nárazom alebo zrútenĺm posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu
e)      vicnricou-min.65km/n
f)        povodňou alebozáplavou,

g)      l'adovcom,
h)       náhlym zosúvaním  pôdy, zrútením skál alebo zemín,  pokiaľ k nim  nedošlo v súvislosti  s  priemyselnou

alebo stavebnou činnosťou,

i)        zosúvaním alebozrútením lavín,

j)        pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
k)        zemetrasením s účinkami stanovenými min.  5.  stupňom Európskej makroseizmickej stupnice (EMS 98 )
1)       vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacíeho potrubia vodovodných zariadení a z vodovodných zariadení,
vrátane poplatkov (vodné,  stočné) za vodu, ktorá unikla z vodovodného potrubia následkom poistnej udalosti, do sublimitu
stanoveného v osobitných dojednaniach.
m)    kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
n)       hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
o)      kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadenĺ

p)      chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,
q)      hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej uda[osti,
r)       atmosférickými zrážkami,  ľadovcom a ťarchou snehu
s)       nečistotami vnikajúcimi otvormi,  ktoré vznikli v dôsledku živelnej  udalosti,  a ak k vniknutiu  došlo

do  120 hodĺn  po skončení živelnej-udalosti,



t)        dymom vznikaj.úcim  pri  požiari,
u)      zvýšením hladiny podpovrchovej   vody,  ktoré bolo spôsobené povodňou alebo katastrofickým lejakom,
v)       krádež poistených  hnuteľných vecí,  ku  ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie uvedenými  náhodnými

udalosťami,
w)      ľadochodmi,  prívalom  bahna,
x)      nárazom dopravného prostriedku,

y)      záplavou následkom búrkového prívalu,
z)      ťarchou snehu a námrazy,
aa)   spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia ak bolo spôsobené atmosférickými zrážkami

alebo katastrofickým lejakom alebo v dôsledku upchatĺm potrubia nahodným vniknutím cudzieho predmetu
bb/  poškodením prĺvodného potrubia vododvodného zariadenia, odvádzacieho potrubia, či telies vykurovacích

alebo solárnych systémov,  ak k nemu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zamrznutĺm vody v nich.

3.    Adresa rizil{a:              podľa účtovnej evidencie alebo prílohy č.  1

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného: Ročné poistné  v EUR

a) 0,18 %o  (prom le) z agregovanej po stnej sumy 6 690 845,88 EUR 1  300,70 EUR
b) 0,2 %o  (prom le) z agregovanei po stnej sumy 108 602,96 EUR 23,46 EUR
c) 1,83 %o  (prom le) z agregovanej po stnej sumy 2 000'00 EUR 3,95 EUR
d) 0,25 O/oo(prom e) z aqreaovanei poistnej sumy 0,00 EUR 0,00 EUR

Celkové ročné poistné plus daň v  EUR :                                                                                           1328,11  EUR

5.   Spoluúčasti:

Pre bod 1  písm. a) a b)   sa dojednáva franšíza 100 €.

Pre bod 1  pĺsm. c) sa dojednáva franšĺza 30€
Pre bod 1  písm. d) sa dojednáva franšíza 40 €
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

pre bod c)   sa dojednáva nasledovné zabezpečenie:

Max. limit plnenia Uloženie
do 331,94 € vrátane Schránka s pevným uzáverom okrem prenosných schránok
do 6.638,78  € vrátane Trezor pripevnený k stene alebo k podlahe
do  19.916,35 € vrátane Trezor zabudovaný v stene alebo v podlahe
nad  19.916,35 € Ohňovzdorný trezor alebo pancierová pokladnica s dvoma bezpečnostnými zámkami

6.   Osobitné dojednania:

Tieto osobitné dojednania sa týkajú majetku,  ktorý je uvedený v prĺlohe k poistnej zmluve a je predmetom poistenia.
1.       Poistenie sa vzťahuje na akékoľvek úmyselné alebo neúmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej

veci, ak konanĺe smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného maj.etku, proti osobe poisteného
alebo proti osobe vlastníka alebo správcu poisteného majetku.

2.     Dojednáva sa, že v rámci poistenia hnutel'ného a nehnuteľného majetku je poistený aj majetok, ktorýj.e
obstaraný z finančných prostriedkov fondov Európskej Únie a štátneho rozpočtu.

3.      Dojednáva sa, že poist.ovateľ v prĺpade vodovodnej Škody za vodu,  ktorá unikla z vodovodného potrubia následkom poistnej
udalosti  poskytne poistné plnenie do limitu 500,00 EUR za jednu poistnú udalosť za poistné obdobie,  maximálne

15 000,00 EUR za všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia.

4.    Dojednáva sa, že poistenie pre prĺpad poškodenia vecĺ vodou z vodovodného zariadenia zahŕňa aj škody vzniknuté
vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom potrubĺ vrátane zariadení pripojených na potrubíe,

odpadovom potrubí vrátane zariadení pripojených na potrubie,  potrubí klimatizačných zariadení,  potrubí horúcovodného
alebo parného kúrenia, teplovodných čerpadiel, solárnych systémov,  pokiaľ ku škode dôjde následkom prasknutia

alebo zamrznutia.



5.    Dojednáva sa, Že poistenie sa vzťahuje aj na lĺniové stavby: pozemné komunikácie, chodníky,

spevnené plochy, cyklotrasy, vrátane dopravného značenia,   inžinierske siete,  mosty, oplotenia,   verejné
osvetlenia,  nadzemné a podzemné rozvody rrúv, tepla, pary/, optické a elektrické rozvody,  mosty do dĺžky 50m,
koľajové dráhy,  protipovedňové ochrané hrádze,  ktoré sú majetkom poisteného a sú v zozname poisteného majetku.

6.     Doi.ednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na mobiliár-majetok nachádzajúci sa v exteriéroch

(napr.  lavičky,  smetné koše,  altánky„.)
7.    Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na dokončené budctvy a stavby,  ktoré nie sú

odovzdané do užĺvania, evidované na účte obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
8.     Dojednáva sa, že poist'ovater uhradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na demontáž/remontáž

ostatných nepoškodených poistených vecĺ. vykonané v súvislosti so znovuobstaraním alebo opravou
veci poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej udalosti pri živelnom poistením sú kryté aj

následné škody.

9.    Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené so zachovanĺm pôvodných stavebných materiálov,
stavebných technologických postupov a zhotovenĺm umeleckých súčastĺ,  ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo

znovunadobudnutĺ poistenej budovy.
Ročný limit plnenia  pre nákladyj.e  100 000 € za jednu  a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období.

