
 

                                       Rámcová dohoda č. RD – 10/2013 
o poskytnutí poistných služieb 

uzatvorená v súlade s ustanovením §11 a § 64 Zákona č. 25/2006 Z.z  o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a   Zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  
 

Článok 1.  
Zmluvné strany  

 
1. Poistník a poistený: Mesto Fiľakovo 
 Sídlo: Mestský úrad Fiľakovo,  Radničná 25, 986 01 Fiľakovo                                           
 Zastúpenie JUDr. Jaromír Kaličiak – primátor mesta 
 IČO: 00316075 
 DIČ:  
 Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:   

 
  (poistník nie je platcom DPH) 
  (ďalej len „poistník “)  
                                                          

a 
 
 

2. Hlavný poisťovateľ: KOMUNÁLNA pois ťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 
 Sídlo: Štefánikova 17, 811 05  Bratislava 
 Zastúpenie: Ing. Vladimír Bakeš – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva 

Mag. iur. Patrick Skyba – člen predstavenstva a námestník  
generálneho riaditeľa 

 Kontaktná osoba: Martin Zummer, riaditeľ pobočky pre externý obchod na základe 
plnomocenstva 

 IČO: 31 595 545 
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
 Číslo účtu:  1200222008/5600 
 Zápis v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I.,  Oddiel: Sa, Vložka č. 3345/B  

 
 

  Vedľajší poisťovateľ: KOOPERATIVA pois ťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 
 Sídlo: Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava 
 Zastúpenie: Ing. Juraj Lelkes, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva 

Mgr. Zdenko Gossányi, riaditeľ a člen predstavenstva  
 Kontaktná osoba: Boris Kuzmický, riaditeľ AG Nitra, na základe plnomocenstva 
 IČO: 00 585 441 
 Bankové spojenie: SLSP, a.s. 
 Číslo účtu:  0175126457/0900 
 Zápis v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. 79/B  

  
(poisťovňa nie je platcom DPH) 
(ďalej len „poisťovňa“) 

 
 



 

Článok 2. 
Preambula 

 
 Poistník na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania 
verejnú súťaž  zadaním podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102 Zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej 
víťazom sa stala poisťovňa. 
 

Článok 3. 
Predmet poistenia 

 
Predmetom tejto Rámcovej dohody o poskytnutí poistných služieb /ďalej len RD/ je 
poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických  osôb, poistenie 
zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie 
úrazu žiakov. 
 

Článok 4. 
Poistník a poistený 

4.1. Poistník a poistený:   
4.1.1. Mesto Fiľakovo  
4.1.2. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Fiľakovo 
4.1.3. Organizácie v zakladateľskej pôsobnosti Mesta Fiľakovo 
4.1.4. Organizácie užívajúce majetok Mesta Fiľakovo, resp.  majetok organizácií v  

zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti Mesta Fiľakovo na základe 
zmluvných vzťahov 

           (ďalej len organizácie). 
             

 
Článok 5. 

Druh poistenia 
 
5.1. Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. 
5.2. Poistenie motorových vozidiel, poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle a  

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP). 
5.3. Poistenie úrazu žiakov 
5.4. Poistenie musí spĺňať minimálne rozsah poistenia uvedený v tejto RD. 
5.5. Všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami uvedenými 

v prílohe, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto RD, sa môže rozsah poistenia iba 
rozšíriť. Poistenie sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
(ďalej OZ). 

 
 

Článok 6. 
Podmienky uzatvárania poistných zmlúv pre poistenie majetku a  poistenie 

zodpovednosti za škodu právnických osôb 
 
6.1. PZ bude uzatvárať každá organizácia individuálne na základe podmienok stanovených 

v tejto RD a v zmysle príslušných tabuľkových príloh k tejto RD. Údaje uvedené 
v tabuľkových prílohách (predmet poistenia, poistné sumy) môžu byť poistníkom v PZ 



 

aktualizované. Organizácie, ktoré sú účastníkmi RD ale v tabuľkových prílohách sa 
ich údaje nenachádzajú (doručili ich počas alebo po ukončení procesu verejného 
obstarávania) pristúpia k podmienkam uzatvárania PZ uvedených v RD na základe 
podpísaného Prehlásenia o pristúpení k RD. Pred uzatváraním PZ dohodnú PS s 
poisťovňou prostredníctvom PKF, a.s.. 

6.2. Vzory tlačív PZ pre jednotlivé organizácie tvoria prílohu č.12 tejto RD a nie je ich 
možné meniť. Vzory tlačív PZ  nepredložené verejným obstarávateľom predkladajú 
poisťovne. 

6.3. Ročné sadzby za jednotlivé druhy poistenia sú dojednané ako maximálne a sú záväzné 
počas celej doby trvania tejto RD za predpokladu, že celkové predpísané poistné za 
prvé dve poistné obdobia bude minimálne na úrovni ročného predpisu poistného 
kalkulovaného pri uzatváraní tejto RD. V prípade nesplnenia tejto podmienky má 
poisťovateľ právo od tretieho poistného obdobia zvýšiť ročné sadzby poistného do 25 
%. Nižšiu ročnú sadzbu za jednotlivé druhy poistenia je možné dohodnúť iba na 
základe písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán formou dodatku k tejto RD. 

6.4. Poistné obdobie je kalendárny rok. 
6.5. Zmeny a doplnenie PS 
6.5.1. V prípade, ak organizácia počas trvania tejto RD zvolí inú PS, ako je uvedené  

v príslušných tabuľkových prílohách k tejto RD a pri súčasnom splnení podmienky 
uvedeného v bode 6.3. bude zachovaná sadzba poistného pre všetky druhy poistenia 
uvedené v bodoch  7.1. až 7.7.  

6.5.2. Doplnenie PS pri poistení na prvé riziko 
6.5.2.1. Poistenie na prvé riziko kryje škody do stanovenej výšky PS pre vybrané riziká 

na majetku klienta. Plnenie je limitované v PZ uvedenou PS. V prípade čerpania 
z PS z dôvodu ukončenia likvidácie poistnej udalosti, poisťovňa klientovi oznámi           
automatické doplnenie PS v správe o plnení. Zároveň z poistného plnenia odráta 
poistné do konca poistného obdobia za automatické doplnenie PS. PS sa doplní do 
výšky, ktorá je uvedená v PZ. Poistné sa vypočíta ako alikvotné poistné do konca 
poistného obdobia. 

6.6. Poistenie začína od dátumu vyznačeného v  poistných zmluvách ako začiatok poistenia     
a dojednáva sa na dobu určitú s maximálnou dobou platnosti do termínu skončenia 
účinnosti tejto RD. Vo výnimočných, odôvodnených prípadoch (napr. v prípade 
povinnosti poistenia majetku nadobudnutého zo zdrojov EÚ na dlhšiu dobu) môžu 
zmluvné strany dojednať účinnosť poistnej zmluvy na dlhšiu dobu, resp. na dobu 
neurčitú. Dôvod uzatvorenia poistnej zmluvy s  účinnosťou presahujúcou účinnosť 
tejto RD sa uvedie do poznámok v poistnej zmluve. 

6.7. Poistné zmluvy, ktoré uzatvorí poisťovňa s jednotlivými organizáciami za podmienok 
tejto RD, možno vypovedať v zmysle ustanovení OZ.  

6.8. Účinnosť PZ, prostredníctvom ktorých sa bude poisťovať doposiaľ nepoistený  
majetok alebo doposiaľ nepoistené poistné riziko, bude stanovená najskôr v deň 
nadobudnutia účinnosti tejto RD. 

6.9. Majetok, ktorý je poistený v inej poisťovacej spoločnosti, ako v poisťovni sa bude 
poisťovať po vypovedaní a následnom skončení platnosti existujúcich PZ.  

6.10. Majetok, ktorý je poistený v poisťovni sa prepoistí v zmysle podmienok stanovených 
v tejto RD s účinnosťou najskôr od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podpise 
tejto dohody. Existujúce PZ uzatvorené medzi poistníkom a poisťovňou zaniknú 
k účinnosti novej PZ, sumu nespotrebovaného poistného zo zaniknutých PZ 
poisťovňa vráti poistníkovi. 

6.11. Miesto poistenia je územie SR, pokiaľ nie je v niektorých ustanoveniach tejto 
Rámcovej   dohody dojednané inak. 



 

Článok 7. 
Poistné produkty a ročné sadzby poistenia 

 
7.1. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou alebo vodou               

z vodovodných zariadení 
7.1.1 Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou alebo vodou                 

z vodovodných zariadení nehnuteľného majetku 
7.1.1.1 Poistenie nehnuteľného majetku sa dojednáva  na  novú  hodnotu. Nové hodnoty 

zodpovedajú poistným sumám a do poistenia budú stanovené na základe        
prepočtov podľa  hodnoty  jednotlivých  nehnuteľností,  určených  na  základe                
znaleckého posudku alebo na základe prepočtu z východiskovej hodnoty 
koeficientom vývoja cien stavebných prác a materiálov. Na každé ďalšie poistné 
obdobie môžu byť poistné sumy na základe dohody zmluvných strán 
aktualizované prepočtom podľa koeficientu vývoja cien stavebných prác 
a materiálov. Sadzby poistného pre jednotlivé druhy poistenia budú zachované, 
poistné sa vypočíta ako násobok aktuálne upravenej poistnej sumy a sadzby 
poistného. 

7.1.1.2 Poistenie sa dojednáva s franšízou 100.- €. 
7.1.1.3   Dojednaná ročná sadzba poistného pre nehnuteľný majetok  (NM) v ‰ je   

uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD – Tabuľka č. 1, riadok 1.1.  
 
