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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Dodatok č. 1 zo dňa 10.03.2021 k Poistnej zmluve č.: 2405326418

ČI. L Úvodné ustanovenia

1. Účastníci zmluvy

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS 

Zastúpená: Jana Vejová Košecká 
(ďalej len „poisťovateľ“) 

a

Obec Podtureň
Hlavná 164,03301 Liptovský Hrádok
IČO/RČ: 00315699
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla
Vydal: ŠÚ SR v Žiline, Dátum vydania:08.07.2014

Zastúpená: Marián Vojtík, starosta obce 
(ďalej len „poistník“)

Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.

2. Sprostredkovateľ poistenia

Jana Vejová Košecká, získateľské číslo: 80008704-2, mobil: +421907283379, e-mail: Jana.Kosecka@generali.sk

Správca poistnej zmluvy: Jana Vejová Košecká

3. Predmet dodatku
Týmto dodatkom sa dopĺňajú/menia články a body poistnej zmluvy č. 2405326418 nasledovne:

3.1. čl. II Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu , bod 3. Rozsah poistenia , bod 5. Zvláštne 
dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ako je uvedené v nasledovnom texte tohto 
dodatku.

3.2. čl. III. Rekapitulácia dojednaného poistenia , bod 2. Splatnosť poistného , bod 6. Prílohy ako je uvedené 
v nasledovnom texte tohto dodatku.
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ČI. II. Dojednané poistenia

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

1- Zmluvné dojednania

1,1. Poistenie sa uzatvára pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu 
vzniknutú inej osobe v súvislosti s činnosťou poisteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve za 
podmienok uvedených vo VPP VZ 14.

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

2. Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa:
2.1 .Výška príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov, poprípade predpokladané príjmy v € 

0,00
2.2. Počet zamestnancov v pracovnom pomere: 11
2.3. Je poisťovanou činnosťou prenájom a/alebo správa nehnuteľností? 

- áno, so súvisiacimi službami (odber vody, elektriny, plynu a pod.)

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

2.5. Rizikové otázky:
- C14 počet osôb činných pre poisteného je väčší ako 10
- E4 obec zriaďovateľ základnej školy (materskej) bez právnej subjektivity

2.6. Podklad pre výpočet poistného: Počet obyvateľov = 1 100
2.7. Má poistený uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti aj u iného poisťovateľa? 

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

Počet škôd: 0
Výška škôd: 0,00 €

3. Rozsah poistenia

Predmet činnosti:

- zodpovednosť za škodu v súvislosti s činnosťou obce/mesta podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov

P.č. J Rozsah poistenia

Základný rozsah poistenia všeobecnej zodpovednosti Slovenská 
za škodu 170 000,00 20,00 270,50republika

2. PRIPOISTENIA - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Nedojednané.

Celkové ročné poistné s daňou za poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu za všetky 
poistené položky:

4. Pripoistenia / Doložky

5. Zvláštne dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
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5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že právo na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká iba v prípade, ak 
v čase vzniku poistnej udalosti bude poistený vlastniť právoplatný doklad/oprávnenie na výkon 
podnikateľskej činnosti, alebo bude inak oprávnený na výkon činnosti uvedenej v poistnej zmluve, pre 
poistnou zmluvou dohodnutý územný rozsah.

5.2. Výluka uvedená v článku III. ods. 1 písm. c) VPP VZ 14 sa nevzťahuje na poistenie zodpovednosti za 
škodu z činnosti poskytovania sociálnych služieb (Zákon č.448/2008 Z..z.).

5.3. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou obce/mesta podľa 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s výnimkou zodpovednosti za 
škodu vzniknutú v súvislosti so samostatnou podnikateľskou činnosťou a s funkciou obce/mesta ako 
zriaďovateľa materskej/základnej školy bez právnej subjektivity.

5.4. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou obce/mesta podľa 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na zodpovednosť za škodu 
obce/mesta ako zriaďovateľa materskej/základnej školy bez právnej subjektivity. Poistenie sa nevzťahuje 
na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti so samostatnou podnikateľskou činnosťou obce/mesta.

