
KOMUNÁLNA~
polst'ovňa ••••

VIENNA INSURANCE GROUP

Poistná zmluva
č~lo: 6004410037

Účinnost' poistenia: od začiatku účinnosti PZ do 31.01.2018 (24:00 h)

KOMUNÁLNA poist'ovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

Štatutárny Ing. Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditel'
orgán:

Kontaktná
osoba:
IČO:
IČ DPH:

Mag.iur. Patrick Skyba, člen predstavenstva a námestník
generálneho riaditel'a

Ing. Jozef Mašlej, reionálny manager pre externý obchod
lna základe splnomocnenia/

31 595545
SK2021 097089

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. Č. 3345/B
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: 1200222008/5600
(ďalej len "poisťovňa")

a

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
Važecká 3,08005 Prešov

Štatutárny MVDr. Anna Suchá riaditeľka CSS
orgán:

IČO:
DiČ:

00691968

Evidencia v registri Štatistického úradu SR- Krajská správa v Prešove
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: .
(ďalej len "poistený")

uzatvárajú

prostredníctvom spoločnosti Just, s.r.o., Weberova 2, 080 01 Prešov

v zmysle podmienok dohodnutých v Rámcovej zmluve Č. Rl 001/2014, podľa § 788 a
nasledujúcich Občianskeho zákonníka túto zmluvu o poistení (ďalej len zmluva).
Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len VPP), osobitné poistné
podmienky (ďalej len OPP), zmluvné dojednania, prílohy a vložky, ktoré upravujú
jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.



Poistná zmluva Č. 6004410037

Súhrn poistného

tislo Poistené Celková poistná Ročné poistné
vložky Druh áno- nie suma v EUR v EUR

1. Živelné poistenie áno 354800,15,- 266,10,-

2. Poistenie proti odcudzeniu áno 35000,00,- 31,50,-

3. Poistenie strojov nie 0,- 0,-

4. Poistenie elektroniky nie 0,- 0,-

5. Poistenie skla nie 0,- 0,-

6. Poistenie zodpovednosti za škodu áno 15000,00,- 258,00,-

Celkové ročné poistné v EUR: 555,60,-

Platenie poistného

1. Poistený platí poistné na účet poisťovne prevodným príkazom:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Prima banka Slovensko a.s.

1200222008/5600

3558
číslo poistnej zmluvy (bez pomlčiek)

2. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť v štvrťročných splátkach a je splatné
nasledovne:

1. splátka poistného 138,90 EUR je splatná 21.02. príslušného kalendárneho roka

2. splátka poistného 138,90 EUR je splatná 01.05. príslušného kalendárneho roka

3. splátka poistného 138,90 EUR je splatná 01.08. príslušného kalendárneho roka

4. splátka poistného 138,90 EUR je splatná 01.11. príslušného kalendárneho roka

Hlásenie poistných udalostí
Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing škôd
- tel. 0850 111 566.

Ďalšie dojednania

1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka Č. 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov, podmienky poistenia dohodnuté v Rámcovej zmluve Č. RZ
001/2014, Všeobecné poistné podmienky (ďalej len "VPP"), Osobitné poistné podmienky
(ďalej len "OPP") a Zmluvné dojednania uvedené vo vložkách tejto poistnej zmluvy. Všetky
vymenované poistné podmienky, zmluvné dojednania a prílohy sú nedelitel'nou súčasťou
poistnej zmluvy.



Poistná zmluva C. 6004410037

2. V z.mysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať
poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota
je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

3. Poistné obdobie je 1 rok.

4. Poistná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých poistený obdrží jedno
vyhotovenie a poisťovňa dve vyhotovenia.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle zákona Č. 122/2013 Zz. o ochrane osobných údajov
si navzájom dávajú súhlas aby osobné údaje získané v súvislosti s touto poistnou zmluvou
spracovávali v rámci svojich informačných systémov po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie
práv a povinností vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy. Poistený zároveň dáva súhlas
KOMUNALNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len "poisťovňa"), aby jeho
osobné údaje poisťovňa poskytovala do iných štátov pokial' to bude potrebné pre
zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností z tejto poistnej zmluvy, pri poradenskej
činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim v poisťovníctve
a združeniam týchto subjektov.