7.1.2 Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia hnuteľného majetku živelnou 

udalosťou alebo vodou  z vodovodných zariadení. 
7.1.2.1 Poistenie sa dojednáva pre všetky účtovné triedy hmotného hnuteľného majetku 

vrátane drobného hmotného majetku účtovne zaradeného a vedeného na 
podsúvahových účtoch poisteného. Poistenie sa dojednáva na nové hodnoty HM, 
ktoré zodpovedajú poistným sumám a do poistenia budú stanovené na základe 
súčtu obstarávacích nákladov vecí vedených v účtovnej evidencii jednotlivých 
organizácií v jednotlivých budovách. Maximálny limit poistného plnenia je 
určený hodnotou hnuteľných veci z účtovnej evidencie. 

7.1.2.2 Poistenie sa dojednáva s franšízou 100.- €. 
7.1.2.3 Dojednaná ročná sadzba poistného v ‰ je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  

Tabuľka č. 1, riadok 1.2.                                                        
 
7.1.3. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia peňazí a cenín živelnou 

udalosťou alebo vodou  z vodovodných zariadení. 
7.1.3.1. Poistenie sa dojednáva na živelné a vodovodné poistenie peňazí a cenín 

organizácií. Poistenie musí kryť takto vzniknuté škody vo všetkých budovách  
organizácií do výšky dojednanej poistnej sumy.  

7.1.3.2. Poistenie sa dojednáva s franšízou 30.- €. 
7.1.3.3. Právo na poistné plnenie vzniká 
             a.) ak mimo pracovnej doby sú peniaze a ceniny uložené nasledovne:  
 

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 

 
           b.)  aj v prípade, ak počas pracovnej doby v čase poistnej  udalosti nie sú dodržané 

podmienky  zabezpečenia. 
7.1.3.4. Dojednaná ročná sadzba poistného v ‰ je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  

Tabuľka č. 1, riadok 1.3.                                                        
 
7.1.4. Poistenie pomníkov a ďalších objektov cintorínskej architektúry pre prípad            

poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou alebo vodou z vodovodných 
zariadení  

7.1.4.1. Poistenie na novú hodnotu. Poistná suma je tvorená súčinom limitu maximálneho  
plnenia zo strany poisťovne za jeden pomník a počtu hrobov nachádzajúcich sa na 
cintoríne evidovaných v rámci pasportizácie hrobových miest. 

7.1.4.2. Limit maximálneho plnenia zo strany poisťovne za jeden pomník je stanovený v 
sume 1.300.- €. 

7.1.4.3. Stanovená spoluúčasť pre toto riziko je 40.- € za jeden pomník. 
7.1.4.4. Poistníkom je organizácia, poisteným vlastník pomníka a ďalších objektov 

cintorínskej architektúry. 
7.1.4.5. V prípade poistnej udalosti poisťovňa poskytne plnenie poistenému. Organizácia 

na požiadanie poisťovne poskytne údaje o vlastníkovi a spolupracuje pri likvidácii 
poistnej udalosti. 

7.1.4.6. Dojednaná ročná sadzba poistného v ‰ je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  
Tabuľka č. 1, riadok 1.4.  

 
7.1.5. Stanovenie percentuálnej výšky ročného limitu plnenia pre jednu a všetky škody             

v jednom poistnom období pre každú PZ samostatne pre prípad poškodenia alebo  
zničenia živelnou udalosťou alebo z vodovodných zariadení  

 
7.1.5.1. Výška ročného limitu plnenia z celkovej PS uvedenej v každej PZ samostatne  je : 
  
           a)  na poistné riziko povodne  a záplavy -       
 

                       b)  na poistné riziko zemetrasenie-        
 

           c)  na poistné riziko komplexný živel ( okrem poistných rizík povodne, záplavy  
                             a zemetrasenie ) -                                                 
 

 
7.1.5.2. Maximálny ročný limit poistného plnenia pre jednu  a všetky škody v jednom 

poistnom období pre každú organizáciu samostatne z celkovej PS a pre všetky 
riziká uvedené  v bode 7.1.5.1. samostatne je 100%. 

7.1.6. Dohodnutý minimálny rozsah poistenia pre živelné a vodovodné poistenie . 
7.1.6.1. Komplexné živelné riziko – škody spôsobené : 

a. požiarom, 
b. výbuchom, 
c. priamym alebo nepriamym úderom blesku, 
d. nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo 

100 % z PS 

100 % z PS 

100 % z PS 



 

   jeho  nákladu 
e. víchricou – min. 65 km/h.  
f. povodňou alebo záplavou, 
g. ľadovcom, 
h. náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo     

v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou, 
i. zosúvaním alebo zrútením lavín, 
j. pádom stromov, stožiarov a iných premetov, ak nie sú súčasťou poškodenej   

poistenej veci, 
k. zemetrasením s účinkami stanovenými min. 5. stupňom Európskej 

makroseizmickej stupnice (EMS 98) 
l.    vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných 

zariadení a z vodovodných zariadení, 
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 zariadení 
p. chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov, 
q. hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti, 
r. atmosférickými zrážkami, ľadovcom alebo snehom 
s. nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak 

k  vniknutiu došlo do 120 hodín od vzniku živelnej udalosti, 
t. dymom vznikajúcim 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 
bb. poškodením prívodného potrubia vodovodného zariadenia, odvádzacieho 

potrubia, potrubia či telies vykurovacích alebo solárnych systémov, ak k nemu 
došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zamrznutím vody v nich 

7.1.7.   Osobitné dojednania pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou  
alebo vodou z vodovodných zariadení 

7.1.7.1. Poistenie sa vzťahuje na akékoľvek úmyselné alebo neúmyselné poškodenie alebo 
zničenie poistenej veci, ak konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu 
poisteného majetku, proti osobe poisteného alebo proti osobe vlastníka alebo 
správcu poisteného majetku. 

7.1.7.2. Ak pri likvidácii poistnej udalosti spôsobenej víchricou sa nebude dať určiť sila 
vetra, poisťovateľ môže postupovať podľa rozsahu škôd na okolitých 
nehnuteľnostiach. 

7.1.7.3. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na líniové stavby: pozemné 
komunikácie, chodníky, spevnené plochy, revitalizované centrá obcí, inžinierske 
siete, vedenie sietí obecného rozhlasu, mosty do dĺžky 50 m, koľajové dráhy, 
protipovodňové ochranné hrádze, ktoré sú majetkom poisteného a sú uvedené 
v zozname poisteného majetku. 



 

7.1.7.4. Dojednáva sa, že poisťovateľ uhradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy 
a na demontáž/remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí, vykonané 
v súvislosti so znovu obstaraním alebo opravou veci poškodených, zničených 
alebo stratených pri  poistnej udalosti pri živelnom poistením sú kryté aj následné 
škody. 

7.1.7.5. V zmysle Špecifikácie skupín predmetov poistenia, sú v rámci poistnej zmluvy 
poistené aj vedľajšie náklady, a to do výšky 20% z poistnej sumy poškodenej 
nehnuteľnosti.  Poistenie vedľajších nákladov sa dojednáva na 1. riziko.          

7.1.7.6. Poistené vedľajšie náklady: 
a. náklady na vypratanie 
b. náklady na búranie (strhnutie) 
c. náklady na demontáž a opätovnú montáž 
d. náklady na hasenie/použitie vlastného hasiaceho média/ . 

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

7.1.7.8. V prípade stanovenia PS nehnuteľností na novú hodnotu spôsobom uvedeným 
v tejto dohode,  poisťovňa nebude uplatňovať námietku podpoistenia. 

 
7.2. Poistenie pre prípad krádeže 
7.2.1 Poistenie  na  toto  riziko  sa dojednáva  po  predchádzajúcom  poistení 

predmetného majetku na živelné a vodovodné poistné riziká. 
7.2.2 Poistenie musí kryť takto vzniknuté škody vo všetkých budovách  organizácií do 

výšky dojednanej poistnej sumy. 
7.2.3 Poistenie na prvé riziko.  
7.2.4 Poistenie pre prípad krádeže zahŕňa nasledovné poistné riziká: 
7.2.4.1 poistenie pre prípad krádeže nehnuteľného majetku – stavebných súčastí 
7.2.4.2 poistenie pre prípad krádeže hnuteľného majetku (hmotný HM vedený vo 

všetkých  účtovných triedach organizácií) 
7.2.4.3 poistenie peňazí, cenín a cenných papierov v trezore 
7.2.4.4 poistenie prepravy peňazí 
7.2.4.5 poistenie pre prípad lúpeže  
7.2.5 Stanovená spoluúčasť pre toto riziko je 0,- € . 
7.2.6 Dojednané ročné sadzby poistenia v ‰  
7.2.6.1 Dojednaná ročná sadzba poistného pre prípad krádeže nehnuteľného majetku (NM 

– stavebných súčastí) v ‰ je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka č. 1, 
riadok 1.5.  

7.2.6.2 Dojednaná ročná sadzba poistného pre prípad krádeže hnuteľného majetku (HM) 
v ‰ je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka č. 1, riadok 1.6. 

7.2.6.3 Dojednaná ročná sadzba poistného pre poistenie peňazí, cenín a cenných papierov 
v trezore v ‰ je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka č. 1, riadok 1.7.  

7.2.6.4 Dojednaná ročná sadzba poistného pre poistenie prepravy peňazí v ‰ je uvedená 
v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka č. 1, riadok 1.8.  