10.   Pri poistení vlastných a cudzích hnuteľných vecí -zbierky umeleckých predmetov,  exponáty sa dojednáva, že
mjeru  poškodenia určí kunsthistorik a  poistné  plnenie bude predstavovať cenu  reštaurovania,  max. však poistnú

sumu uvedenú v PZ.
11.   Ak pri  líkvidácii poistnej  udalosti  spôsobenej vĺchricou  sa  nebude dat' určiť sila vetra,  poisťovateľ môže postupovať

podľa  rozsahu  škôd  na okolitých  nehnuteľnostiach.
12.   V zmysle Špecifikácie skupĺn predmetov poistenia, sú v rámci poistnej zmluvy poistené aj vedľajšie náklady,  a to

do výšky 20% z poistnej sumy poškodenej  nehnuteľnosti.  Poistenie vedl'ajšĺch nákladov sa dojednáva na  1.  riziko.
Výška ročného limitu plnenia z celkovej PS uvedenej v každej PZ samostatne je

na poistné riziko povodne   a záplavy -
na poistné riziko zemetrasenie-

na poistné riziko komplexný živel ( okrem poistných

a zemetrasenie ) -

%zPS
%zPS

rizĺk povodne, záplavy

%zPS

14.    Poisťovňa poskytne poistné krytie nc)vonadobudnutého majetku pre všetky predmety poistenia odo dňa
zaradenia do účtovnej evidencie poistených organizácií,  najviac však do výšky 20% z celkovej poistnej sumy.

15.  Poistenie pomníkov a ďalších  objektov cintorĺnskej architektúry pre prípad  poškodenia alebo zničenia živelnou  udalosťou
alebo vodou z vodovodných zariadení
Limit maximálneho plnenia zo strany poisťovne za jeden pomnĺk je stanovený v sume  1.300.-€.
Poistnĺkom je organizácia,  poisteným vlastník pomníka a d'alších objektov cintorĺnskej   architektúry.

V prĺpade poistnej udalosti poisťovňa poskytne plnenie poistenému.Poistník na požiadanie poisťovne poskytne údaje o
vlastnĺkovi a spolupracuje pri  likvidácii  poistnej  udalosti.



Vložka č. 2
k poistnej zmluve

4419015001

Účinnosť poistenia :                    1.7.2021

Poistenie pre pľípad odcudzenia

1.     Poistenie sa vzt'ahuje na:

a)    Budovy, haly a stavby, vedené v účtovnej evidencii poisteného,   na novú cenu,
naprvériziko,  napoistnúsumu            2000         EUR

b)    Súbor hnuteľného majetku,  všetkých  účtovných tried,  vrátane DHM  a OTE,  inventáru a dopravných

prostriedkov bez EČV,umeleckých diel, zásob,  vedených v účtovnej evidencii  poisteného  na novú cenu
a hnuteľného maietku vedeného na podsúvahových účtoch a prevzatého hnutel'ného maietku
vedených v účtovnej evidencii poisteného,  na novú cenu,  na prvé riziko,  na  ps *                          10 000         EUR

c)     Dennátržba-peniaze, ceniny, lúpež-naprvéľiziko,   naps  *                            2000         EUR
d).    Peniaze, ceniny/vlastné, alebo cudzie/stravné lĺstkyvtrezore-na prvé riziko,   PS*                2 000          EUR
e)     Preprava  peňazĺposlom,  napľvériziko,  napoistnúsumu              2000          EUR

f)     Stavebné súčasti budov,  hál a stavieb, vedený v účtovnej evidencii poisteného,  na novú cenu,
na  prvé riziko -vandalizmus nezistenýazistený  páchateľ   na agregovanú  ps*                            20 000         EUR

g)    Súbor hnuteľného majetku vrátane DHM,  Ínventáru a dopravných  prostriedkov bez EČV, vedený v účtovnej evidencii
poisteného,  na novú cenu,   na prvé riziko,  na poistnú sumu             10 000       EUR                   pre riziko vandalizmus
nezistený a zistený   páchateľ.

*PS - poistná suma

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platí a rozsah  poístenia určujú:   Rámcová dohoda,  ďalej  prĺslušné VPP a osobitné zmluvné dojednania,
ktorými sa môže rozsah  poistenia iba rozšĺriť.

Odchýlne od VPP pľe prípad vandalizmu sa dojednáva:
Poistením je krytý „vnútorný a vonkajšĺ vandalizmus"  na majetku.

Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie,  alebo úmyselné zničenie poistenej veci spáchanej inou osobou
ako poisteným tým spÔsobom, že si  prerazĺ cestu do chráneného priestoru,  prekoná  prekážku a  poškodĺ alebo zničĺ

predmet poistenia.
Vonkajšĺ vandalizmus znamená,  Že iná osoba ako poistený spáchal úmyselné poškodenie alebo zničenie verejnej

prístupnej  poistenej veci.
Pod  pojmom  úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem  iného chápe aj estetické poškodenie

poistenej veci -poškodenie sprejermi alebo grafitmi.

Poistenie na prvé riziko.
Stanovená spoluúčast' pre toto riziko je 33,19 €

Odchýlne od VPP sa dojednáva, že poistenie pre prípad kľádeže sa vzt'ahuje :
a)      do miesta poistenia sa dostal tak, Že ho otvoril nástrojom,  ktorý nieje určený na jeho riadne otvorenie,
b)      do miesta  poistenia sa dostal  iným  preukázateľne násilným spôsobom,
c)      v mieste sa skryl,  pojeho zamknutĺ saveci zmocnil a prijeho opustení zanechal  po sebe stopy,

ktoré môžu byť použité ako dôkazný prostriedok
d)       miesto poistenia otvoril originálnym kl'účom alebo legálne zhotoveným duplikátom,  ktorého sa zmocnil

krádežou vlámanĺm  alebo lúpežným  prepadnutĺm,
e)      do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom,  ktorý nie je určený najej

riadne otvorenie,
f)        krádežou,  pri ktorej  páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace poistenú vec

pred krádežou,



g)      krádežou,  pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho  pracovníkovi zobrané,  pretožejeho odpor
bol vylúčený v dôsledku telesného stavu  po  nehode alebo v dôsledku inej  príčiny, za ktorú  nemôže byť
zodpovedný,

h)      lúpežou -zmocnenĺm sa postenej veci tak, že páchateľ použil protí poistenému, jeho pracovníkovi
alebo inej osobe násilie,  alebo hrozbou  násilia.

Odchýlne od VPP sa d ojednáva nasledovný spÔsob zabezpečenia:
Poistná suma Postačujúce zabezpečenie

do 6 638,78 EUR bezpečnostná cylindrická vložka zabraňuj.úca vytlačeniu  a bezpečnostný štít
vrátane zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky (na  každých vstupných dverách)
do  16 596,96  EUR bezpečnostná cylindrická vložka zabraňuj.úca vytlačeniu  a bezpečnostný štít
vrátane zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky a  pridaný ďalší zámok alebo bezpečnostná

závora a oplechované dvere alebo presklenné časti zabezpečené funkčnými mrežami
(na každých vstupných dverách)

do 66 387,84 EURvrátane ez   ečmostnác   in   ric  ávožkazabraňu.úcav  t ačeniu a    ez  ečnostn'  ští
zabraňujúci rozlo meniu  (na každých vstupných dverách) a vylomeniu a objekt
zabezpečený elektronickou zabezpečovacou.  signalizáciou

nad  66 387,84 EUR bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít
zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu (na každých vstupných dverách) a objekt
zabezpečený elektronickou zabezpečovacou.  signalizáciou vyvedenou  na pult
centrálnej ochrany.