6. Táto poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke poisteného,
najskôr dňom 1.2.2014. Poistník je povinný oznámiť poisťovatel'ovi dátum zverejnenia
zmluvy na webovom sídle a to najneskôr v deň jej zverejnenia, a to bud' elektronickou
formou na adresu maslej@kpas.sk, alebo písomnou formou na adresu KOMUNÁLNA
Poisťovňa, a.s.,VIG, Levočská 1, 08001 Prešov.

V Prešove, dňa oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo.

o
~--------------~.~

pečiatka a podpis poisteného pečiatka a podpis poistovne

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"

Vienna Insurance Group

Ing. Jozef Mašlej

regionálny manager pre ext. obchod

mailto:maslej@kpas.sk,


Vložka Č. 1 k poistnej zmluve Č. 6004410037
Účinnosť poistenia
odza~Mkuú~nnosUPZ
do 31.01.2018 (24:00 h)

Živelné poistenie

1. Poistenie sa vzťahuje na:

a) Výber budov, hál a stavieb, v zmysle prílohy č.1, na časovú cenu, na agregovanú poistnú sumu
307225,77 EUR vrátane DPH,

b) Súbor hnuteľného majetku vrátane DHIM, inventáru, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných
prostriedkov bez EtV, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na účtoch 022-4/4, 022-5/4, 022-7/4 a
podsúvahovom účte 750-91/4, na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 47574,38 EUR vrátane
DPH,

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP MP 106-2 pre poistenie majetku právnických osôb
a podnikajúcich fyzických osôb a OPP Z 156-2 pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí.

Dojednané poistné riziká:
a) požiar
b) výbuch
c) priamy úder blesku
d) nepriamy úder blesku, limit plnenia (LP) 10.000,- € pre jednu poistnú udalosť
e) pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci
f) náraz alebo zrútenie lietadla, jeho časti alebo nákladu
g) víchricou o sile min. 70 km/hod., alebo ak pohyb vzduchu bol nižší, ale preukázateľne

spôsobil v okolí a na mieste poistenia škody, ktoré mohli vzniknúť len v dôsledku sily
vetra.

h) krupobitie
i) povodňou alebo záplavou
j) zosuv pOdy, zrútenie skál alebo zeminy
k) zosuv alebo zrútenie lavíny
I) ťarcha snehu alebo námrazy
m) náraz dopravného prostriedku, dym, nárazová vlna
n) zemetrasením
o) vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia, vodovodných zariadení

vrátane poplatkov (vodné, stočné) za vodu, ktorá unikla z vodovodného potrubia z
akejkoľvek príčiny. Poplatky uhradí poisťovňa vo výške max. 5.000 € za jednu poistnú
udalosť. Poistenie sa vzťahuje aj na privádzacie a odvádzacie ( kanalizačné) potrubie na
pozemku poisteného.

p) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia
q) hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia
r) kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení
s) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov
t) hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti
u) atmosférickými zrážkami, ľadovcom, snehom, alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi,

ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, ak vniknutiu došlo do 72 hodín po skončení
živelnej udalosti

v) zvýšeníe hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou, alebo
katastrofickým lejakom

w) krádež poistených hnuteľných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie
uvedenými náhodnými udalosťami

x) prívalom bahna
y) ľadochodmi
z) spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia, ak bolo spôsobené atmosférickými

zrážkami, katastrofickým lejakom alebo záplavou následkom búrkového prívalu.