7.2.6.5 Dojednaná ročná sadzba poistného pre prípad lúpeže v ‰ je uvedená v Prílohe č. 
1 k tejto RD –  Tabuľka č. 1, riadok 1.9.  

7.2.7 Požadovaný minimálny rozsah poistenia : 
7.2.7.1 do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na  

jeho riadne otvorenie, 
7.2.7.2 do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom, 
7.2.7.3 v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal 



 

po sebe stopy, ktoré môžu byť použité ako dôkazný prostriedok 
7.2.7.4 miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným 

duplikátom, ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, 
7.2.7.5 do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý 

nie je určený na jej riadne otvorenie, 
7.2.7.6 poistenej veci sa zmocnil krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal 

prekážku alebo opatrenie chrániace poistenú vec pred krádežou, 
7.2.7.7 poistenej veci sa zmocnil krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo 

jeho pracovníkovi zobraté, pretože jeho odpor bol vylúčený v dôsledku telesného 
stavu po nehode alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedný, 

7.2.7.8. poistenej veci sa páchateľ zmocnil lúpežou pod hrozbou alebo použitím násilia  
proti poistenému, jeho pracovníkovi alebo inej osobe. 

7.2.8 Požadovaný spôsob zabezpečenia poisteného majetku 
7.2.8.1. Spôsob zabezpečenia objektov 
 

Max. limit plnenia Postačujúce zabezpečenie 
do 6 638,78 €  vrátane  bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný 

štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky  
do 16.596,96 €  vrátane 
 

bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný 
štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky a pridaný ďalší zámok 
alebo bezpečnostná závora a oplechované dvere alebo presklené časti 
zabezpečené funkčnými mrežami 

do 66 387,84 € vrátane   
 

bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný 
štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu a objekt zabezpečený 
elektronickou zabezpečovacou. signalizáciou. 

nad 66.387,84 € 
 

bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný 
štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu a objekt zabezpečený 
elektronickou zabezpečovacou. signalizáciou na pult centrálnej ochrany.  

 
7.2.8.2. Spôsob zabezpečenia peňazí, cenín a CP 
 

Max. limit plnenia Zabezpečenie 

do 331,94 € vrátane Pevný uzáver 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 € 
Trezor alebo pancierová pokladnica s dvoma 
bezpečnostnými zámkami 

 
7.2.8.3. Spôsob zabezpečenia prepravy peňazí 
 

Max. limit plnenia Zabezpečenie 

do 3.319,39 € vrátane 
 

Poistený alebo ním poverená osoba 
Vhodný kufrík alebo uzamykateľná taška 

do 16.596,96 € vrátane 
 

Poistený alebo ním poverená osoba + ďalšia osoba 
vybavená obuškom alebo paralyzérom alebo strelnou 



 

zbraňou 
Bezpečnostný kufrík alebo iný predpísaný spôsob 
uloženia 

do 33.193,92 € vrátane 
 

Poistený alebo ním poverená osoba + ďalšia osoba 
vybavená strelnou zbraňou 
Bezpečnostný kufrík alebo iný predpísaný spôsob 
uloženia 

do 165.969,59 € vrátane 
 

Poistený alebo ním poverená osoba vybavená strelnou 
zbraňou + ďalšia osoba vybavená strelnou zbraňou alebo 
poistený alebo ním poverená osoba + ďalšie dve osoby 
vybavené strelnou zbraňou  
Bezpečnostný kufrík alebo iný predpísaný spôsob 
uloženia 

 
 

7.2.9.  Osobitné dojednania. 
7.2.9.1 Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené 

pre prípad krádeže svojou polohou. Pod pojmom chránené svojou polohou sa 
rozumie umiestnenie veci, ktorej odcudzenie si vyžaduje použitie špeciálnych 
pomôcok (kliešte, zvárací prístroj, uhlová brúska a pod.) 

7.2.9.2 Dojednáva sa, že podmienkou plnenia z poistnej udalosti v prípade krádeže 
pojazdného pracovného stroja je prekonanie prekážky chrániacej poistenú vec 
pred odcudzením.  
 

7.3.  Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla 
7.3.1.    Poistenie sa vzťahuje pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci – všetky 

druhy tabuľového skla od hrúbky 3 mm, vákuové sklo, sklenené výplne, fólie na 
sklách, elektronické zabezpečovacie zariadenie vrátane elektronických súčastí 
akoukoľvek náhodnou udalosťou, okrem prípadov, ak škody alebo chyby vznikli : 

7.3.1.1 pred dobou uzatvorenia zmluvy, 
7.3.1.2 pri doprave poistených vecí, 
7.3.1.3 pri montáži alebo demontáži poistených vecí, 
7.3.1.4 v súvislosti s vykonávaním stavebných prác v mieste  poistenia, 
7.3.1.5 výbuchom nálože, trhaviny, granátu alebo iných výbušných hmôt. 
7.3.2.     Poistenie na prvé riziko   
7.3.3.     Stanovená spoluúčasť pre toto riziko je 9,96 € . 
7.3.4.    Dojednaná ročná sadzba poistného pre prípad poškodenia alebo zničenia skla v ‰ 

je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka č. 1, riadok 1.10.  
 

7.4. Poistenie pre prípad vandalizmu 
7.4.1 Poistením je krytý „vnútorný a vonkajší vandalizmus“ na majetku organizácií. 
7.4.1.1. Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie, alebo úmyselné zničenie               

poistenej veci spáchanej inou osobou ako poisteným (zisteným alebo nezisteným 
páchateľom) tým spôsobom, že si prerazí cestu do chráneného priestoru, prekoná 
prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia. 

7.4.1.2. Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený (zistený alebo nezistený 
páchateľ) 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. 



 

7.4.2 Poistenie na prvé riziko. 
7.4.3 Stanovená spoluúčasť pre toto riziko je 33,19 €. 
7.4.4 Dojednaná ročná sadzba poistného pre prípad vandalizmu na  NM v ‰ je  

uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka č. 1, riadok 1.11. 
7.4.5 Dojednaná ročná sadzba poistného pre prípad vandalizmu na  HM t.j. hmotného 

HM evidovaného vo všetkých účtovných triedach organizácií v ‰ je uvedená 
v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka č. 1, riadok 1.12. 
 

7.5.        Poistenie elektroniky a strojov 
7.5.1 Predmetom poistenia je elektronika a stroje v správe jednotlivých organizácií. 
7.5.2 Poistenie na prvé riziko. 
7.5.3 Stanovená spoluúčasť pre toto riziko je 33,19 €. 
7.5.4 Dojednaná ročná sadzba poistného pre poistenie elektroniky a strojov v ‰ je    

uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka č. 1, riadok 1.13.  
7.5.5 Postením elektroniky a strojov je kryté akékoľvek náhle a nepredvídané 

materiálne poškodenie alebo zničenie elektronických zariadení a strojov. Právo na 
plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.: 

7.5.5.1 chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu 
nevzťahuje záruka výrobcu) 

7.5.5.2 pádom elektronického zariadenia alebo stroja 
7.5.5.3 roztrhnutím v dôsledku odstredivej sily, 
7.5.5.4 skratom elektrického prúdu a iným pôsobením elektrického prúdu (prepätie, 

indukčné účinky blesku), 
7.5.5.5 zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky 
7.5.5.6 vniknutím cudzieho predmetu 
7.5.6 Osobitné dojednania 
7.5.6.1 Dojednáva sa, že pri poistení elektroniky a strojov sú kryté aj nasledujúce 

viacnáklady do výšky organizáciou zvolenej PS pre každú poistnú udalosť.                  
Jedná sa o odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne  náklady  vrátane: 
- nákladov posudkového znalca 
- nákladov na hľadanie príčiny škody 
- nákladov na zemné výkopové práce 

            -    nákladov spojených s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu  
                   nadčas, v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné poplatky 
7.5.6.2 Dojednáva sa, že pri poistení elektroniky a strojov sú kryté aj náklady na leteckú                   

prepravu náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo                  
zahraničia, do výšky organizáciou zvolenej PS pre každú poistnú udalosť. 

7.5.6.3 Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudovaných                   
v hardwarovej časti riadiacej, alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát                  
záznamov programového vybavenia strojov. 

7.5.6.4 Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na stroje, prístroje a elektronické 
zariadenia, ktoré tvoria súčasť poistených budov organizácií vedené v účtovnej 
triede 021 – Budovy, haly a stavby. 

7.5.6.5 Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na všetky elektronické zariadenia a stroje, 
ktorých dátum zaradenia do účtovnej evidencie jednotlivých organizácií je menej 
ako 8 rokov. 
 

7.6. Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb - organizácií 
7.6.1. Predmetom poistenia je zodpovednosť poisteného za škody spôsobené inému   

porušením právnej povinnosti v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného. 



 

7.6.2. Limit odškodnenia pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu              
poistného obdobia pre jednu organizáciu sa stanovuje do výšky organizáciou             
zvolenej PS. 

7.6.3. Stanovená spoluúčasť pre toto riziko je 33,19 €.  
7.6.4. Dojednaná ročná sadzba poistného zo zvolenej PS pre poistenie zodpovednosti za 

škodu právnických osôb – organizácií v ‰ je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  
Tabuľka č. 1, riadok 1.14. 

7.6.5. Dohodnutý minimálny rozsah poistenia 
7.6.5.1. Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisťovateľ za neho 

nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá 
vznikla poškodenému na zdraví a usmrtení alebo poškodením, zničením alebo 
stratou veci ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcej zo vzniknutej 
škody, ak poistený  takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych 
predpisov. 

