
 

Číslo poistnej zmluvy  11-413642 

Dodatok číslo  1 
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DOD ATOK K  POISTNEJ ZMLUVE  

POISTENIE MAJETKU 

 
Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika 

IČO: 31 322 051 DIČ: 2020800353 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vl. č. 383/B 

IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 
 (ďalej len „poisťovateľ“) 

 
a 
 

Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky 
Pribinova 123/9, 972 71 Nováky 

IČO 36 126 799/ DIČ 2021622548 
vedená v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky 
číslo účtu: IBAN SK42 5600 0000 0090 1767 0001, BIC: KOMASK2X 

e-mail: zsnovaky@gmail.com 
 (ďalej len „poistník a poistený“) 

 
 
uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a 
doplnkov, tento dodatok č. 1 k poistnej zmluve 11 4 13642 (ďalej aj „zmluva“).  
Tento dodatok sa uzatvára v súlade s čl. IV ods. 5 Rámcovej dohody zo 07.12.2017 uzatvorenej medzi 
Mestom Nováky a Union poisťovňou, a. s., (ďalej len „Rámcová dohoda“), na základe žiadosti poistníka 
z 21.03.2018 upresnenej 27.06.2018. 
 
 
Účinnosť dodatku: od 01.07.2018, 

nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručení potvrdenia o jeho zverejnení 
poisťovateľovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovateľovi doručené v deň 
nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku pokiaľ bol zverejnený 
na návrh poisťovateľa (ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. a §47a ods. 2 Občianskeho 
zákonníka) 

 
Predmetom dodatku je: 
1. Doplnenie Osobitných dojednaní 
2. Aktualizácia poistných súm, a to zvyšujú sa poistné sumy podľa prílohy č. 2 k tomuto dodatku. 
3. Aktualizácia prílohy č. 1 a prílohy č. 2 poistnej zmluvy. 
 
1. Doplnenie Osobitných dojednaní: 

1. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tohto Dodatku platí, že toto sa považuje za doručené 
poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doručenia potvrdenia 
telefaxom,  alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie. 

2. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy a ich 
Dodatky, je povinný zverejniť tento Dodatok do 3 dní od jeho uzavretia najneskôr však jeden 
deň pred účinnosťou tohto Dodatku, a zároveň vydať poisťovateľovi písomné potvrdenie 
o zverejnení tohto Dodatku bezodkladne po jeho zverejnení. 

3. V prípade, ak poistník nedoručí poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku v lehote 
do dvoch mesiacov od jeho uzavretia, bude sa mať za to, že k uzavretiu tohto Dodatku nedošlo. 
To neplatí ak v tejto lehote podá poisťovateľ návrh na zverejnenie tohto Dodatku v Obchodnom 
vestníku. 

2. Aktualizujú sa poistné sumy a výška poistného v tabuľkách pre poistenie majetku, v ktorých je 
rozpísané poistné podľa rizík a predmetov poistenia. Pôvodné znenie prvej až tretej tabuľky, 
vrátane ich názvov, sa nahrádza novým znením takto: 
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„Poistenie nehnuteľností a poistenie skla 
1/ Predmet poistenia:  Súbor budov a stavieb - podľa prílohy č. 1 

Miesto 
poiste-

nia 
Riziko 

Celková poistná 
suma 

VH/ 
TH* 

Spoluúčasť
 

Ročná 
sadzba  

v ‰ 

Ročné 
poistné 

a) živelné riziká 
8.765.809,51 € VH 150,00 € 0,2750 2.410,60 € 

a) 
voda z vodovodných 
zariadení  

a) 
odcudzenie stavebných 
súčastí – 1. riziko 

10.000,00 € 
VH 

50,00 € 0,5342 5,34 € 

a) rozbitie skla – 1. riziko 1.000,00 € VH  50,00 € 27,1600 27,16 € 

spolu: 2.443,10 € 

* VH – východisková (nová) hodnota; TH – technická (časová) hodnota 
 

Poistenie hnuteľných vecí - zariadení 
2/ Predmet poistenia:  Súbor hnuteľného prevádzkového majetku – ZŠ Nováky 