3. Adresa rizika:

Pre ods. 1 písm. a) - b): Budova DSS, Komenského 29, Hanušovce nad Topľou
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Vložka Č. 1 k poistnej zmluve Č. 6004410037
Účinnosť poistenia
od začiatku účinnosti PZ
do 31.01.2018 (24:00 h)

Živelné poistenie

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

Ročné poistné

a 0,75 %0 (promile) z agregovanej poistnej sumy 307 225,77 EUR 230,42 EUR

b 0,75 %0 (promile) z agregovanej poistnej sumy 47574,38 EUR 35,68 EUR

Celkové ročné poistné v EUR: 266,10 EUR

5. Spoluúčasti:

Pre ods. 1 pism. a): 100,00 EUR
Pre ods. 1 písm. b): 100,00 EUR.
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Zvláštne dojednania:

a) Poistenie sa vzťahuje aj na úmyselné poškodenie a úmyselné zničenie poistenej vecí, ak
úmyselné konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti
osobe poisteného, alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku,

b) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na spevnené plochy, inžinierske siete,
protipovodňové ochranné hrádze, vodné nádrže ktoré sú majetkom poisteného, zemné
priehrady, pozemné komunikácie, mosty, oplotenia, koľajové dráhy, hrádze a objekty na
tokoch, verejné vodovody, verejné kanalizácie, ČOV a iné vodohospodárske objekty,
pričom limit plnenia (LP) je 500.000,- € pre jednu poistnú udalosť.

c) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na veci uložené na voľnom priestranstve a veci
upevnené na vonkajšej strane budovy.

d) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na rozostavané stavby evidované na účte
obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

e) Dojednáva sa, že poisťovateľ, nahradi do sumy 25.000 € za jednu poistnú udalosť aj
náklady na vypratanie miesta poistenia, vrátane strhnutia stojacích časti, odvoz sutiny a
iných zvyškov na najbližšiu skládku a na ich uloženie, alebo zničenie. Náklady nevyhnutné
na stavebné úpravy a na demontáž a remontáž ostatných nepoškodených poistených
vecí, vykonaných v súvislostí so znovu obstaraním alebo opravou veci poškodených,
zničených alebo stratených pri poistnej udalosti, náklady na znalca a na hľadanie príčiny
škody, náklady na zemné a výkopové práce, náklady na expresnú dopravu poškodenej
veci a náhradných dielov, náklady na ubytovanie a dopravu pre technikov zo SR aj
zahraničia, náklady za nočnú prácu, prácu nadčas a prácu počas víkendu a sviatkov.

f) Pri poistení na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia hodnota poistenej veci
vedená v účtovníctve poisteného. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp pod poistenia do
navýšenia poistnej sumy o 20%

g) Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách
poskytovať v nových cenách, pokiaľ amortizácia poistenej veci, alebo materiálu neprekročí
60%. Pri totálnych škodách sa bude plnenie poskytovať v časovej cene.

h) Dojednáva sa, že pri poistení živelných udalosti sú kryté aj následné škody.
i) Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistne udalosti aj na základe rozpočtov

vypracovaných na základe platných cenníkov (ODIS, ..), teda bez doloženia faktúr.
j) Dojednáva sa, že poistením sú kryté aj budovy na ktorých prebiehajú stavebné úpravy

vrátane vecí v týchto budovách uložených.
k) Dojednáva sa, že v prípade poistných udalosti na predmetoch poistenia pamiatkovo

chránených, kde príslušné úrady (pamiatkari) budú žiadať zachovanie pôvodných
stavebných materiálov, stavebných postupov a umeleckých súčastí, poisťovňa preplatí aj
zvýšené náklady na odstránenie škôd ktoré vzniknú v tejto súvislosti.

I) Dojednáva sa, že poistenie pre prípad poškodenia veci vodou z vodovodného zariadenia
a potrubia, zahŕňa aj škody na privádzacom a odpadovom (kanalizačnom ) potrubí
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Vložka Č. 1 k poistnej zmluve Č. 6004410037
Účinnosť poistenia

od začiatku účinnosti PZ
do 31.01.2018 (24:00 h)

v

Ziveiné poistenie

vrátane zariadení, ktoré sú s nimi spojené, na nich pripojené. Ďalej sa poistenie vzťahuje
aj na potrubie klimatizačných zariadení, horúcovody, parovody, teplovodné čerpadla a
solárne systémy, sprinklerové a postrekové hasiace zariadenia pokiaľ ku škode dôjde
následkom prasknutia, alebo zamrznutia potrubia, zlej obsluhy.