SpÔsob zabezpečenia peňazĺ,  cenín a CP
Max. Iimit plnenia Zabezpečenie

do 331,94 € vrátane Pevný uzáver okrem prenosných schránok
do 6.638,78  € vrátan Trezor pripevnený k stene alebo k podlane
do 19.916,35 € vrátan Trezor zabuciovaný v stene a ebo v podlahe
nad  19.916,35 € Trezor alebo pancierová pok acinica s dvoma bezpečnostnými zámkami

SpÔsob zabezpečenia prepravy peňazĺ

Ivlax. limit plnenia Zabezpečenie
do 3.319,39 € vrátane Poistený alebo ním poverená osoba

Vhodný kufrík alebo uzamykateľná taška
do 16.596,96 € vrátan Poistený alebo nĺm poverená osoba + d'alšia osoba vybavená obuškom aiebo paralyzérom alebo

Bezpečnostný kufrík alebo iný predpĺsaný spôsob uloženia
do 33.193,92 € vrátan Poistený alebo ním poverená osoba + d'alšia osoba vybavená strelnou zbraňou

Bezpečnostný kufrĺk alebc> iný predpísaný spÔsob uloženia
do  165.969,59 € vráta Poistený alebo nĺm  poverená osoba vybavená strelnou zbraňou + d'alšia osoba vybavená

Bezpečnostný kufrĺk alebo iný predpísaný spÔsob uloženia

3.    Adľesa rizika:         Podľa účtovnej evídencie alebo prílohyč.1

4  Sadzb a    odklady pre výpočet poistného:
Ročné poistné  v EUR

a) 1,90  °/oo (promile) z agregovanej  poistnej sumy 2 000,00 EUR 4,10 EUR

b) 1,48  %o (promile) z agregovanej  poistnej sumy 10 000,00  EUR 15,98  EUR

c) 7,61  °/oo (promile) z agregovanej  poistnej sumy 2 000,00 EUR 16,44 EUR

d) 7,50  °/oo (promile) z agregovanej  poistnej sumy 2 000'00 EUR 16,20  EUR

e) 7,61  °/oo (promile) z agregovanej  poistnej sumy 2 000,00 EUR 16,44 EUR

f) 1,50  %o (promile) z agregovanej  poistnej sumy 20 000,00 EUR 32,40 EUR

9) 1,30  %o (promile) z agregovanej  poistnej sumy 10 000,00 EUR 14,04 EUR

Celkové ľočné poistné plus daň v EUR: 115,60  EUR



5,     Spoluúčasti:

Pre bod  1  pĺsm.  a) až e):  0,00 EUR.
Pre  bod  1    pĺsm.  f),  g):  33,19  EUR  .

Poistený sa na každej poistnej  udalosti podieľa týmíto sumami z poístného plnenia.

6.   Osobitné dojednania:

1.  Dojednáva sa, Že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené pre prĺpad   krádeže svojou
polohou.
Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie umiestnenie veci, ktorej odcudzenie si vyžaduje použitie

špeciálnych  pomôcok (kliešte, zvárací prĺstroj,  uhlová brúska a pod.)
2.  Doi.ednáva sa, že podmienkou plnenia z poistnej udalosti v prĺpade krádeže pojazdného pracovného stroja je

prekonanie prekážky chrániacej  poistenú vec pred odcudzenĺm.
3.  Dojednáva sa,  že poistné krytie zahŕňa aj „vnútorný a vonkajšĺ vandalizmus"

Vnútorný vandalizmLis znamená Úmyselné poškodenie,  alebo úmyselné zničenie poistenej veci spáchanej
inou osobou ako poisteným tým spôsobom, že si prerazĺ cestu do chráneného priestoru,  prekoná prekážku
a poškodĺ alebo zničĺ premet poistenía. Vnútorný vandalizmus sa vzt'ahuje aj na súbor prevzatého HIM,
DHIM  a  inventáru.
Vonkajší vandalizmus znamená, že inä osoba ako poistený spáchal úmyselné poškodenie alebo zničenie
verejnej prístupnej  poistenej veci.  Pod  pojmom  úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej vecí sa okrem
Íriého chápe aj estetické poškodenie poistenej veci - poškodenie sprejermi alebo grafitmi.



Vložka č. 3
k poistnej zmluve

4419015001

Učinnosť poistenia :             1.7.2021

Poistenie strojov a elektroniky

1.     Poistenie sa vzt'ahuje na:

a)     Stroje,  prĺstroje,  elektronické prĺstroje a zaríadenia,  vedené v účtovnej evidencij poísteného,  vo všetkých

účtovnýchtriedach, nanovúcenu,  na l.  riziko,  napoístnúsumu        10 000        EUR

2. Rozsah poistenia,  poistené ľiziká:

Pre poistenie platí a rozsah  poistenia určuje Rámcová dohoda,  ďalej prĺslušné VPP a osobitné zmluvné dojednania,
ktQrým sa môže rozsah  poistenia Íba  rozšĺriť.

3.      Adresaľizika:      ÚzemieEU

Pre bod a):                            podľa účtovnej evidencie alebo prilohy č.1

4. Sadzby a podl{lady pľe výpočet poistného:

Ročné poistné  v EUR

a) 3,5  °/oo (promile) z agregovanej  poistnej sumy            10  000,00  EUR 37 80 EUR
Celkové ročné pojstné plus daň 8°/o v EUR: 37,80 EUR

5.     Spoluúčasti:

Pre bod  1  pĺsm.   a) 33,19  EUR .
Poistený sa na každej  poistnej udalostí podieľa týmito sumamí z poistného plnenja.

6.     Osobitné dojednania:

1.Poistenĺm stroi.ov a elektroniky je kryté akékol'vek náhle a nepredvĺdané materiálne poškodenie alebo zničenie
elektronických zarjadenĺ a strojov.
Právo na plnenie vznikne, ak poistná  udalosť bola spÔsobená napr.:
-    chybou konštrukcie,  chybou materiálu alebo dielenské a montážne chyby

(pokiaľ sa na ňu  nevzt'ahuj.e záruka výrobcu)
-    pretlaku  plynu  kvapaliny alebo podtlaku
-    nedostatku prevádzkových kvapalín
-    pádom stroja alebo elektronického zariadenia
-    nevyváženosti alebo roztrhnutĺm v dôsledku odstredivej sily,
-    skratom elektrického prúdu a iným  pÔsobením  elektrického prúdu

( prepätie,  indukčné účinky blesku),
-   zlyhanĺm meracej,  regulačnej alebo zabezpečovacej techniky
-vniknutĺm cudzieho predmetu

2.  Dojednáva saT že poisteníesa ďalej vzťahuje na škod.yĽ.`    ...`.               _.
a)  Dojednáva sa, že prj poistenĺ strojov a elektroniky sú  kryté aj nasleduj-úce viacnáklady do výšky PS pre každú

poistnú  udalosť.



Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne   náklady  vrátane:
-  nákladov pcisudkového znalca

-          nákladov na  hľadanie  prĺčinyškody
-        nákladov nazemné výkopové práce
-         nákladov spojených s leteckou dopravou,  s prĺplatkami za nočnú  prácu,  prácu  nadčas,  v nedeľu

a počas sviatkov,  ako aj expresné poplatky
b) dojednáva sa, že pri poistení strojov a elektroniky sú  kryté aj  náklady na  leteckú prepravu  náhradných dielov

a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia,  do výšky PS   pre každú  poistnú udalosť.
c) dojednáva sa, že poistenie sa vzt'ahuje aj na nosiče dát pevne zabudovaných v hardwarovej časti

riadiacej, alebo regulačnej jednotky poistenej veci,  nosiče dát záznamov programového vybavenia
strojov.

d) dojednáva sa, že pri poistení elektroniky a strojov sú kryté aj nasledujúce viacnáklady do výšky organizáciou
zvolenej PS pre každú poistnú udalost'. Jedná sa o odpratávacie,  demolačné, demontážne a remontážne

náklady  vrátane:
-     nákladov posudkového znalca
-      nákladov  na  hľadanie  príčinyškody
-     nákladov na zemné výkopové práce
-     nákladov spojených s leteckou dopravou, s prĺplatkamí za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas

sviatkov, ako aj expresné poplatky
e)   dojednáva sa, že poisteníe sa vzťahuje na všetky elektronické zariadenia a stroje,  ktorých dátum zaradenia

do účtovnej evidencie jednotlivých organizácií je menej ako s rokov
V prĺpade, že stroj prešiel generálnou opravou,  a  poistený to  preukáže, je poisťovňa  povinná poskytnúť poistné

plnenie.
f)   poistenĺm  sú  kryté aj stroje a elektronika,  ktoré sú súčasťou budov poistených podľa prĺlohy č.1  tejto zmluvy.

Uvedené poistený neevíduje v triede 022 stroje, prístroje pretože sú vedené v účtovnej triede 021  budovy,
haly,stavby ako ĺch súčast'.



Vložka č. 4
k poistnej zmluve

4419015001

Účinnosť poistenia  :               1.7.2021

Poistenie skla

1.     Poisteniesa vzt'ahuje na:

a)   Sklá,  na novú cenu,  na prvé riziko,  na poistnú sumu 1000         EUR

2.     Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platĺ a rozsah poistenia určuje Rámcová dohoda,  ďalej  prĺslušné VPP a osobitné zmluvné dojednania,
ktorými sa môže rozsah  poistenia iba rozšíriť.

Poistenie sa vzt'ahuje pre  prĺpad  poškodenia alebo zničenia poistenej veci -všetky druhy tabul'ového skla
od hrúbky 3 mm, vákuové sklo, sklenené výplne, fólie na sklách, elektronické zabezpečovacie zariadenie
vrátane elektronických súčastĺ,  sklo so špeciálnou  povrchovou  úpravou  (nápisy,  mal'by,  iná výzdoba
na skle) -akoukoľvek náhodnou  udalosťou,  okrem nasledovných  prĺpadov :

Poistenie sa nevzťahuje :
a)       Na poškodenie a chyby ktoré vznikli pred dobou  uzatvorenia zmluvy,
b)       Na škody vzniknuté pri doprave poistených vecí,
c)      Pri montáži a demontáži poistených vecĺ,
d)       Na škody ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných  prác v mieste postenia,
e)       Na škody vzniknuté výbuchom  nálože, trhaviny, granátu alebo iných výbušných  hmôt.

3.      Adresa rizika:

Poistenie sa vzťahuje na všetky adresy rizika vo vlastnĺctve alebo v správe poisteného.

4     Sadzb a    odklad      ľev'   očetpoistného.
Ročné poistné  v EUR

a) |5  %o (promiie) z agregovanej poistnej sumy                              |  000,00  EUR 16,20 EUR

Celkové ľočné poistné plus daň v EUR: 16,20 EUR

5.     Spoluúčasti:

Pre bod  1  pĺsm.   a) 9,96  EUR  .
Poistený sa  na každej poistnej  udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.



Vložka č. 5
k poistnej zmluve

4419015001

Učinnost' poistenia  : 1.7.2021

Poistenie zodpovednosti za škodu

1.     Poisteniesa vzt'ahuje na:
A)    zodpovednost' právnĺckej osoby za škody spÔsobené inému  porušením  právnej  povinnosti

vsúvislosti s činnost'ou alebo vzťahom poisteného na poistnú sumu                                30 000        EUR
8)    zodpovednost' poisteného -štatutárnych orgánov (zástupcov) organizácií,  alebo subjektu  územnej

samosprávy (primátor,  starosta) za škody spôsobené inému  porušením právnej povinnosti v súvislosti s Činnosťou
alebo vzťahom poisteného  na poistnú sumu                                                  30 000       EUR

2. Rozsah poistenia, poistené ľiziká:
Pre poistenie platí a rozsah  poistenia určuje  Rámcová dohoda,  ďalej prĺslušné VPP a osobitné zmluvné dojednania,
ktorými sa môže rozsah  poistenia iba rozšíriť.

3.  Adresa rizika:  Územie SR a Európy

4Sadzb    a    odklad      ľev'   očetpoistnélio:
Ročné poistné  v EUR

A) 6  °/oo (promile) z agregovanej  poistnej sumy                                                 30  000,00  EUR 194,40 EUR

8) 3  °/oo (promile) z agregovanei  poistnej sumy                                                 30  000,00  EUR 97,20 EUR
Celkove ročné poistne plus dah v EUR: 291,60 EUR

5.     Spoluúčasti:

Pre bod  1  písm.  a) 33,19 EUR
Pre bod  1  pĺsm.  b)  100 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Osobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu pľávnických osôb:
6.1.  Dohodnutý minimálny rozsah poistenia
a)         Z poistenia zodpovednosti za škodu  má  poistený právo,  aby poistitel' za neho nahradil  poškodeným

uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody,  ktorá vznikla poškodenému  na zdraví a usmriení
alebo poškodenĺm, zničenĺm alebo stratou veci ako aj inú  majetkovú  ujmu  (ušlý zisk) vyplývajúcej
zo vzniknutej škody,  ak poistený  takúto škodu zodpovedá podl'a prĺslušných  právnych predpisov.

b)         Poistenie zodpovednosti  právnických  osôb sa vzt'ahuje na také škody,  ku  ktorým došlo v dobe trvania

poistenia a za ktorú poistený právne zodpovedá v dôsledku skutočností uvedených v rozsahu poistenia
(princĺp „loss occurence").

c)         Predmet poistenia: Zodpovednost' za škody poisteného vzniknuté v priebehu výkonu  jeho činnostĺ
vyplývajúcich zo všetkých platných  právnych  predpisov,  nariadenĺ a rozhodnutĺ štátnych orgánov
regulujúcich a upravujúcich jeho činnost',  najmä Zákona č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskoršĺch

predpisov a špeciálnej  právnej  úpravy.