7.6.5.2. Poistenie zodpovednosti právnických osôb sa vzťahuje na také škody, ku ktorým 
došlo v dobe trvania poistenia a za ktorú poistený právne zodpovedá v dôsledku 
skutočností uvedených v rozsahu poistenia (princíp „loss occurence“). 

7.6.5.3. Predmet poistenia: Zodpovednosť za škody poisteného vzniknuté v priebehu 
výkonu  jeho činností vyplývajúcich so všetkých platných právnych predpisov, 
nariadení a rozhodnutí štátnych orgánov regulujúcich a upravujúcich jeho činnosť, 
najmä Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

7.6.6.    Dojednáva sa , že poistenie sa ďalej vzťahuje na škody 
7.6.6.1. vzniknuté na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré si poistený alebo za neho 

konajúce osoby požičali, prenajali alebo ich inak užívajú a na veciach (hnuteľných 
a nehnuteľných), ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť 
okrem vecí, ktoré poistený prevzal na základe  leasingovej zmluvy, 

7.6.6.2. spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehnuteľnostiach, 
7.6.6.3. spôsobené na veciach, ktoré poistený používa a na veciach, ktoré poistený prevzal 

na spracovanie, opravu, úpravu, predaj, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie 
odbornej pomoci, 

7.6.6.4. vzniknuté inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného, na zdraví 
alebo usmrtením vrátane škôd, ktoré vznikli v súvislosti so zabezpečením  
povinností poisteného vyplývajúcich z ustanovení Zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách, 

7.6.6.5. vzniknuté dieťaťu alebo žiakovi v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom 
poisteného, na zdraví alebo usmrtením pri výchove a vzdelávaní, alebo v priamej 
súvislosti s výchovou a so vzdelávaním, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá 
v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v dobe trvania poistenia, 

7.6.6.6. vzniknuté vynaložením nákladov na liečebnú starostlivosť, dávky nemocenského 
a dôchodkového poistenia ako regresné náhrady nákladov liečenia zdravotnou 
poisťovňou a regresné náklady Sociálnej poisťovne, vrátane regresných náhrad 
vzniknutých v dôsledku chorôb z povolania a pracovných úrazov zamestnancov 

7.6.6.7. 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, 

7.6.6.8. vzniknuté na osobných veciach zamestnancov, žiakov alebo klientov poistených 
organizácií 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 poistné udalosti 
v kalendárnom roku roku je 67,00 €. V prípade likvidácie poistnej udalosti 



 

s výškou škody do 33,00 €  sa policajná správa nevyžaduje. Stanovená spoluúčasť 
pre každú jednu poistnú udalosť  uvedenú v tomto bode je  7,00 €. 

7.6.6.9. spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou nehnuteľností, 
ktoré poistený vlastní, má v prenájme alebo ich inak užíva, pokiaľ poistený za 
takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov, 

7.6.6.10. vzniknuté na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho 
zariadenia a ak je 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 príslušných právnych predpisov, 

7.6.6.11. vzniknuté na životnom prostredí náhlym únikom znečisťujúcich látok 
(environmentálne škody), 

7.6.6.12. iné ako škody na majetku alebo na zdraví t.j. čisté finančné škody. Maximálny 
limit plnenia pre prípad vzniku čistých finančných škôd je 5.000,00 €. Stanovená 
spoluúčasť pre každú jednu poistnú udalosť  uvedenú v tomto bode je  1.000,00 €. 

7.6.7.     Poistná suma pre poistenia podľa odseku 7.6.6. okrem bodov 7.6.6.8. a 7.6.6.12. 
platí do plnej výšky poistnej sumy. 

7.6.8.   Územná platnosť poistenia sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky ako aj na 
územie ostatných  európskych štátov okrem Turecka. 

7.6.9.  Poisťovateľ ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom 
vzniku práva na plnenie poisťovateľa, za poisteného výdavky: 

7.6.9.1. občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto 
konanie bolo potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia 
poisťovateľa, pokiaľ je povinný uhradiť, ako aj trovy právneho zastúpenia 
poisteného, a to všetko na všetkých stupňoch 

7.6.9.2. náhrady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté  
poškodenému alebo jeho zástupcovi, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť 

7.6.9.3. obhajoby poisteného (príp. jeho zamestnanca) v prípravnom konaní a pred súdom  
vedenom proti poistenému. 

7.6.10. Poisťovňa nenahradí škodu: 
7.6.10.1. spôsobenú úmyselne alebo prevzatú dobrovoľne alebo v zmluve nad rámec 

stanovený právnymi predpismi, 
7.6.10.2. spôsobenú pri budovaní alebo údržbe priehrad, hrádzí a iných stavieb na vodných 

dielach, 
7.6.10.3. 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, 

7.6.10.4. spôsobenú pri banskej činnosti, sadaním, zosúvaním pôdy, eróziou, 
priemyselným odstrelom, vibráciami a v dôsledku poddolovania, 

7.6.10.5. spôsobenú protiprávnym užívaním veci, 
7.6.10.6. spôsobenú jadrovými rizikami a jadrovým žiarením, azbestom a formaldehydom,  

toxickými látkami a vírusovými ochoreniami, 
7.6.10.7. prejavujúcu sa genetickými zmenami organizmu, 
7.6.10.8. spôsobenú pri výrobe, skladovaní, plnení a transporte munície a výbušných látok, 
7.6.10.9. pri nesplnení povinnosti odvrátiť škodu. 
7.6.11. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, za ktorú poistený  zodpovedá 

právnickej osobe, v ktorej poistený vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov 
riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu. 

 



 

7.7.   Poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií 
7.7.1  Predmetom poistenia je zodpovednosť poisteného – štatutárnych zástupcov  

organizácií za škody spôsobené inému porušením právnej povinnosti v súvislosti 
s činnosťou alebo vzťahom poisteného 

7.7.2 Limit odškodnenia pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu  
poistného obdobia pre jedného poisteného sa stanovuje do výšky organizáciou 
zvolenej PS. 

7.7.3 Stanovená spoluúčasť pre toto riziko je 100 € .   
7.7.4 Dojednaná ročná sadzba poistného zo zvolenej PS pre poistenie zodpovednosti za 

škodu štatutárnych zástupcov organizácií v ‰ je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD 
–  Tabuľka č. 1, riadok 1.15.     

7.7.5 Požadovaný minimálny rozsah poistenia 
          Poistením je krytá zodpovednosť za škodu štatutárnych zástupcov organizácií za 

dobu od uzavretia poistnej zmluvy až do ukončenia výkonu ich funkcie. V prípade 
nástupu nového štatutárneho zástupcu v priebehu poistného obdobia začína poistenie 
od okamihu nástupu do funkcie. Poistenie sa uzatvára pre prípad vzniku všeobecnej 
zodpovednosti za škodu, pokiaľ táto vznikla výhradne podľa ustanovenia §420 
Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) v súvislosti s výkonom funkcie štatutárnych 
zástupcov organizácií, pokiaľ túto škodu spôsobil zavineným porušením právnej 
povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov a iných noriem 
(najmä Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
iných platných právnych predpisov, nariadení a rozhodnutí štátnych orgánov 
regulujúcich a upravujúcich činnosť poisteného). 

7.7.5.1 Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť 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 organizácie musí byť preukázaná a nevzťahuje sa na škody spôsobené 
rozhodnutím kolektívneho orgánu.  

7.7.6 Ak spôsobil poistený ako vodič škodu na motorovom vozidle, zverenom mu 
zamestnávateľom na výkon funkcie štatutárneho zástupcu organizácie, poisťovňa 
nahradí za poisteného škodu až do výšky spoluúčasti z dobrovoľného zmluvného 
tzv. havarijného poistenia, ktorou sa organizácia podieľa na plnení tohto poistenia. 

7.7.7 Poistiteľ ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku               
práva na plnenie poistiteľa, za poisteného výdavky:  

7.7.7.1 ktoré zodpovedajú najviac mimozmluvnej odmene advokáta za obhajobu 
poisteného v prípravnom konaní a konaní pred súdom prvého stupňa v trestnom 
konaní vedenom proti nemu v súvislosti so škodou, ktorú má poistený nahradiť, 

7.7.7.2 občianskeho súdneho konania o náhradu škody a ak je poistený povinný tieto 
náklady nahradiť, 

7.7.7.3 ktoré vynaložil poškodený v súvislosti s mimosúdnym prerokovaním nároku na 
náhradu škody, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť.  

7.7.8 Šetrenie potrebné na zistenie rozsahu poisťovne plniť je skončené, len čo sa              
s poškodeným dohodla výška náhrady škody alebo len čo výška náhrady škody 
bola určená právoplatným rozhodnutím súdu. 

7.7.9 Územná platnosť poistenia sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky ako aj na                  
územie ostatných európskych štátov okrem Turecka. 