Miesto 
poiste-

nia 
Riziko 

Celková poistná 
suma 

VH/ 
TH* 

Spoluúčasť   
 

Ročná 
sadzba  

v ‰ 

Ročné 
poistné 

a) živelné riziká 
232.645,00 €            TH 50,00 € 0,1817 42,27 € 

a) 
voda z vodovodných 
zariadení 

a) odcudzenie - 1. riziko 20.000,00 € TH 50,00 € 0,5063 10,13 € 

spolu: 52,40 € 

* VH – východisková (nová) hodnota; TH – technická (časová) hodnota 
 

Poistenie nehnuteľných a hnuteľných vecí 
3/ Predmet poistenia: Hnuteľné a nehnuteľné veci, vrátane vecí na voľnom priestranstve, 

mobiliáru** 

Miesto 
poiste

nia 
Riziko 

Celková poistná 
suma 

VH/ 
TH*  

 Spoluúčasť 
 

Ročná 
sadzba  

v ‰ 

Ročné 
poistné 

a) vandalizmus - 1. riziko 15.000,00 € 

VH – 

nehn. 

veci, 

TH -

hnuteľ.

veci 

50,00 € 1,2585 18,88 € 

spolu: 18,88 € 

* VH – východisková (nová) hodnota; TH – technická (časová) hodnota 
**Podľa čl. III ods. 12 písm. f) Rámcovej dohody o poskytnutí poistných služieb – poistenie majetku 

a zodpovednosti zo 07.12.2017, sa poistenie vzťahuje na úmyselné poškodenie - vandalizmus 
(zistený aj nezistený páchateľ) hnuteľných alebo nehnuteľných vecí vrátane vecí na voľnom 
priestranstve na prvé riziko. 

 

 

Poistenie finančnej hotovosti, cenností 
4/ Predmet poistenia: Finančná hotovosť, ceniny a drahé kovy 

Cennosti 

Miesto 
poistenia 

Riziko 
Celková poistná 

suma 
Spoluúčasť   

 
Ročná 
sadzba  

v ‰ 

Ročné 
poistné 

a) 

odcudzenie finančnej 
hotovosti, cenín a drahých 
kovov z trezora/z 
pokladne - 1. riziko 

5.000,00 € 50,00 € 3,1250 15,63 € 

spolu: 15,63 € 
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Poistenie odpratávacích,  
demolačných, demontážnych a remontážnych nákladov (náklady po poistnej udalosti) 

5/ Predmet poistenia: Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady (náklady po 
poistnej udalosti) 

Miesto 
poiste

nia 
Riziko 

Celková poistná 
suma 

Spoluúčasť   
 

Ročná 
sadzba  

v ‰ 

Ročné 
poistné 

a) 
živelné riziká – 1. riziko 

100.000,00 € 150,00 € 0,5000 50,00 € voda z vodovodných 
zariadení – 1. riziko 

a) 
odcudzenie – 1. riziko 

5.000,00 € 50,00 € 0,5000 2,50 € 
vandalizmus – 1. riziko 

spolu: 52,50 € 

* VH – východisková (nová) hodnota; TH – technická (časová) hodnota 
 
Výsledné ročné poistné: 2.582,51 €.“ 
 
Výška a splatnosť poistného: 

Aktuálne poistné obdobie 

Ročné poistné za dodatok: 201,77 € 

Výška splátok poistného do konca 
aktuálneho poistného obdobia: 

646,46 € 645,63 € 

Dátumy splatnosti splátok 01.07.2018 01.10.2018 

Nasledujúce poistné obdobia 

Frekvencia platenia poistného štvrťročne 

Ročné poistné za PZ + D1  2.582,51 € 

Výška splátok: 645,62 € 645,63 € 645,63 € 645,63 € 

Dátumy splatnosti splátok 
01.01. 01.04. 01.07. 01.10. 

príslušného kalendárneho roka 

Účet pre úhradu poistného IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 

Variabilný symbol 11413642 

 
Záverečné ustanovenia: 
1. V zmysle čl. IV ods. 5 Rámcovej dohody, na majetok, ktorý vstupuje do poistenia podľa tohto 

dodatku, sa poistné krytie vzťahuje od 01.07.2018. 
2. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 11 4 13642 zostávajú nezmenené.  
3. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane poistník a jeden poisťovateľ. 
4. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy: 

Príloha č. 1 - Zoznam Budovy a vedľajšie stavby k 01.07.2018 
Príloha č. 2 - Tabuľka č. 1 Poistenie majetku, spracovaná podľa rámcovej dohody 
Príloha č. 3 - Základné informácie o ochrane osobných údajov. 

 
V Bratislave dňa 29.06.2018 V Bratislave dňa 29.06.2018 
 
Za poistníka: Za poisťovateľa: 
 

 
 
 

..................................................... ..................................................... 
PaedDr. Anna Chlupíková Ing. Tomáš Kalivoda 
riaditeľka školy  člen predstavenstva 
Základná škola Nováky  

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

 Ing. Jozef Koma, PhD. 
 člen predstavenstva 