5.5. Poistenie sa dojednáva tiež v rozsahu Poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú starostom 
obce/primátorom mesta alebo ich zástupcami obci/mestu, č. tlačiva Doložka SOPM_02 _2019v.1, ktoré je 
neoddeliteľnou prílohou tejto poistnej zmluvy.
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ČI. III. Rekapitulácia dojednaného poistenia

1. Dojednané poistenie

P.č. Názov poistenia

1. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Celkové ročné poistné:

Celkové ročné poistné s daňou:

Poistené od j
Dátum 

poslednej 
zmeny

Ročné 
poistné 
s daňou 

(€)
17.10.2016 11.03.2021 270,50

250,46

20,04

270,50

2. Splatnosť poistného

Druh poistného

Poistenie na dobu 
neurčitú

bežné

od 17.10.2016 do: neurčito
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)

Celkové ročné poistné 
s daňou

270,50 € Počet splátok: 1

Dátum splatnosti 
poistného/splátok 
v poistnom období

17.10.

Výška splátky/ splátok 
poistného s daňou

Bankové spojenie číslo účtu IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112

BIC/SWIFT kód: SUBASKBX číslo účtu BBAN: 0048134112/0200

Konštantný symbol 3558

Variabilný symbol 2405326418

6. Prílohy

Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:

1. Osvedčenie o poistení
2. Informácie o spracúvaní osobných údajov
3. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla , vydal: ŠÚ SR v Žiline, zo dňa 08.07.2014
4. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 

14 (č. tlačiva: VPP_VZ14_01/2014v,8)
5. Doložka SOPMm02_2019v.1

Záverečné ustanovenia

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňa 11,03.2021. Ostatné 
ustanovenia poistnej zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú v platnom pôvodnom 
znení. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán. Dodatok je 
vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorého každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.
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Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je poistné 
v zostatkovej výške splatné naraz.

Vyhlásenie poistníka/poisteného

Poistník podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím tohto dodatku poskytnuté informácie podľa 
§ 792a Občianskeho zákonníka. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatvorení tohto dodatku prevzal 
všeobecné poistné podmienky, zmluvné ustanovenia a doložky uvedené v tomto dodatku, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy. Poistník ďalej svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných 
poistných podmienok ako aj s obsahom doložiek a berie na vedomie, že prípadné ústne dojednania neuvedené 
písomne v tomto dodatku sú neplatné. Tiež potvrdzuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a 
pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi zmeny v nahlásených skutočnostiach. Poistník svojim podpisom 
potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dodatku sú pravdivé a správne a súhlasí s obsahom tohto 
dodatku a všeobecnými poistnými podmienkami.

Poistník svojím podpisom berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb 
v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov 
a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto 
poistnej zmluvy a s ktorými sa poistník zaväzuje oboznámiť aj poistených. Podrobné informácie o spracúvaní 
osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.generali.sk a na pobočkách Poisťovateľa.

V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistník 
vyhlasuje, že tento dodatok uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu poistného sú 
v jeho vlastníctve. Ak toto vyhlásenie nie je pravdivé, poistník písomne oznámi poisťovateľovi identifikačné údaje 
osoby, v ktorej mene uzatvára tento dodatok, resp. identifikačné údaje osoby, v ktorej vlastníctve sú finančné 
prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhjasu tejto osoby vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené 
v predošlej vete môže poistník splniť formou Čestného vyhlásenia na tlačive poisťovateľa. Poisťovateľ nie je 
povinný poskytnúť poistné krytie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek 
benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody alebo z poskytnutia 
takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcii, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie 
OSN alebo obchodným či ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej 
republiky, Veľkej Británie alebo USA.

Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník prehlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými 
poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi tento dodatok. Poistník 
podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím tohto dodatku písomne poskytnuté informácie v 
zmysle § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.

Dodatok uzavretý v Liptovskom Mikuláši dňa: 10.03.2021

Marián Voitík starosta obce

Podpis (

Jana Vejová Košecká 
Zís'kätéľéké''číslo80""ovn'1 ° 
Lamačská cesta 31A. 841 04 t

IČO: 35 709 332, IČ DPH. SK2J
________________ Agentúra Žilina

Podpis zástupcu Oéneral 
povereného uzatvoren
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GENERALI
Doložka SOPM

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú starostom obce/primátorom mesta alebo ich zástupcami 
obci/mestu.