m) Prepočet na nové hodnoty sa dojednáva nasledovne: obstarávacia cena poistenej
nehnuteľnosti, vedená v účtovníctve poisteného, sa prenásobí stavebným indexom podľa
roku zaradenia, obstarania poistenej nehnuteľnosti. Výška stavebného indexu je uvedená
v prílohe č. 15 Rámcovej zmluvy Č. RZ 001/ 2014, a platí pre všetky nehnuteľnosti
zaradené do rámcovej poistnej zmluvy počas trvania poistenia po celú dobu platnosti
rámcovej zmluvy.

n) Dojednáva sa, že v prípade poistenia na nové hodnoty sa bude plnenie za poistné
udalosti poskytovať v nových cenách. V prípade totálnej škody, ak poistený do troch rokov
neuvedie poistenú nehnuteľnosť do pôvodného stavu, plnenie sa poskytne v časovej
cene.

o) Dojednáva sa, že v prípade poistnej udalosti (PU) na nehnuteľnosti, ktorej vek je v čase
vzniku PU, do 60 rokov, poskytne poisťovňa plnenie v novej cene.

p) Dojednáva sa, že v prípade PU na nehnuteľnosti, ktorej vek je v čase vzniku PU, 60 a viac
rokov, poskytne poisťovňa plnenie v novej cene ak došlo, v predchádzajúcom období k
technickému zhodnoteniu danej nehnutel'nosti, resp. je nehnutel'nosť udržiavaná a v
dobrom technickom stave. V ostatných prípadoch bude poisťovňa plniť v časovej cene.

q) Dojednáva sa, že pri poistení na novú cenu nebude poisťovňa uplatňovať princíp pod
poistenia.

r) Dojednáva sa, že poisťovňa nebude vyžadovať inštaláciu uzáverov zabraňujúcich spätné
vystúpenie vody z kanalizácie

s) Záplavou sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi
v mieste poistenia.

t) Povodňou sa pre účely rámcovej PZ považuje zaplavenie územných celkov vodou v
mieste poistenia, ktorá sa vyliala z brehov povrchového vodstva, alebo tieto brehy, teleso
hrádze pretrhla.

u) Dojednáva sa, že poisťovňa plnenie za škody spôsobené povodňou, alebo záplavou
neobmedzí počtom výskytov poistných udalosti z týchto rizík na mieste poistenia za určité
časové obdobie.

v) Pod pojmom "poistenie na prvé riziko" sa rozumie poistenie na 1 riziko s automatickým
obnovením poistnej sumy. Ak poistenému vzniklo počas poistného obdobia právo na
plnenie z poistnej udalosti., poisťovňa automatický obnoví poistnú sumu na zvyšok
poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku
poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú
časť poistnej sumy. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v
pôvodnej výške pre všetky poistné udalosti aj keď ich vznik sa prekrýva a zo strany
poisťovne nedošlo k výpočtu doplatku za vyčerpanú poistnú sumu a zo strany poisteného
nedošlo k jeho zaplateniu.
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Vložka č. 2 k poistnej zmluve Č. 6004410037
Účinnosť poistenia
od začiatku účinnosti PZ
do 31.01.2018 (24;00 h)

Poistenie pre prípad odcudzenia

1. Poistenie sa vzťahuje na:

a) Stavebné súčasti budov, hál a stavieb, v zmysle prílohy Č. 1, na prvé riziko, na agregovanú poistnú
sumu 5 000,00 EUR vrátane DPH,

b) Súbor hnuteľného majetku vrátane DHIM, inventáru, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných
prostriedkov bez EČV, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na účtoch 022-4/4, 022-5/4, 022-7/4 a
podsúvahovom účte 750-91/4, na prvé riziko, na agregovanú poistnú sumu 30000,00 EUR vrátane
DPH,

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP MP 106-2 pre poistenie majetku právnických
osôb a podnikajúcich fyzických osob, OPP OV 206-2 pre poistenie veci pre prípad odcudzenia
alebo vandalizmu a Zmluvné dojednania pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo
vandalizmu- spôsoby zabezpečenia ZO SZ-4.