6.2.  Dojednáva sa , že poistenie sa ďalej vzťahuje na škody:
a,)     vzniknuté naĽes:iaL9:h  ( hnuteľných 3 nehr!ute|nýgh),  ktoré.si_pgisten`ý alebo za neho konajúce osoby požičali,

prenajali alebo ich  inak užĺvajú a na veciach (  hnuteľných a  nehnuteľných),  ktoré poistený prevzal,
aby na nich vykonal objednanú činnosť okrem vecĺ,  ktoré poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy.

b)        spÔsobené na prenajatých  budovách a ostatných  nehnuteľnostiach,
c)        spôsobené na veciach, ktoré poistený použĺva a na veciach,  ktoré poistený prevzal na spracovanie,



opravu,  úpravu,  predaj,  úschovu,  uskladnenie alebo poskytnutie odbornej  pomoci,
d)        vzniknuté inému v súvislosti s čínnosťou alebo vzťahom  poisteného,  na zdravĺ alebo usmrtenĺm vrátane

škôd,  ktoré vznikli v súvislosti so zabezpečenĺm   povinností poisteného vyplývajúcich z ustanovenĺ
Zákona č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách,

e)        vzniknuté diet'aťu alebo žiakovi v súvislosti s činnost'ou  alebo vzťahom  poisteného,  na zdraví alebo
usmrienĺm  pri výchove a vzdelávanĺ,  alebo v priamej súvislosti s výchovou a so vzdelávaním,

pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzt'ahu v dobe trvania poistenia.
f)      vzniknuté vynaložením  nákladov na lĺečebnú starostlivost',  dávky nemocenského a dôchodkového

poistenia ako regresné náhrady nákladov liečenia zdravotnou  poisťovňou a regresné náklady Sociálnej
poist'ovne, vrátane regresných náhrad vzniknutých v dôsledku chorôb z povolania a pracovných úrazov
zamestnancov.

g)     vzniknuté na veciach,  ktoré si zamestnanec odložil pri  plnení pracovných  úloh alebo v priamej súvislosti   s ním
na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené,  potom na mieste ,  kde sa obvykle odkladajú,

h)      vzniknuté na osobných veciach zamestnancov, žiakov alebo klientov poistených organizáciĺ uložených
na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené,  potom na mieste,  kde sa obvykle odkladajú.

Maximálne krytie na jedného zamestnanca, žiaka alebo klienta pre jednu a všetky poístné udalosti
v kalendárnom  roku roku je 67,00 €. V prípade likvidácie poistnej udalosti s výškou škody do 33,00 €

sa  policajná správa nevyžaduje.  Stanoveľiá spoluúčasť pre každú jednu  poistnú  udalosť   uvedenú v tomto
bodeje  7,00 €.

i)     spÔsobené výkonom vlastnĺckeho práva,  prevádzkou a správou  nehnuteľnostĺ,  ktoré poistený vlastnĺ,
má v prenájme alebo Ích  inak užĺva,  pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných

právnych  predpisov,
j)   .   vzniknuté  na veciach,  ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho zariadenia a akje

prevádzkou  niektorej činnosti  poisteného alebo spolu  poisteného spravidla spojené odkladanie vecí
aj za škody na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na mieste,  kde sa obvykle odkladajú

pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa prĺslušných právnych  predpisov,
dojednáva sa, že poisteníe sa vzťahuje aj na zodpovednost' za škodu spÔsobenú odcudzenĺm peňazí
a cennostĺ do limitu 2 000,00 € pre jednu a všetky škodové udalosti,  ktoré vzniknú  počas jedného

poistného obdobia.
k)     vzniknuté na životnom  prostredĺ náhlym  únikom znečist'ujúcich  látok (environmentálne škody)
1)       iné ako škody na  majetku  alebo  na zdraví t.j.  čísté finančné škody.  Maximálny limit plnenia  pre  prĺpad

vzniku čistých finančných škôd je 5.000,00 €.  Stanovená spoluúčasť pre každú jednu  poistnú  udalosť
uvedenú v tomto bode je   1  000,00 €.

6.3.  Územná platnosť poistenia sa vzt'ahuje na  územie Slovenskej  republiky ako aj  na územie ostatných
európskych štátov.

6.4.  Poisťovateľ ďalej  nahradí v súvislosti s poistnou  udalosťou,  ktorá je dôvodom vzniku  práva na plnenie

poist'ovateľa, za poisteného výdavky..
a)     občianskeho súdneho konania o  náhrade škody pred  príslušným orgánom,  ak toto konanie bolo

potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia poistiteľa,  pokiaľ je povinný uhradit',
ako aj trovy právneho zastúpenia  poisteného,  a to všetko na všetkých stupňoch

b)       náhrady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného,  vzniknuté poškodenému alebo jeho
zástupcovi,  pokiaľje poistený povinný ich  uhradiť

c)     obhajoby poisteného (  príp. jeho zamestnanca) v prĺpravnom  konaní a pred  súdom vedenom  proti

poistenému.

6.5.  Poist'ovňa  nenahradĺ škodu:
a)   spÔsobenú úmyselne alebo prevzatú dobrovoľne alebo v zmluve nad  rámec stanovený právnymi predpismi,
b)   spôsobenú pri budovanĺ alebo údržbe priehrad,  hrádzĺ a iných stavieb  na vodných dielach,
c)   spÔsobenú v súvislosti s prevádzkou dopravných  prostriedkov s akýmkoľvek      mechanickým  alebo

elektrickým  pohonom,  pokiaľ nie sú schválené pre prevádzku  na verejných  pozemných  komunikáciách
a  ku  škode došlo  mimo areálu  poškodeného,

d)   spôsobenú  pri banskej činnosti,  sadanĺm, zosúvanĺm  pôdy,  eróziou,  priemyselným odstrelom, vibráciami
a v dôsledku  poddolovania,

e).  spôsobenú.protipráv.ny.m.uŽívanĺm veď,

P    spÔsobenú jadrovými rizikami a jadrovým žiarením,  azbestom a formaldehydom,   toxickými  látkanii
a vĺrusovými ochoreniami,

g)   prejavujúcu sa genetickými zmenami organizmu
h}-spÔsobeľfú3)ri výróbe,  skladovaní,  plnení a transporte  munície a výbušných látok,



i)     pri  nesplnenĺ  povinnosti odvrátit' škodu.

6.6.  Poistenie sa nevzt.ahuje na zodpovednosť za škodu, za ktorú poistený  zodpovedá právnickej osobe,
v ktorej  poistený vymenúva alebo volĺ viac ako polovicu členov riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.