7.7.10 Poisťovňa nie je povinná plniť, ak poistený: 
7.7.10.1. bez predchádzajúceho súhlasu poisťovne celkom alebo sčasti uznal nárok             

poškodeného na náhradu škody, ktorý prevyšuje čiastku dohodnutej spoluúčasti.  
7.7.10.2.   zodpovedá za škodu svojmu manželovi a príbuzným v priamom rade, 



 

7.7.10.3.   zodpovedá za škodu osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, 
7.7.10.4.   zodpovedá za škodu spoločníkovi a osobám jemu blízkym, 
7.7.10.5.   zodpovedá za škodu právnickej osobe, v ktorej má poistený, jeho spoločníci 

alebo  osoby im blízke majetkovú účasť.  
7.7.11   Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť spôsobenú inému:  
7.7.11.1  úmyselne, 
7.7.11.2  úmyselným konaním proti dobrým mravov v zmysle ust. §424 OZ. 
7.7.11.3 prevádzkou dopravných prostriedkov v zmysle ust. §427 až § 431 OZ, poisťovňa 
7.7.11.4 však nahradí za poisteného čiastku spoluúčasti z havarijného poistenia              

motorového vozidla, ktoré mu bolo zverené organizáciou a na ktorom došlo ku 
škode jeho zavinením 

7.7.11.5 na vnesených alebo odložených veciach v zmysle ust. § 433 až 437 OZ. 
7.7.11.6 spôsobenú úmyselne alebo prevzatú dobrovoľne alebo v zmluve nad rámec 

stanovený právnymi predpismi, 
7.7.11.7 vzniknutú v súvislosti s činnosťou, pri ktorej právne predpisy ukladajú povinnosť 

 uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu. 
 

Článok  8. 
 

Podmienky uzatvárania PZ pre poistenie proti poškodeniu, zničeniu a krádeži 
motorových vozidiel, poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle a poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej PZP). 
8.1. PZ bude uzatvárať každá organizácia individuálne na základe podmienok stanovených 

v tejto RD a v zmysle príslušných tabuľkových príloh k tejto RD. Údaje uvedené 
v tabuľkových prílohách (predmet poistenia, poistné sumy) môžu byť poistníkom v PZ 
aktualizované. Organizácie, ktoré sú účastníkmi RD ale v tabuľkových prílohách sa 
ich údaje nenachádzajú (doručili ich počas alebo po ukončení procesu verejného 
obstarávania) pristúpia k podmienkam uzatvárania PZ uvedených v RD na základe 
podpísaného Prehlásenia o pristúpení k RD. Pred uzatváraním PZ dohodnú PS 
s poisťovňou prostredníctvom PKF, a.s.. 

8.2. Vzory tlačív PZ pre jednotlivé organizácie tvoria prílohu č.12 tejto RD a nie je ich 
možné meniť. Vzory tlačív PZ nepredložené verejným obstarávateľom predkladajú 
poisťovne. 

8.3. Ročné sadzby za jednotlivé druhy poistenia sú dojednané ako maximálne a sú záväzné 
počas celej doby trvania tejto RD za predpokladu, že celkové predpísané poistné za 
prvé dve poistné obdobia bude minimálne na úrovni ročného predpisu poistného 
kalkulovaného pri uzatváraní tejto RD. V prípade nesplnenia tejto podmienky má 
poisťovateľ právo od tretieho poistného obdobia zvýšiť ročné sadzby poistného do 25 
%. Nižšiu ročnú sadzbu za jednotlivé druhy poistenia je možné dohodnúť iba na 
základe písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán formou dodatku k tejto RD. 

8.4. Poistné obdobie je jeden kalendárny rok.  
8.5. Poistenie začína od dátumu vyznačeného v  poistných zmluvách ako začiatok 

poistenia a dojednáva sa na dobu určitú s maximálnou dobou platnosti do termínu 
skončenia platnosti tejto RD. Vo výnimočných, odôvodnených prípadoch (napr. 
v prípade povinnosti poistenia motorových vozidiel nadobudnutých zo zdrojov EÚ na 
dlhšiu dobu) môžu zmluvné strany dojednať účinnosť poistnej zmluvy na dlhšiu dobu, 
resp. na dobu neurčitú. Dôvod uzatvorenia poistnej zmluvy s  účinnosťou 
presahujúcou účinnosť tejto RD sa uvedie do poznámok v poistnej zmluve. 

8.6. Poistné zmluvy, ktoré uzatvorí poisťovňa s jednotlivými organizáciami za podmienok 
tejto rámcovej dohody, možno vypovedať v zmysle ustanovení OZ. 



 

8.7.  Pre PZP resp. pre poistenie úrazu osôb prepravovaných v motorových vozidlách bude 
uzatvorená samostatná PZ.  

8.8. Účinnosť poistných zmlúv, ktoré sa budú týkať doposiaľ nepoistených motorových 
vozidiel bude alebo doposiaľ nepoistených poistných rizík, bude stanovená najskôr 
v deň nadobudnutia účinnosti tejto RD. 

8.9. Motorové vozidlá, ktoré sú  poistené v inej poisťovacej spoločnosti, ako v poisťovni sa 
budú poisťovať po vypovedaní a následnom skončení platnosti existujúcich PZ 
(v danom prípade bude prvé poistné stanovené ako alikvotná časť poistného do 
najbližšej splátky PZ). 

8.10. Motorové vozidlá, ktoré sú  poistené v poisťovni sa prepoistia v zmysle podmienok 
stanovených v tejto dohode s účinnosťou najskôr od prvého dňa nasledujúceho 
mesiaca po podpise tejto RD. Existujúce PZ uzatvorené medzi poistníkom 
a poisťovňou zaniknú k účinnosti novej PZ, sumu nespotrebovaného poistného zo 
zaniknutých PZ poisťovňa vráti poistníkovi. 
 

8.11. Poistenie sa dojednáva pre predmety poistenia na nasledovný rozsah rizík: 
8.11.1. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže osobných motorových 

vozidiel, nákladných motorových vozidiel, pracovných strojov s EČV 
a prívesných zariadení (prívesov a návesov). 

8.11.2. Poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle 
8.11.3. PZP 
 
8.12.  Rozsah poistenia pre poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže osobných 

motorových vozidiel, nákladných motorových vozidiel, pracovných strojov  s EČV 
a prívesných zariadení (prívesov a návesov): 

8.12.1. poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie 
8.12.2. poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej              

udalosti 
8.12.3. pre poistenie pre prípad odcudzenia vozidla 
8.12.4. poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom 
 

  8.13. Poistenie motorových vozidiel sa dojednáva na novu hodnotu, t.j. znovuobstarávaciu 
cenu v prípade poškodenia, zničenia a krádeže, náklady potrebné na opravu a 
uvedenie do stavu pred poškodením. Nové hodnoty zodpovedajú poistným sumám a 
do poistenia budú stanovene na základe faktúry alebo na  základe bodu 8.20. tohto 
článku. 

 
  8.14. Územná platnosť 
  8.14.1. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže osobných motorových vozidiel,  

nákladných motorových vozidiel a prívesných zariadní (prívesov a návesov): 
Európa 

  8.14.2. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže pracovných strojov s EČV: 
Slovenská republika 

 
8.15. Poisťovňa akceptuje normohodiny za opravárenské práce pre všetky druhy              

osobných motorových vozidiel v značkových autoservisoch 
8.16. Totálna škoda nastáva pokiaľ primerané nálady na opravu presiahnu  obecnú cenu               

vozidla 
8.17. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené úmyselne neznámym páchateľom,               

napr. vandalizmus, požiar, výbuch a pod. 



 

 
8.18. Požadovaný spôsob zabezpečenia osobných motorových vozidiel pre prípad krádeže: 
8.18.1. pri vozidlách s novou cenou do 19.916,35 € pevne zabudované mechanické 

zabezpečenie, alebo imobilizér, alebo alarm, alebo GPS. 
8.18.2. pri vozidlách s novou cenou od 19.916,35 €  do 82.984,80 € dve z týchto štyroch 

zabezpečovacích zariadení: imobilizér, alarm, pevne zabudované mechanické 
zabezpečenie, GPS     

8.18.3. pri vozidlách s novou cenou nad 82.984,80 €  tri z týchto štyroch zabezpečovacích  
zariadení  : imobilizér, alarm, pevne zabudované mechanické zabezpečenie, GPS   

8.19. Požadovaný spôsob zabezpečenia nákladných vozidiel, pracovných strojov 
a prívesných zariadení pre prípad krádeže : 

8.19.1.  nákladné motorové vozidlá – imobilizér alebo alarm alebo mechanické 
zabezpečenie 

8.19.2.  pracovné stroje a prívesné zariadenia - prekážky chrániace poistenú vec pred 
odcudzením (zámok namontovaný výrobcom alebo uzavretý priestor (budova) 
alebo mechanické  zabezpečenie alebo ich kombinácia) 

 
8.20. Stanovenie novej ceny motorových vozidiel 
8.20.1. nová cena ojazdených osobných a nákladných  motorových vozidiel bude 

stanovená na základe aktuálneho katalógu AAD – EXPERT Agentúry AUTO 
DATA, spol.    s.r.o.  

 
8.21. Dojednané ročné sadzby poistenia v % a výška spoluúčasti pre prípad poškodenia, 

zničenia a krádeže osobných motorových vozidiel 
8.21.1. Dojednaná výška spoluúčasti pre toto poistné riziko je 5%, min. 66,39 €. 
8.21.2. V prípade poškodenia alebo zničenia čelného skla na osobných motorových 

vozidlách sa výška spoluúčasti dojednáva v sume 15,00 €. 
8.21.3. Dojednaná ročná sadzba poistného pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže 

osobných motorových vozidiel v % je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka 
č. 2, riadok 2.1.    

    
8.22. Dojednané ročné sadzby poistenia v % a výška spoluúčasti pre prípad poškodenia, 

zničenia a krádeže nákladných motorových vozidiel 
8.22.1. Dojednaná výška spoluúčasti pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže nákladných 

motorových vozidiel je 5%, min. 66,39 €. 
8.22.2. Dojednaná ročná sadzba poistného pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže 

nákladných motorových vozidiel v % je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  
Tabuľka č. 2, riadok 2.2. 