Poistené riziká:
Poistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia, pričom páchateľ sa zmocnil
poistenej veci nasledujúcim spôsobom:

a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom - náradím, ktoré nie je určené na
jeho riadne otvorenie,

b) do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom,
c) v mieste poistenia sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal

po sebe stopy, ktoré môžu byť použité ako dôkaz, pri vyšetrovaní políciou,
d) krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace

poistenú vec pred krádežou,
e) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého

sa zmocni! krádežou vlámaním, alebo lúpežným prepadnutím.
f) Krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému, alebo jeho pracovníkovi zobrané,

pretože jeho odpor bol v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej
príčiny, za ktorú nie je zodpovedný, vylúčený

3. Adresa rizika:

Pre ods. 1 písm. a) - b): Budova DSS, Komenského 29, Hanušovce nad Topľou

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

Ročné poistné

a 0,9 %0 (promile) z agregovanej poistnej sumy 5000,00 EUR 4,50 EU

b 0,9 %0 (promile) z agregovanej poistnej sumy 30 000,00 EUR 27,OOEUR

Celkové ročné poistné v EUR: 31,50 EU!'

5. Spoluúčasti:

Pre ods. 1 písm. a): 50,00 EUR
Pre ods. 1 písm. b): 50,00 EUR.
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.
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Vložka č. 2
Účinnosť poistenia

k poistnej zmluve Č. 6004410037 od začiatku účinnosti PZ
do 31.01.2018 (24:00 h)

Poistenie pre prípad odcudzenia

6. Zvláštne dojednania:

a) Dojednáva sa, že poistenie kryje aj "vnútorný a vonkajší vandalizmus" (zistený aj
nezistený páchateľ).

b) Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej
veci spáchané inou osobou ako poisteným.

c) Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený úmyselne poškodí alebo zničí
verejne prístupnú poistenú vec.

d) Dojednáva sa, že poistenie kryje aj krádež stavebných súčastí nehnuteľnosti alebo
vonkajší vandalizmus na stavebných súčastiach nehnuteľnosti, pričom podmienkou krytia
je nahlásenie poškodenia Policajnému zboru.

e) Dojednáva sa, že poistenie kryje aj poškodenie mal'ovky na vonkajšej fasáde
nehnuteľnosti sprayom. Škody na fasádach nehnuteľností spôsobené sprayerstvom sú
poistené na LP 2 500,- EUR na jednu poistnú udalosť.

f) Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené proti
krádeži svojou polohou. Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie umiestnenie
veci, ktorej odcudzenie si vyžaduje použitie špeciálnych pomôcok ( vysúvacia plošina,
rebrík, korba vozidla a pod.), alebo pri ich odcudzení sa musia použiť pracovné pomôcky
(kliešte, uhlová brúska a pod.)

g) Dojednáva sa, že poisťovateľ uhradí aj náklady na odstránenie poškodených stavebných
súčasti budov a zámkov, poškodených pri krádeží a pokusu o krádež a lúpež. Hradené sú
aj škody na trezorových miestnostiach a zámkov v trezorov poškodených pri krádeží,
hradí sa aj výmena zámkov pri riziku lúpež.

h) Dojednáva sa, že poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním, lúpežou,
alebo vandalizmom sa vzťahuje aj na registračné pokladne, ceniny uložené v nich - limit
plnenia za ceniny v registračných pokladniach je 500,- €, DPH, na náklady na odstránenie
škôd na stavebných súčastiach nehnuteľnosti poškodených zničených, alebo stratených
pri poistných udalostiach

i) Pod pojmom "poistenie na prvé riziko" sa rozumie poistenie na 1 riziko s automatickým
obnovením poistnej sumy. Ak poistenému vzniklo počas poistného obdobia právo na
plnenie z poistnej udalosti, poisťovňa automatický obnoví poistnú sumu na zvyšok
poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku
poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú
časť poistnej sumy. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v
pôvodnej výške pre všetky poistné udalosti aj keď ich vznik sa prekrýva a zo strany
poisťovne nedošlo k výpočtu doplatku za vyčerpanú poistnú sumu a zo strany poisteného
nedošlo k jeho zaplateniu.