Variant 8: Osobitné dojednania pľe poistenie zodpovednosti za Škodu štatutárnych zástupcov
organizácií, alebo subjektu územnej samosprávy (primátor, starosta)

7.1.  Dohodnutý minimálny rozsah poistenia
a)  Poistenĺm i.e krytá zodpovednosť za škodu  poisteného-štatutárnych orgánov (zástupcov) organizáciĺ,  alebo subjektu

územnej samosprávy (primátor,  starosta) za škody spÔsobené inému  porušenĺm  právnej  povinnosti
v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom  poisteného,

za dobu od uzavretia poistnej zmluvy až do ukončenia výkonu ich funkcie. V prĺpade nástupu  nového štatutárneho
zástupcu v priebehu poistného obdobia začĺna poistenie od okamihu nástupu do funkcie.
Poistenie sa uzatvára  pre prĺpad vzníku všeobecnej zodpovednosti za škodu,  pokiaľ táto vznikla výhradne podl'a
ustanovenia §420 0bčianskeho zákonníka (ďalej  len OZ) v súvislosti s výkonom funkcie štatutárnych zástupcov

organizáciĺ,  pokiaľ túto  škodu  spôsobil zavineným  porušenĺm  právnej  povinnosti
vyplývajúcej zo všeobecne záväzných   právnych  predpisov a iných  noriem  (najmá zákon č.  369/1990 Z.z.
o obecnom zriadenĺ v znenĺ neskoršĺch  predpisov) a iných  platných právnych

predpisov,  nariadenĺ a rozhodnutĺ štátnych orgánov regulujúcich a pravujúcich činnosť poisteného.
b) Poistnou udalost'ou i.e vznik povinnosti  poisteného nahradit' inému škodu,  ak poistený zodpovedá za škodu

v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v Čase trvania poistenia.  Súvislosť vzniku škody s výkonom funkcie
štatutárneho zástupcu  organízácie musĺ byt' preukázaná a nevzťahuje sa na škody spôsobené rozhodnutím  kolektĺvneho
O.rgánu.

7.2. Ak spôsobil poistený ako vodič škodu  na motorovom vozidle, zverenom mu zamestnávateľom  na výkon
funkcie štatutárneho zástupcu,  poisťovňa nahradĺ za  poisteného škodu

až do výšky spoluúčasti z dobrovoľného zmluvného tzv.  havaríjného poistenia,  ktorou sa organizácia

podieľa  na  plnenĺ tohto  poistenia.
7.3.  Poistiteľ ďalej  nahradí v súvislosti s poistnou  udalosťou,  ktorá je dôvodom vzniku  práva  na plnenie poistitera,

za poisteného výdavky:
a)   ktoré zodpovedajú  najviac mimozmluvnej odmene advokáta za obhajobu  poisteného v prĺpravnom  konaní

a konaní pred súdom  prvého stupňa v trestnom  konaní vedenom  proti  nemu v súvislosti so škodou,  ktorú  má

poistený nahradit',
b) civilného sporového konania o náhradu škody a ak je poistený povínný tieto náklady nahradiť,
c)  ktoré vynaložil  poškodený v súvislosti s mimosúdnym  prerokovanĺm  nároku  na náhradu škody,  pokial' je poistený

povinný ich  uhradit'.
7.4.  Šetrenie potrebné na zistenie rozsahu  poist'ovne plnit' je skončené,  len čo sa s poškodeným dohodla výška

náhrady škody alebo len čo výška náhrady škody bola určená právoplatným rozhodnutĺm súdu.
7.5.  Územná platnosť poistenia sa vzt'ahuje na  územie Slovenskej republiky ako aj  na  územie ostatných

európskych štátov.
7.6.   Poisťovňa nieje povinná  plniť,  ak poistený:
a) bez predchádzajúceho súhlasu poist'ovne celkom  alebo sčasti uznal  nárok   poškodeného na  náhradu škody,

ktorý prevyšuje čiastku dohodnutej spoluúčasti
b) zodpovedá za škodu svojmu manželovi a prĺbuzným v priamom  rade,
c) zodpovedá za škodu osobám,  ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti,
d) zodpovedá za škodu spoločnĺkovi a osobám jemu  blĺzkym,
e) zodpovedá za škodu  právnickej osobe,  v ktorej  má poistený, jeho spoločnĺci alebo osoby im  blĺzke majetkovú  účasť.
7.7.   Poistenie sa  nevzťahuje na zodpovednosť spÔsobenú  inému:
a)   úmyselne
b)  úmyselným  konaním proti dobrým  mravov v zmysle ust.  §424 0Z.
c) prevádzkóu dopravných prostriedkov v zmysle ust.  §427 až § 431  0Z,  poist'ovňa však nahradĺ za poisteného

čiastku spoluúčasti z havarijného poistenia motorového vozidla,  ktoré mu  bolo zverené  organizáciou
a  na ktorom došlo ku škode jeho zavinenĺm

d) na vnesených alebo odložených veciach v zmysle ust. § 433 až 437 0Z.
e) spÔsobenú úmyselne alebo prevzatú  dobrovoľne alebo v zmluve nad  rámec stanovený právnymi predpismi,

f)   vzniknutú v súvislosti s činnost'ou,  pri ktorej právne predpisy ukladajú  povinnost' uzavrieť poistenie
zodpovednosti za škodu



Článok 1.  Predmet poistenia
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1. Živelné poistenie áno 6 801 448,84 EUR 1328,11 EUR

2. Poistenie pre prípad odcudzenia áno 48 000,00 EUR 115,60 EUR

3. Poisterie strojov a elektroniky áno 10 000'00 EUR 37,80 EUR

4. Poistenie skla áno 1 000'00 EUR 16,20 EUR

5. Poistenie zodpovednosti za škodu áno 60 000,00 EUR 291,60 EUR

Ročné poistné vrátane dane z poistenia 8 %  v EUR: 1  789,31

Z toho daň z poistenia 8% v EUR: 132,54

Ročné poistné bez dane 8% v EUR: 1 656'77

Dohodnutá splátka k úhrade v EUR: 447'33

Článok 2.
Platenie poistného

1.Poistník uhradí poistné na základe Rámcovej dohody na účet PKF - Prvá Komunálna Finančná s.r.o.

Konštantný symbol:                      3558

Variabilný symbol:                       4419015001

2. Splatnosť poistného: poistné sa bude platit' v štvrt'ročných splátkach a je splatné nasledovne:

Splátka poistného                               447,33  je splatná
Splátka poistného                                447,33  je splatná
Splátka poistného                                447,33  je splatná
Splátka poistného                                447,33  je splatná

15.01.

15.04.
príslušného kalendámeho roka
príslušného kalendámeho roka
príslušného kalendámeho roka
príslušného kalendámeho roka

Prvá splátka poistného vrátane 8 °/o -nej  dane z poistenia za obdobie od 1.7.2021  -30.9.2021 je 447,33 €.