 
8.23. Dojednané ročné sadzby poistenia v % a výška spoluúčasti pre prípad poškodenia, 

zničenia a krádeže pracovných strojov s EČV a prívesných zariadení 
8.23.1. Dojednaná výška spoluúčasti pre toto riziko je 5%, min. 66,39 €. 
8.23.2. Dojednaná ročná sadzba poistného pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže 

pracovných strojov a prívesných zariadení v % je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto 
RD –  Tabuľka č. 2, riadok 2.3. 

 
8.24. Poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle 
8.24.1. Poistné pre druh poistenia uvedený v bode 8.24. sa stanoví, ako násobok              

ročnej sadzby poistného pre jedno sedadlo uvedené v € a počet miest v jednotlivých  
motorových vozidlách na základe údajov uvedených v TP. 



 

8.24.2. Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie osôb prepravovaných v              
osobných a nákladných motorových vozidlách, pre jedno sedadlo : 

8.24.2.1. poistenie pre prípad smrti následkom úrazu (S úrazom), PS 33 193,92 €. 
8.24.2.2. poistenie trvalých následkov úrazu (TN úrazu), PS 33 193,92 €.  
             TN úrazu - Ak zanechá uraz, ktorý nastal v dobe trvania poistenia trvalé  následky.  
8.24.3. Dojednaná ročná sadzba poistného pre poistenie osôb prepravovaných v osobnom           

motorovom vozidle v € (Eur) je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka č. 2, 
riadok 2.4.           

8.24.4. Dojednaná ročná sadzba poistného pre poistenie osôb prepravovaných v nákladnom           
motorovom vozidle v € (Eur) je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka č. 2, 
riadok 2.5.    

        
8.25. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového vozidla (PZP) 
8.25.1. Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre: 
8.25.1.1. Rozsah poistenia podľa Zákona č. 381/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
8.25.1.2. Limit poistného plnenia :  

a. pre škody na zdraví alebo usmrtení – PS 5,0 mil. €. 
b. pre vecne škody, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia – PS 1,0 mil. €. 

8.25.2. Dojednané ročné sadzby poistného pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) sú uvedené v Prílohe 
č. 1 k tejto RD –  Tabuľka č. 3 – PZP. 

 
Článok 9. 

Podmienky platenia poistného 
 

9.1. Poistné podľa tejto dohody je dojednané ako bežné poistné. Poistné je splatné  
v štvrťročných splátkach, ale zmluvné strany môžu na základe oznámenia poisteného 
dohodnúť frekvenciu splatnosti poistného aj v polročných, resp. v ročných splátkach. 
Platiteľom poistného je každá organizácia individuálne, ktorá má poistený majetok 
alebo predmet poistenia zverený do správy alebo na ktorú sa vzťahuje poistenie 
zodpovednosti za škodu. 

9.2. Splátky poistného sú kalkulované bez področných prirážok. 
9.3. Inkaso poistného bude realizovať sprostredkovateľ poistenia - Prvá Komunálna 

Finančná, a.s. (ďalej „PKF, a.s.“) v zmysle §28 odst. 4 Zákona č. 186/2009 Z.z. 
o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej v tomto článku len „Zákon“). 

9.4. Poistné bude platené na účet PKF, a.s., vedený na tento účel. 
9.5. Zaplatením poistného na účet PKF, a.s. sa považuje poistné v zmysle Zákona za 

uhradené. 
9.6. Inkaso poistného v zmysle Zákona bude realizované nasledovnými spôsobmi: 
9.6.1. bankovým prevodom 
9.6.2. povoleným inkasom z účtu organizácie 
9.6.3. zloženkou 
9.6.4. hotovostným vkladom na účet 
9.7. Číslo poistnej zmluvy každej organizácie bude zároveň slúžiť aj ako variabilný symbol 

pri platbe poistného. 
9.8. PKF, a.s. bude predpisy poistného generovať a jednotlivým  organizáciám ich zasielať 

v zmysle dodhodnutej frekvencie splatnosti ročného poistného v nasledovných 
termínoch : 



 

 
Predpis poistného za I.Q   do 15. decembra 
Predpis poistného za II.Q do 15. marca 
Predpis poistného za III.Q do 15. júna 
Predpis poistného za IV.Q do 15. septembra 

 
9.9. Jednotlivé organizácie sú povinné uhradiť poistné v nasledovných termínoch: 
 

Predpis poistného za I.Q do 15. januára 
Predpis poistného za II.Q do 15. apríla 
Predpis poistného za III.Q do 15. júla 
Predpis poistného za IV.Q do 15. októbra 
 

9.10. PKF, a.s. vypracuje zoznam organizácií, ktoré v predpísanej lehote neuhradili predpis 
poistného a zašle výzvu na uhradenie dlžného poistného dotyčným organizáciám 
v nasledovných termínoch:  

 
Predpis poistného za I.Q do 15. februára 
Predpis poistného za II.Q do 15. mája 
Predpis poistného za III.Q do 15. augusta 
Predpis poistného za IV.Q do 15. novembra 
 
 

9.11. Na základe tejto výzvy sú organizácie povinné uhradiť poistné v nasledovných 
termínoch. 

 
Predpis poistného za I.Q do 15. marca 
Predpis poistného za II.Q do 15. júna 
Predpis poistného za III.Q do 15. septembra 
Predpis poistného za IV.Q do 15. decembra 
 

9.12. Predpisy poistného a výzvy na uhradu  dlžného poistného bude PKF, a.s. jednotlivým 
organizáciám zasielať elektronickou poštou na kontaktnú e-mailovu adresu určenú 
v poistnej zmluve. V odôvodnených prípadoch môžu zmluvné strany dohodnúť 
zasielanie predpisov poistného a výziev na uhradu dlžného poistného poštou na 
adresu organizácie určenej v poistnej zmluve. 

9.13. V prípade, ak v uvedenej lehote niektorá organizácia neuhradí poistné, PKF, a.s. 
uhradí poistné na účet poisťovne bez poistného tejto organizácie. Poisťovňa bude 
voči tejto organizácii postupovať podľa príslušných ustanovení Občianskeho 
zákonníka, prípadne iných súvisiacich právnych predpisov. 

9.14. PKF, a.s. po spracovaní všetkých došlých úhrad uhradí v jednej sume poistné bez 
odmeny PKF. Takto upravené poistné uhradí na účet poisťovne, s variabilným 
symbolom – IČO PKF, a.s,, - v nasledovných termínoch :  

 
Predpis poistného za I.Q do 15. apríla 
Predpis poistného za II.Q do 15. júla 
Predpis poistného za III.Q do 15. októbra 
Predpis poistného za IV.Q do 15. januára 
 



 

9.15. Neoddeliteľnou súčasťou každej úhrady  bude zoznam, ktorý bude obsahovať 
variabilný symbol(čísla jednotlivých PZ) a prislúchajúci predpis poistného 
jednotlivých organizácií.   

       
 

Článok 10. 
Poistenie úrazu žiakov 

 
10.1. Rozsah poistenia a poistné sadzby pre poistenie úrazu žiakov 
10.1.1 Poistením sú kryté škody na živote žiakov materských škôl a základných škôl 

(ďalej len škola) následkom úrazu. 
10.1.2 Poistenie sa vzťahuje na vzdelávaciu a výchovnú činnosť poistených osôb v čase  

vyučovania podľa platných učebných osnov a v čase voľnočasových aktivít 
v priestoroch a na voľných priestranstvách, ktoré škola používa pre svoju činnosť 
a mimo týchto priestorov a voľných priestranstiev, pokiaľ ide o aktivity 
realizované  školou a je na týchto akciách zabezpečený odborný dozor 
zodpovednej osoby (zamestnanca školy), napr. na školských výletoch, lyžiarskych 
kurzoch a v školách v prírode. 

10.1.3 Poistením nie sú kryté škody na živote žiakov, ku ktorým dôjde následkom úrazu 
na ceste pri príchode do školy a na ceste pri odchode zo školy. 

10.1.4 Žiak sa stáva poistenou osobou dňom nástupu do školy, najskôr však v deň 
začiatku poistenia. Poistená osoba prestáva byť krytá poistením dňom  výstupu 
žiaka zo školy, najneskôr však uplynutím doby  poistenia podľa poistnej zmluvy. 

10.1.5 Poistením sú kryté poistné riziká, ktoré je možné dohodnúť na poistné sumy 
v dvoch variantách: vo variante A a variante B. 

10.1.6 Varianta A – je možné dohodnúť na nasledovné poistné riziká a poistné sumy: 
10.1.6.1. Smrť následkom úrazu – poistná suma 3.000,00 €  
10.1.6.2. Trvalé následky úrazu – poistná suma 4.000,00 € 
10.1.6.3. Denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu – poistná suma 3,00 € 
10.1.7 Varianta B – je možné dohodnúť na nasledovné poistné riziká a poistné sumy: 
10.1.7.1. Smrť následkom úrazu – poistná suma 1.500,00 €  
10.1.7.2. Trvalé následky úrazu – poistná suma 2.000,00 € 
10.1.7.3. Denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu – poistná suma 1,50  €   
10.1.8 Poistné udalosti a rozsah plnenia 
10.1.8.1. Smrť následkom úrazu - Poistnou udalosťou je úraz poistenej osoby, ktorý má za           

následok jej smrť. Poisťovňa je povinná vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti          
následkom úrazu tomu, komu vzniklo smrťou poisteného právo na plnenie. 

