
 
    

dodatok č. 2 
 

k poistnej zmluve 080-2023.376 
 

 
"Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK" 

 

   

 
KOOPERATIVA pois ťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group 
Centrála spoločnosti 
Štefanovičova 4, 816 23 BRATISLAVA 
 
v zastúpení:  Boris Kuzmický  , riaditeľ AG Nitra 
    
IČO: 00 585 441 
IČ DPH: SK2020527300 
  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B 
 
(ďalej len „poisťovňa“) 
 
A   
Obec Vyšná Myš ľa 
Obecný úrad, Hlavná 60, 044 15 Vyšná Myšľa 

           
v zastúpení: Paulína Gu ľášová    starost ka 

    
 
IČO:               00 324 914 
IČ DPH: xxxxxxxx 
 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu xxxxxxx, odd. xxx, vl. č. xxxx 
 
(ďalej len „poistený“) 
 
Uzatvárajú  dodatok č. 2    k PZ č. 080-2023.376 
 
prostredníctvom spoločnosti  Prvá Komunálna Finančná a.s. 
 
podľa Rámcovej dohody č. RD - 10/2010  

 
S účinnosťou od   30.9.2013         (00:00h)  sa mení poistná zmluva nasledovne: 
 
 
 



Vložka č. 1: Živelné poistenie 
     a) Zaraďuje sa do poistenia súbor budov, hál a stavieb, ved ený v ú čtovnej evidencií 
         na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 1  235 615,92 EUR/ 37 224 165 SKK. 
 
     b)  Zaraďuje sa do poistenia Súbor hnuteľného majetku, DHM, inventáru, evidencie 
           dopravných prostriedkov. bez EVČ a OTE evidencie ,vedený v účtovnej                    
           evidencii poisteného, na novú hodnotu, na agregovanú sumu   34 006,75 EUR/ 
           1 024 487 SKK. 

c) Súbor strojov, prístrojov a zariadení, vedených v účtovnej evidencii poisteného, na 
novú cenu, na agregovanú poistnú sumu  5 000,00 € / 150 630  Sk 
     
Adresa rizika: podľa prílohy poistnej zmluvy 

 

Upravená poistná suma Ročné poistné 
EUR 

a)  0,12%o z agregovanej poistnej sumy    1 235 615 ,92 EUR           148,27 EUR 

b) 0,12%o z agregovanej poistnej sumy         34 00 6,75  EUR               4,08 EUR 

c) 0,12%o z agregovanej poistnej sumy           5 0 00,00  EUR                0,60 EUR 

                                           Celkové ročné poistné           152,95 EUR 

Spoluúčať: pre bod a), b) a c/  franšíza 100 EUR 

      Vložka č.2- Poistenie pre prípad odcudzenia 
     a) dopois ťuje súbor stavebných sú časti budov, hál a stavieb, vedený v ú čtovnej  
          evidencii poisteného na novú hodnotu, na prvé riziko, na poistnú sumu 0  
          EUR/ 0 SKK 
     b) dopois ťuje sa súbor hnute ľného majetku vrátane DHM, inventáru a dopravných  
          prostriedkov bez ŠPZ  vedený v ú čtovnej evidencií poisteného, na obstarávaciu 
          cenu, na prvé riziko, o poistnú sumu 3 00 0 EUR/ 90 378 SKK 
     d) súbor strojov, prístrojov a zariadení, vedených v účtovnej evidencií poisteného,  
         na novú cenu, na prvé riziko, na poistnú sumu 0 EUR/ 0 SKK 
     g)dopoisťujú sa peniaze, ceniny, stravné lístky v trezore, na prvé riziko, na poistnú sumu   
        331,4EUR/10 000 SKK 
     i) dopois ťuje sa súbor stavebných sú časti budov, hál a stavieb, vedený v ú čtovnej   
        evidencii poisteného na novú hodnotu, na pr vé riziko, o poistnú sumu 1 000 EUR/  
        30 126 SKK pre riziko vandalizmus nezistený  páchate ľ 
     j)súbor hnuteľného majetku vrátane DHM, inventára a dopravných prostriedkov 
       bez EVČ, vedený v účtovnej evidencií poisteného, na obstarávaciu cenu, na prvé  
       riziko, na poistnú sumu 0 EUR/ 0 SKK pre riziko vandalizmus 
       nezistený páchateľ             