3. V prípade, ak v uvedenej lehote poistník neuhradí poistné, poisťovatel' bude voči nemu postupovat'
podl'a prislušných ustanovení Občianskeho zákonníka, pripadne v zmysle iných súvisiacich právnych
predpisov. Poistné sa pokladá za uhradené pripísaním na účet PKF - Prvá Komunálna Finančná s.r.o.

Článok 3.
Oznámenie poistnej udalosti

1.   Likvidácia poistných udalostí, prvý kontakt :
Ing.  Štefan Ferenczi , tel.: 037 / 7769621, mob.: +421910 842113 , mail: stefan.ferenczi@pkfsk.sk
Libor Varga , tel.: 037 / 7769621, mob.: +421910 789 088, mail: 1ibor.varga@pkfsk.sk

V prípade nedostupnosti vyššie uvedených kontaktov, nahláste poistnú udalosť pomocou asistenčnej
. '`  --         `f-=_±',;          `_J



služby, a následne číslo poistnej udalosti aj s Vašimi kontaktnými údajmi zašlite najednu z vyššie uvedených
mailových adries p. Ferenczi, p. Varga, ktorí Vás budú kontaktovat' a pomôžu Vám s likvidáciou nahlásenej PU.
2.   Nepretržitý 24-hodinový telefónny servis asistenčnej služby zabezpečuje poist'ovatel'
3.   Po nahláseni' škody asistenčnou službou poisťovatel' v pripade potreby zabezpečí do 48 hodín

obhliadku škody a doručí predpísané tlačivo „Hlásenie o škodovej udalosti" podľa rizika.
Poistník je následne infomovaný o čísle škodovej udalosti.

4.  V prípade vzniku škody je poistník povinný bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť poisťovateľovi,
a to fomou bezplatného telefonického hlásenia na asistenčné služby na 0850 111 566

5.   Pri likvidácii poistných udalostí (ďalej „PU") bude poisťovateľ postupovať nasledovne:
5.1. pri likvidácii PU, pri ktorej by malo prísť hi kráteniu alebo zamietnutiu poistného plnenia,

poisťovateľ najprv uvedenú PU konzultuje s povereným zamestnancom fin.agenta.
5.2.poisťovateľ vždy po ukončení likvidácie PU zašle oznámenie o zlikvidovaní  PU na adresu

poistm'ka.
6.   Poistné plnenie bude realizované priamo na účet poistníka, ktorý si bude uplatňovať náhradu

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

Článok 4.
Zmena zmluvy

1. Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými pĺsomnými dodatkami, pokiaľ tieto
nebudú v rozpore s §  18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávanĺ a nezmení sa charakter tejto zmluvy, a ktoré sa po

podpísaní zmluvnými stranami a po nadobudnutí ich účimosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. Túto zmluvu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluvu počas jej trvania najmä, nie však
výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
a) ide o úpravu ceny uvedenej v čl.  1 tejto zmluvy smerom nadol
b) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi zmluvnými stranami zmenu termínu plnenia z dôvodov vznilai
skutočností definovaných ako vyššia moc alebo z dôvodu vzniku nepredvĺdaných prekážok zo strany poistníka,
c) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného poisťovatel'a novým poisťovatel'om, za podmienky, že tento

poisťovatel' spĺňa pôvodne učené podmienlqr účasti aje právnym nástupcom pôvodného poisťovatel'a v dôsledku
jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku,
d) nastane potreba vykonať fomálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe štatutámeho
orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.).
e) poisťovatel' v priebehu plnenia ponúkne nižšiu ročnú sadzbu zajednotlivé druhy poistenia.

3. Každá zmluvná strana je povinná písomne (faxom, e-mailom alebo doručovateľom listových zásielok) nahlásiť
a špecifikovať druhej zmluvnej strane všetky prípadné zmeny týkajúce sa ustanovení tejto zmluvy, a to najneskôr
v lehote piatich pracovných dní odo dňa, keď sa o zmene dozvedel.

Článok 5.
Ďalšie dojednania

1.  Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia OZ,  VPP, OPP, zmluvné doj ednania
uvedené vo vložkách tejto zmluvy.
Všetlqr vymenované poistné podmienky, zmluvné dojednania a prílohy sú nedelitel'nou
súčasťou tejto zmluvy a poistník svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje ich prevzatie.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom            1.7.2021         najskôr však dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle poistníka.

3 . Túto zmluvu je možné meniť a doplňať len čĺslovanými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán pokial' tieto nebudú v rozpore s §  1 8 zákona

o verejnoin~obstarávaní a dojednaiiiami v Rámcovej  4_ohod?.š==2.02003 zo dňa 2.12.2020.
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5. Poisťovatel' nemôže zni'žiť požadovaný rozsah poistenia v zmysle Rámcovej dohody svojimi
VPP, OPP ani zmluvnými dojednaniami.

6. Poistené vedľajšie náklady sú:

i8*Íiyííei:ié;Íídi!fiíľíe#;ĺľ;Í:á;:;::t:ev:::Í::1:c:1:;::et;,;ozmuvepoIstenea"edla,sle
7. Podpoistenie:

V pripade stanovenia PS nehnutel'ností na novú hodnotu spôsobom uvedeným v tejto
zmluve, poisťovatel' nebude uplatňovať námietku podpoistenia.

8.. Poistné kDrtie novonadobudnutého majetku:
Poisťovatel' poskytne poistné krytie pre všetky predmety poistenia odo dňa zaradenia do
účtovnej evidencie poistníka, najviac však do výšky 20% z celkovej PS.

9.  V prípade poistnej udalosti pri krádeži a vandalizme sa vyžaduje obhliadka Polície SR,
alebo  Mestskej polície či Obecnej polície alebo Železničnej polície SR.

10. Poistným obdobímje kalendámy rok.

11. Táto zmluvaje vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých poistníkjedno vyhotovenie,
poisťovňa j edno vyhotovenie a sprostredkovatel' j edno vyhotovenie.

12. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Že finančné sprostredkovanie v zmysle ust. § 2 zákona č.186/2009 Z.z. o
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva pre
poistníka/poisteného pre účely tejto poistnej zmluvy samostatný finančný agent. Samostatného fmančného agenta
oznámi poistník poisťovateľovi. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Že správa tejto poistnej zmluvy a likvidácia

poistných udalostí z tejto poistnej zmluvy bude realizovaná pre poistníka/poisteného výlučne prostredníctvom
samo statného fmančného agenta.

13 . Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne písomne infomovať o všetkých zmenách v skutočnostiach, ktoré sú
rozhodujúce pre plnenie práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä zmenu obchodného mena, právnej
fomy, bankového spojenia, adresy sídla a korešpondenčnej adresy.