10.1.8.2. Trvalé následky úrazu – Poistnou udalosťou je úraz poistenej osoby, ktorý 
zanechá  poistenej osobe trvalé následky. Poisťovňa je povinná vyplatiť 
z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu toľko percent, koľkým percentám 
zodpovedá podľa oceňovacích tabuliek rozsah trvalých následkov po ich 
ustálení. 

10.1.8.3. Denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu (DO) - Poistnou udalosťou 
je úraz poistenej osoby, ktorý si vyžiada dobu potrebnú na zahojenie alebo 
ustálenie telesného poškodenia dlhšiu ako jeden týždeň (minimálne 7 dní). 
Poistnou sumou je denná dávka, ktorú poisťovňa vypláca od ôsmeho dňa 
(vrátane). Dĺžka výplaty poistného plnenia vyplýva z tabuľky denného 
odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, ktorá je súčasťou 
Všeobecných poistných podmienok pre úrazové poistenie a je priložená 
k poistnej zmluve. Nie je podmienkou výplaty poistného plnenia, aby bola 



 

poistená osoba uznaná za dočasne práceneschopnú. Denné odškodné za dobu 
nevyhnutného liečenia jednej poistnej udalosti sa prepláca najdlhšie za dobu 365 
dní odo dňa úrazu.  

10.1.9 Dojednané ročné sadzby poistného v €  
10.1.9.1. Dojednaná ročná sadzba poistného pre poistenie úrazu žiakov v € (Eur) - varianta 

A je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka č. 1, riadok 1.16. 
10.1.9.2. Dojednaná ročná sadzba poistného pre poistenie úrazu žiakov v € (Eur) - varianta 

B je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka č. 1, riadok 1.17. 
10.2. Počas platnosti RD jej účastníci môžu poistiť ľubovoľný počet žiakov za  

podmienky, že sadzby poistenia zostávajú nezmenené.  
10.3. Podmienky platenia poistného pre poistenie úrazu žiakov 
10.3.1. Poistné  podľa tejto dohody  je dojednané ako bežné poistné.  
10.3.2. Poistné je splatné v ročných splátkach. 
10.3.3. Platiteľom poistného je každá  organizácia individuálne, ktorá poisťuje žiakov.  
10.3.4. Inkaso poistného bude realizovať sprostredkovateľ poistenia v zmysle § 28 odst. 4 

Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

10.3.5. Poistné bude platené na účet sprostredkovateľa PKF, a.s. . Číslo účtu bude uvedené 
v poistnej zmluve. 

10.3.6. Zaplatením poistného na účet PKF, a.s. poistenia sa považuje poistné v zmysle 
zákona za uhradené 

10.3.7. Inkaso poistného v zmysle uvedeného zákona bude realizované nasledovnými 
spôsobmi:  

10.3.7.1. bankovým prevodom 
10.3.7.2. povoleným inkasom z účtu organizácie 
10.3.7.3. zloženkou 
10.3.7.4. hotovostným vkladom na účet 
10.3.8. Číslo  poistnej zmluvy každej organizácie bude slúžiť zároveň aj ako variabilný     

symbol pri platbe poistného. 
10.3.9. PKF, a.s. v prípade potreby bude aktualizovať predpis poistného pre  jednotlivé 

organizácie vždy k 1.9. bežného roka. 
10.3.10. PKF, a.s. bude generovať predpisy poistného a zasielať ich jednotlivým 

organizáciám elektronickou poštou ročne vždy  do 5. októbra bežného roka. 
10.3.11 Jednotlivé organizácie sú povinné uhradiť poistné na účet sprostredkovateľa PKF, 

a.s. v termíne do 15. októbra bežného roka. 
10.3.12. PKF, a.s. do 5 dní od  termínu uvedeného v predchádzajúcom bode vypracuje 

zoznam organizácií, ktoré v predpísanej lehote neuhradili predpis poistného a zašle 
im elektronickou poštou výzvu na uhradenie dlžného poistného. 

10.3.13. PKF, a.s. po spracovaní všetkých došlých úhrad do 15. novembra bežného roka 
uhradí  v jednej  sume poistné bez odmeny PKF. Takto upravené poistné uhradí na 
účet poisťovne, s variabilným symbolom – IČO PKF, a.s . 

10.3.14. Neoddeliteľnou súčasťou každej úhrady  bude zoznam, ktorý bude obsahovať 
variabilný symbol a prislúchajúci predpis poistného jednotlivých organizácií. 

10.3.15. V prípade, ak v uvedenej lehote niektorá organizácia neuhradí poistné, PKF, a.s. 
uhradí poistné na účet poisťovne bez poistného tejto organizácie. Poisťovňa bude 
voči tejto organizácii postupovať podľa príslušných ustanovení Občianskeho 
zákonníka, prípadne iných súvisiacich právnych predpisov.  
                  
 
 



 

Článok 11. 
Predpokladaná hodnota zákazky 

 
11.1. Predpokladaná hodnota všetkých zákaziek uzatvorených na základe podmienok   

stanovených v tejto RD je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD bod 4. 
 

                                                                  Článok 12. 
Sprostredkovateľ  poistenia 

 
12.1. Sprostredkovateľom poistenia počas trvania platnosti tejto Rámcovej dohody je 

výlučne Prvá Komunálna Finančná a.s., Samova 11, 949 01 Nitra,  zapísaná v OR 
Okresného súdu Nitra,Oddiel:Sa,Vložkač.10214/N, IČO: 36 557 129 v zmysle 
Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Článok 13. 

Likvidácia poistných udalostí 
 

13.1. V prípade vzniku škody je poistník povinný bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť 
poisťovateľovi, a to formou bezplatného telefonického hlásenia na asistenčné služby 
na tel. č. 0950 111 566. 

13.2. Nepretržitý 24-hodinový telefónny servis asistenčnej služby zabezpečuje poisťovateľ:  
         KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. 
13.3. Po nahlásení škody asistenčnou službou poisťovateľ v prípade potreby zabezpečí do 

48 hodín obhliadku škody a doručí predpísané tlačivo „Hlásenie o škodovej udalosti“ 
podľa rizika. 

         Poistník je následne informovaný o čísle škodovej udalosti. 
13.4. Likvidácie poistných udalostí riešia: 
         KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. 
13.5. Pri likvidácii poistných udalostí (ďalej PU) bude poisťovňa postupovať nasledovne: 
13.5.1 pri likvidácii poistnej udalosti, pri ktorej by malo prísť ku kráteniu alebo 

zamietnutiu poistného plnenia, poisťovňa najprv uvedenú poistnú udalosť 
konzultuje s povereným pracovníkom PKF, a.s..      

13.5.2 poisťovňa vždy po ukončení likvidácie poistnej udalosti zašle oznámenie             
o zlikvidovaní  poistnej udalosti na adresu PKF, a.s.. 

13.6. PKF, a.s. na požiadanie poisťovne vystaví potvrdenie o zaplatení  poistného 
poistníkom. V tomto potvrdení uvedie dátum úhrady poistného poistníkom na účet 
sprostredkovateľa poistenia, prípadne potvrdí tú skutočnosť, že do dňa vystavenia 
tohto potvrdenia poistné nebolo ešte uhradené.  

13.7. Poistné plnenie bude realizované priamo na účet organizácie, ktorá si bude 
uplatňovať náhradu zo vzniknutej škody z poistnej zmluvy uzatvorenej na základe 
podmienok stanovených v tejto dohode alebo oprávnenej osobe z poistenia úrazu 
žiakov resp. zo zodpovednosti za škodu. 
 

                                                                    Článok 14. 
Zmeny v poistnej zmluve 

 
14.1. Poistník je povinný písomne (faxom, e-mailom alebo poštou) nahlásiť 

a špecifikovať sprostredkovateľovi požadované zmeny na prepoistenie 
nehnuteľného majetku najneskôr do 30 kalendárnych dní od zmeny (napr. 



 

nadobudnutie). 
14.2. Sprostredkovateľ poistníkovi písomne potvrdí prijatie požiadavky. Dátum 

uvedený v požiadavke poistníka bude rozhodujúci zo strany poisťovateľa pre 
vznik poistenia Takto nahlásené zmeny nehnuteľného majetku sú automaticky 
poistené a budú zapracované do 30 kalendárnych dní od nahlásenia 
poisťovateľovi v “Dodatku k poistnej zmluve“ (dodatky budú chronologicky 
vzostupne číslované, riadne potvrdené zmluvnými stranami, vyúčtovanie 
poistného zhodné s intervalmi splátok poistného). 

14.3. Na každé ďalšie poistné obdobie môžu byť poistné sumy nehnuteľného majetku 
na základe dohody zmluvných strán aktualizované prepočtom podľa koeficientu 
vývoja cien stavebných prác a materiálov. Sadzby poistného pre jednotlivé druhy 
poistenia budú zachované, poistné sa vypočíta ako násobok aktuálne upravenej 
poistnej sumy a sadzby poistného. 

14.4. Aktualizácia poistných hodnôt hnuteľného majetku  sa bude vykonávať raz ročne 
a to vždy najneskôr do 30. dní po ukončení poistného obdobia (hodnota 
hnuteľného majetku na základe inventarizácie)  

 
Článok 15. 

Záverečné ustanovenia 
 

15.1. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto RD sú platné len v prípade, ak sú 
vyhotovené  písomne a podpísané zástupcami oboch strán. 

15.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto RD sú jej prílohy, na ktoré sa odkazuje v 
predchádzajúcich ustanoveniach. 