Upravená poistná suma Ročné poistné  

a)  2%o z agregovanej poistnej sumy                   0 EUR                                                                                   0 EUR 

b) 2%o z agregovanej poistnej sumy        3 000,00 EUR                  6 EUR 

d) 2%o z agregovanej poistnej sumy               0, 00 EUR                  0 EUR 

g) 2%o z agregovanej poistnej sumy           331,94  EUR                 0,66 EUR 

i) 2%o z agregovanej poistnej sumy         1 000,00  EUR                  2  EUR 



j) 2%o z agregovanej poistnej sumy                0 ,00 EUR                  0 EUR 

                                           Celkové ročné poistné                8,66 EUR 

 
     Spoluúčasť: pre bod a) a b) 0 EUR, bod i) 66,39 EUR 

 

Vložka č. 9: Poistenie zodpovednosti za škodu 

A/ dopoisťuje sa zodpovednosť právnickej osoby za škody spôsobené inému porušením 
povinnosti v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného na poistnú sumu 20 000 
EUR/ 602 520 SKK . Poistený si volí variant a, ktorý následne bude vyznačený  v sadzbe 
a podkladoch pre výpočet poistného. 

B/ zodpovednosť poisteného- štatutárneho zástupcu subjektu územnej samosprávy  
/predsedu VUC, primátora mesta, starostu obce/ za škody spôsobené inému porušením 
právnej povinnosti v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného na poistnú 1 500 
EUR/  45 189 SKK.  

Adresa rizika: územie SR a Európy 

 
4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:     

       Ročné poistné  
A) variant: a        
 7,82 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy 20 000 EUR    156,40 EUR  
 variant: b        
 5,17 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy          0 EUR       0 EUR  

B) 2,88 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy   1 500 EUR        4,32 EUR  
  Celkové ročné poistné v EUR:       160,72 EUR  

Spoluúčasť: pre bod a/ 33,19 EUR 

                    pre bod b/ 100 EUR 

 

 

 

Súhrn poistného za PZ + dodatok č.1a 2 
 
Číslo 

vložky  
 

Druh 
Poistené 
áno - nie  

Celková poistná 
suma  

Ročné poistné  
 

1. Živelné poistenie áno   1 281 823,27 €       158,49 € 

2. Poistenie proti odcudzeniu áno        13 663,88 €                27,32 €     

3. Poistenie prerušenia prevádzky – živelné  nie   

4. Poistenie strojov áno             500,00  €            2,93 € 

5. Poistenie prerušenia prevádzky – strojné nie   



6. Poistenie elektroniky áno            331,94 €                   
      

          1,95  €  
   

7. Poistenie skla áno            100,00  €           3,20 € 

8. Poistenie vnútroštátnej dopravy nie   

9. Poistenie zodpovednosti za škodu áno         21 500 €        160,72 € 

Upravené celkové ro čné poistné v  :        354,61  €   
10 683 SKK 

 
Na dodatok sa vzťahujú všetky riziká  a poistné sumy podľa  poistnej zmluvy. 

 

 
 
 
 
        Ostatné položky tejto poistnej zmluvy zostávajú nezmenené. 
        Ročné poistné za dodatok č. 2   Činí sumu:  322,33 € 
        Nové ročné poistné za poistnú zmluvu a dodatok č. 1a 2   . činí  sumu :  354,61 €, štvrťročná splátka 88,65 EUR 
        Proratné  poistné  za dodatok č. 2   od 29.9.    do 30.9.2013    činí sumu :  0,90 EUR   

 

 

V Vyšnej Myšli dňa 27.9.2013  V  dňa  

  

 

 

       

 

 

     

 pečiatka a podpis poisteného  pečiatka a podpis poisťovne  
      Obec Vyšná Myšľa  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 

  Boris Kuzmický 

  riaditeľ AG Nitra 
 
 
 
 

 
 