Poistm'k svojím podpisom potvrdzuje Že:
- bol s dostatočným časo\ým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písoime oboznámený s obsahom

poistnej zmluvy, so Všeobecnými poistnými podmienkami Komunálnej poisťovne, ktoré tvoria neoddelitel'nú
súčasť poistnej zmluvy, s dôležitými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom infomačného

-  -dókumentu o pôistnom produkte (ďalej len ,;IPID") a tiež prehlasuje, že:

E VPP a IPID prevzal v písomnej podobe,
EVPPaIPIDne.pre?`zal.T_píjomnL`9jpodobe,alemubolinazákladejehoŽiadostiza.s|qné.`?T`m.qilQ.m^4.1e.b`Qmuboli



zverené prostrednĺctvom webovej stránky poisťovateľa.

-Úplneapravdivoodpovedalnavšetkyotázkytýkajúcesadojednávaniapoisteniapodľatejtopoistnejzmluvya

jeoboznámenýspovimosťamivpriebehutrvaniapoisteniabezzbytočnéhoodkladuoznámit'poist'ovnivšetky
prípadné zmeny v týchto údajoch.
-Poisťovňainformujepoistníka,žeosobnéúdajespracúvavsúladesNariadeĺmEurópskehoparlamentuaRady

(EÚ)2016/679z27.apríla2016oochraneÍýzickýchosôbprispracúvaníosobnýchúdajovaovol'nompohybe
takýchtoúdajov,ktorýmsazrušujesmemice95/46/ES(všeobecnénariadenieoochraneúdajov)(ďalejlen
nariadenie) a prĺslušnými slovesnskými právnymi predpismi. Poistník prehlasujem, že sa oboznámil s
informáciamiospracúvaníjehoosobnýchúdajovpodľaNariadenia,vrátaneinfomáciíojehoprávach.Zároveň
berienavedomie,žeinformácieospracúvaníosobnýchúdajovjemožnénájst'nawebovejstránkepoisťovatel'a.

Nitra '{°p#iusTšbNŇ;;dĎa25.6.202i

VIENNA  !NSUR^NCE  GRiĺi   '

KOMUNÁINA  Í)o[st'ovňa,  a

V!onna  lnsiiľanco  Group

etánikova  17,  8ii  05  Bĺaiislai'

lč0   315S5  54S.  IČ  DPH   S<:02

pečiatka a podpis poisťovne
v zastúpení Mgr.  Eva Klenková
externý poradca pre obchod

Vinohrady nadváhom          dňa25.6.202l



Strana  1 k prílohe č.1 k PZ č. 4419015001

Obec Vinohrady nad Váhom

•Názov budovy Sídlo budovy
Nadobúdacia Rok

Koef  prep
Hodnota Rok

Koef  prep
Celková  nová

hodnota nadob rekonštr rekonštr hodnota v EUR

Dom smútku s prístreškom Vinohrady nad Váhom č.237 12485,16 1977 17,234 215169,25

Presso :Bar -Holičstvo Vinohrady nad Váhom č.339 8 363,37 1968 17,234 144134,32
Základná škola Vinohrady nad Váhom č.347 225192,7 1975 17,234 3880970,99
MOS Vinohrady nad Váhom č.351 16512,81 1975 17,234 3 862,77 1999 3,004 296185,53

Budova obecného úradu Vinohrady nad Váhom č.355 18400,75 1963 17,234 855,57 2000 2,715 319441,40
Požia rna zbrojnica Vinohrady nad Váhom č.463 4503,09 1975 17,234 2858,09 2005 1,575 82107,74

Materská  škola Vinohrady nad Váhom č.596 26920,26 1974 17,234 6623,78 2000 2,715 481927,32

Materská  škola -rekonštrukcia 170060,43 2018 1,145 194719,19

Maters.ká  škola spolu 676646,52

Poradňa pre matky Vinohrady nad Váhom č.598 3089,03 1975 17,234 53236,34

Prevádzková  budova- hosp. dvor Vinohrady nad Váhom č.600 5311,03 1978 17,234 91530,29

Remi8O Vinohrady nad Váhom č.672 1178,62 1988 12,710 44032,5 2010 1,168 66410,22

Budova TJ                i Vinohrady nad Váhom č.673 15534,75 1989 12,710 1125,67 2000 2,715 200502,87

ČOV-vrátanetechriológie Vinohrady nad Váhom č.707 384198,69 2009 1,215 466801,41
Vodáreň -čerpacia stanica vrátane technológie Vinohrady nad Váhom  p.č.25 107667,65 2012 1,168 125755,82

Viacúčelové ihrisko Vinohrady nad Váhom  p.č.10 23002,04 2009 1,215 27947,48
Osvetlenie nového cintorína Vinohrady nad Váhom p.č.14 2116,18 1993 6,192 13103,39

Autobusová čakáreň -začiatok obce Vinohrady nad Váhom p.č.io 796,65 1995 4,67 3720,36

Autobusová čaká'reň -kostol Vinohrady nad Váhom p.č.32 796,65 1995 4,67 3720,36
Autobusová čakáreň -rázcestie Vinohrady nad Váhom  p.č.46 796,65 1995 4,67 3720,36
Autobusová čakáreň -klub dôchodcov Vinohrady nad Váhom  p.č.44 796,65 1995 4,67 3720,36
Autobusová čakáreň -Zš Vinohrady nad Váhom  p.č.49 796,65 1995 4,67 3720,36

Autobusová čakáreň -Hulácka Vínohrady nad Váhom  p.č.54 796,65 1995 4,67 3720,36

Autobusová čakáreň -Kata Vinohrady nad Váhom  p.č.53 796,65 1995 4,67 3720,36

Autobu.S'ová čaká.reň -pri družstve Vinohrady nad Váhom p.č.45 796,65 1995 4,67 3720,36

Autobusová čakáreň -Urbánek Vinohrady nad Váhom  p.č.58 244,00 1995 4,67 1139,48

spolu 6 690 845,88

Ak nie s budovyizš a  MŠ a  hnuteľný maj.etok ZŠ a  MŠ vedené v účtovnej evidencii poisteného,  berie sa  do úvahy aj. účtovná evidencia

školy a  líst vlastntctva  poisteného prípadne delimitačný protokol, ktorými  poistený preukáže vlastníctvo  predmetného majetku.

V prípa'd'e  poistnej  udalosti na takto zverenom  majetku,  bude poist'ovňa tieto uvedené skutočnosti akceptovať pri  likvidácii.
11



Strana  2  k prílohe č.1  k PZ č. 4419015001

Hnuteľný majetok -vrátane kamerového systému                                                                                               108 602,96  v EUR

Súbor hhuteľného'majetku,  všetkých účtovných tried,  vrátane  DHM,strojov prístrojov a zariadenĺ.

108 602,96
hnutel'ného    majetku vedeného na podsúvahových účtoch,  inventáru a dopravných prostriedkov bez

EČV, OTE,  zásob,umeleckých diel   vedených  v   účt. evid.  poisteného.

Spolu  EUR                                                                                                                                                                                108 602,96  EUR

Vo Vinóhradoch  nad Váhom 25.6.2021

1

%;::N#g     /
KOHiiNAit`Apoúťovňa,a.s.
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podpis pois