15.3. Podmienky podľa tejto RD budú platiť aj pre organizácie v budúcnosti zriadené         
alebo založené  organizáciami, práva a povinnosti z tejto RD vyplývajúce sa budú  
vzťahovať aj na ne. 

15.4. Táto RD sa pre potreby zmluvných strán vyhotovuje v štyroch  origináloch, z ktorých 
organizácia obdrží dva exempláre, poisťovňa a sprostredkovateľ poistenia jeden 
exemplár. 

15.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto RD riadne prečítali, jeho obsahu plne  
porozumeli, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

15.6. Táto RD nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke poistníka. 
Dojednáva sa na dobu určitú v trvaní 48 mesiacov od podpisu tejto RD. Poistné 
zmluvy, ktoré uzatvorí poisťovňa s jednotlivými organizáciami za podmienok 
uvedených v tejto RD, možno vypovedať v zmysle príslušných ustanovení OZ. 

 
 
PRÍLOHY 
1. Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických osôb a podnikajúcich 

fyzických osôb – VPP MP 106-2, 
2. Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí –  
     OPP Z 156-2, 
     2a. Zmluvné dojednania pre živelné poistenie pomníkov a doplnkovej architektúry  
           hrobov občanov na cintorínoch ZD C-2, 
3. Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo  
     vandalizmus  - OPP OV 206-2, 

4a. Zmluvné dojednania  pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu,  
      spôsoby zabezpečenia ZD SZ-2, 



 

4.  Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla - OPP SK 256-2, 
5a. Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu –  
       VPP  100 – Všeobecná  časť, 
5b. Všeobecné poistné podmienky – Zvláštna časť – poistenie strojov a zariadení –  
       VPP 650, 
6. Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb 

a podnikajúcich fyzických osôb - VPP ZP 606-2,  
     7a. Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu materských, základných,  
           stredných a vysokých škôl - ZD S-2, 
       7b. Zmluvné dojednania k poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú  
             poskytovateľom  sociálnej služby ZD SOC-2, 
7. Všeobecné poistné podmienky pre poistenie motorových vozidiel – Zvláštna časť – VPP 

MV 280/260, 
8. Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú  
     prevádzkou motorového vozidla (technický rok) č. 705-4 
9.  Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie VPP 1000 
10.  Všeobecné poistné podmienky pre životné, úrazové poistenie, poistenie choroby,  
       pripoistenia. 
11.  Vzorové tlačivá 
11.a.  PZ pre poistenie majetku pre jednotlivé organizácie – vzorové tlačivo 
11.a.1. Zoznam majetku - vzorové tlačivo  
11.b. PZ pre havarijné poistenie motorových vozidiel pre jednotlivé organizácie – vzorové  

tlačivo  
11.b.1.  Havarijné poistenie – vzorové tlačivo  
11.b.2.  Zoznam vozidiel poistených v súbore – vzorové tlačivo  
11.c.     PZ pre poistenie PZP pre jednotlivé organizácie – vzorové tlačivo 
11.c.1.    Zoznam vozidiel PZP – vzorové tlačivo  
12.  Zoznam organizácií pristupujúcich k verejnému obstarávaniu                                    
13.  Zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku                                                              
14.  Tabuľka na určenie poistných súm                                                                       
15.  Zoznam osobných motorových vozidiel             
16.  Zoznam nákladných motorových vozidiel                                                              
17.  Tabuľka PZP 
 
Vo Fiľakove, dňa ................................  V Banskej Bystrici, dňa ............................... 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......................................................... 
poistený 

JUDr. Jaromír Kaličiak 
primátor mesta 

...................................................... 
poisťovňa 

Martin Zummer 
riaditeľ pobočky pre externý obchod 

na základe plnomocenstva 



Príloha č. 1 
k Rámcovej dohode č. RD - 09/2013 o poskytnutí poistných služieb. 
 
 

Ročné sadzby poistenia za jednotlivé poistné riziká 
 

1. Ročné sadzby poistného pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 
 
Tabuľka č.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Poistné riziká 

Ročná sadzba 
poistenia Jednotka 

1.1. Živelné a vodovodné poistenie NM 0,160 %o  (promile) 

1.2. Živelné a vodovodné poistenie HM 0,160 %o  (promile) 

1.3. Živelné a vodovodné poistenie peňazí a cenín 0,160 %o  (promile) 

1.4. 
Živelné a vodovodné poistenie pomníkov 
a ďalších objektov cintorínskej architektúry 0,160 %o  (promile) 

1.5. Poistenie pre prípad krádeže NM 3,000 %o  (promile) 

1.6.   Poistenie  pre prípad krádeže HM 3,000 %o  (promile) 

1.7.   Poistenie peňazí v trezore 10,000 %o  (promile) 

1.8.   Poistenie prepravy peňazí 10,000 %o  (promile) 

1.9.   Poistenie  pre prípad  lúpeže                                 15,000 %o  (promile) 

1.10.  Poistenie skla 48,000 %o  (promile) 

1.11. Poistenie  pre prípad  vandalizmu  na NM 5,000 %o  (promile) 

1.12.  Poistenie  pre prípad  vandalizmu na HM 8,000 %o  (promile) 

1.13.  Poistenie elektroniky a strojov 11,700 %o  (promile) 

1.14. 
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických 
osôb – organizácií  8,99 %o  (promile) 

1.15. 
Poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych   
zástupcov organizácií 1,54 %o  (promile) 

1.16. Poistenie úrazu žiakov (varianta A) 12,00 € (Eur) 

1.17. Poist Poistenie úrazu žiakov (varianta B) 6,00 € (Eur) 



2. Ročné sadzby poistného pre poistenie motorových vozidiel (kasko) a poistenia osôb 
prepravovaných  v motorových vozidlách 

 
Tabuľka č.2 

 
3. Ročné sadzby poistného pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) 
 
Tabuľka č. 3 – PZP 

Popis vozidla 
Roč. poistné 
     v € (Eur) 
za 1 vozidlo 

a) jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka s hmotnosťou 
do 400 kg so zdvihovým objemom valcov: 

--- 

1. do 50 cm3 vrátane 21,27 

2. nad 50 cm3 do 350 cm3 vrátane 28,60 

3. nad 350 cm3 51,15 

b) osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automobil a  pojazdný 
pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3500 kg, motorová 
trojkolka s celkovou hmotnosťou nad 400  kg, so zdvihovým 
objemom valcov: 

--- 

1. do 1 300 cm3 vrátane alebo na elektrický pohon 55,98 

2.a) nad 1 300 cm3 do 1 400 cm3 vrátane 73,45 

2.b) nad 1 400 cm3 do 1 800 cm3 vrátane 89,74 

3.a) nad 1 800 cm3 do 1 900 cm3 vrátane 109,29 

3.b) nad 1 900 cm3 do 2 500 cm3 vrátane 123,62 

4. nad 2 500 cm3 150,03 

c) obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg 106,31 

d) sanitný automobil, ak nie je podľa písm. b) ustanovená nižšia sadzba 
poistného   

82,97 

e) automobily banskej a vodnej záchrannej služby trvale vybavené 
špeciálnymi prístrojmi na záchranu života a zásahové vozidlá 

99,86 

 
Poistné riziká Ročná sadzba 

poistenia 
Jednotka 

2.1. 
Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a  
krádeže osobných motorových vozidiel 1,569 %  (percento) 

2.2. 
Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a  
krádeže nákladných motorových vozidiel 

1,167 %  (percento) 

2.3. 
Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a  
krádeže pracovných strojov a prívesných zariadení 

1,167 %  (percento) 

2.4. 
Poistenie osôb prepravovaných v osobnom 
motorovom vozidle           

37,92 € (Eur) 

2.5. 
Poistenie osôb prepravovaných v nákladnom 
motorovom vozidle           27,09 € (Eur) 



jednotiek požiarnej ochrany, ak nie je podľa písm. b) ustanovená 
nižšia sadzba poistného 

f)  ťahač návesov 475,06 

g) ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj s EČV s celkovou 
hmotnosťou --- 

1. od 3 500 kg do 12 000 kg vrátane 328,58 

2. nad 12 000 kg 401,37 

h) poľnohospodársky alebo lesný traktor, motorové vozidlo používané   
výlučne na prevoz včelstiev s EČV,  pojazdný pracovný stroj bez 
EČV alebo vysokozdvižný vozík 

32,18 

i)  motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor alebo 
traktor, ktorému sa EČV neprideľuje 18,08 

j) autobus určený na prevádzku iba v mestskej hromadnej doprave a 
trolejbus --- 

1. autobus 162,72 

2. trolejbus 139,73 

k) ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou --- 

1. do 5 000 kg vrátane 330,11 

2. nad 5 000 kg 392,88 

l) prípojné vozidlo --- 

1. určené na ťahanie motorovými vozidlami s výnimkou motorových 
vozidiel uvedených v písm. a) a i) --- 

1.1 s celkovou hmotnosťou do 750 kg vrátane 13,66 

1.2 s celkovou hmotnosťou nad 750 kg 18,52 

2. určené na ťahanie motorovým vozidlom uvedeným v písm.f) - náves 60,28 
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky 
    Predpokladaná hodnota všetkých zákaziek uzatvorených na základe podmienok   

stanovených v tejto RD počas jej platnosti je od  81 919,48 Eur do 199.999, 00 Eur. 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa 14.11.2013                                        
 
 
 

....................................................................... 
poistený 

 
          
                                               ................................................ 

      poisťovňa 
          Martin Zummer 

 riaditeľ pobočky pre externý obchod 
                                                       na základe plnomocenstva 