1. Poistenými v rozsahu tejto doložky sú osoby, ktoré v čase trvania poistenia boli, sú alebo budú vo funkcii 
starostu, primátora, zástupcu starostu, zástupcu primátora (ďalej len poistený) samostatného územného 
samosprávneho a správneho celku Slovenskej republiky - obce, mesta (ďalej len poistník).
Dojednáva sa, že výluka uvedená včl. III. ods. 3. písmeno c) VPP VZ 14 sa pre poistenie v rozsahu tejto 
doložky neuplatňuje.

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti 
poisteného za škodu vzniknutú poistníkovi úrazom alebo chorobou, poškodením alebo zničením veci, ktorú 
má poistník vo vlastníctve alebo v užívaní.
Predpokladom vzniku práva na poistné plnenie z poistenia je súčasné splnenie nasledujúcich podmienok: k 
úrazu, chorobe, poškodeniu alebo zničeniu veci poistníka došlo v dobe trvania poistenia, v súvislosti s 
vykonávaním funkcie starostu/primátora/zástupcu starostu/zástupcu primátora alebo vzťahmi z vykonávania 
tejto funkcie priamo vyplývajúcimi, na území vymedzenom v poistnej zmluve.

3. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú poistníkovi 
inak ako úrazom alebo chorobou, poškodením alebo zničením veci, ktorú má poistník vo vlastníctve alebo v 
užívaní.
Predpokladom vzniku práva na plnenie z poistenia v rozsahu tohto ustanovenia je, že ku vzniku škody 
(škodová udalosť) došlo v dobe trvania poistenia v súvislosti s vykonávaním funkcie 
starostu/primátora/zástupcu starostu/zástupcu primátora alebo vzťahmi z vykonávania tejto funkcie priamo 
vyplývajúcimi.

4. Odchylne od čl. III. ods. 1. písm. g) a h) VPP VZ 14 sa dojednáva, že poistenie v rozsahu tejto doložky sa 
vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú na hnuteľných veciach zverených poistenému 
alebo užívaných poisteným na výkon verejnej funkcie, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu, s výnimkou 
škôd spôsobených zanedbaním predpísanej obsluhy a údržby.

5. Okrem výluk uvedených v čl. III. VPP VZ 14 sa poistenie v rozsahu tejto doložky nevzťahuje na zodpovednosť 
poisteného za škodu:

spôsobenú schodkom na zverených hodnotách, ktoré je poistený povinný vyúčtovať;
vzniknutú v súvislosti s výkonom podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti starostu obce/primátora 
mesta;
vzniknutú pri obchodovaní s cennými papiermi;
vzniknutú na pneumatikách a dopravovaných veciach s výnimkou škôd vzniknutých pri dopravnej nehode.

6. Poisťovateľ poskytne plnenie z poistenia v rozsahu tejto doložky v prípade, že v dobe trvania poistenia bolo 
poistenému prvýkrát doručené písomné uplatnenie nároku poistníka na náhradu škody.
Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi, že nastala škodová udalosť, najneskôr do tridsiatich dní po 
skončení poistného roku, v ktorom mu bolo doručené písomné uplatnenie nároku podľa predchádzajúcej vety. 
Poistenie sa však nevzťahuje na prípady, kedy príčina vzniku škody nastala pred dňom účinnosti dojednania 
poistenia podľa tejto doložky.

7. Pre poistenie v rozsahu bodu 3. tejto doložky (poistenie zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú 
poistníkovi inak ako úrazom alebo chorobou, poškodením alebo zničením veci) sa dojednáva limit plnenia 
5.000,00 €

8. Pre prípady zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú v súvislosti s dotáciami z Európskej únie vrátane 
spracovania žiadosti o dotácie a granty a organizovaním verejných zákaziek sa dojednáva limit plnenia 
5.000,00 €.
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GENERALI
9. Pre prípady zodpovednosti poisteného za škodu na motorovom vozidle vo vlastníctve/užívaní poistníka 

zvereného poistenému alebo užívanom poisteným na výkon verejnej funkcie sa dojednáva, že poisťovňa 
nahradí za poisteného škodu až do výšky spoluúčasti z havarijného poistenia, ktorou sa poistník podieľa na 
plnení z tohto poistenia. Podmienkou poskytnutia plnenia je, že motorové vozidlo na ktorom vznikla škoda má 
v čase vzniku škody platné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorových vozidiel a platné havarijné poistenie

10. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti 
za škodu v základnom rozsahu.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území ^íovéhéká republika
Limit plnenia: 30.000,00 €.
Spoluúčasť na plnení z tohto krytia predstavuje 80,00 €.
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