Spôsoby zabezpečenie hnuteľných vecí proti krádeži:

Zabezpečenie vchodových dverí objektu:
a) Poistná suma do 5.000,- € - uzamknutý objekt (bez špecifikácie uzamykacieho systému).
b) Poistná suma do 8.500,- € - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a

bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky.
c) Poistná suma do 17.000,- € - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a

bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší zámok,
bezpečnostná závora a oplechované dvere.

d) Poistná suma do 33.000,- € - bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci vytlačeniu,
rozlomeniu a odvŕtaniu vložky + prídavný bezpečnostný zámok. Dvere zabezpečené proti
vysadeniu alebo zabezpečené dvojitou závorou s uzamykateľnou bezpečnostnou zámkou.

e) Poistná suma nad 33,000,- € - trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna služba, alebo EZS
s vývodom na mobily aspoň dvoch zodpovedných osôb,
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Vložka Č. 6 k poistnej zmluve č. 6004410037
Účinnosť poistenia
od začiatku účinnosti PZ
do 31.01.2018 (24:00 h)

Poistenie zodpovednosti za škodu

1. Poistenie (základné riziká) sa vzťahuje na:

a) zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikne inému v súvislosti s činnosťou poisteného alebo
vzťahom poisteného na základe výpisu z registra a rozhodnutia o zmene zo dňa 16.12.2011
'príloha č.2', ak poistený zodpovedá za škody v dôsledku svojho konania alebo vzťahu z doby trvania
poistenia, na limit plnenia 15 OOO,OOEUR,ktorá je limitom plnenia poisťovne pre jednu poistnú udalosť.
Na úhradu všetkých poistných udalostí v priebehu jedného poistného roku poskytne KOMUNÁLNA
poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group poistné plnenie do výšky dvojnásobku dojednaného limitu
poistného plnenia, resp. sublimitu plnenia. Súčasťou (automaticky krytá v základnom poistení) je aj
následná finančná škoda - ušlý zisk.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP ZP 606-2 pre poistenie zodpovednosti za
škodu a OPP ZW 656-2 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom,
zmluvné dojednania k poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovateľom sociálnej
služby ZD SOC-4,a Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za
environmentálnu škodu ENVIROPLUS/ ENVIROKOMUNAL VPP ENV 450

Rozsah poistenia:
Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo aby poistiteľ za neho nahradil poškodeným
uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, za ktoré poistený na základe všeobecne
záväzných právnych predpisov zodpovedá

Predmet poistenia:
Činnosti vykonávané pri výkone samosprávy a pri plnení úloh štátnej správy v súlade so zákonom
Č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisova všetky
činnosti vyplývajúce poisteným subjektom, ktoré sú v pôsobnosti PSK a sú zriadené PSK z
platných predpisova rozhodnutí štátnych orgánov.

3. Adresa rizika: územie Slovenskej republiky

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

Poistná suma
Limit poistného Limit poistného

Organizácie v pôsobnosti PSK plnenia pre ka�dú a
plnenia pre v�etky Ročné poistné

jednu OvZP PSK! OvZP PSK! poistné
poistné obdobie (1

rok)
obdobie (1 rok)

Poistenie zodpovednosti 15000,00 € 2000000,00 €

Veci prevzaté bez MV 15000,00 € 200000,00 €

Regresy sociálnej a zdro poisťovní 15000,00 € 200000,00 €

Veci prenajaté, požičané bez MV 15000,00 € 200000,00 € 258,00 €
Limit poistného plnenia
pre PSK a všetky

Environmentálna zodpovednosť 15000,00 € OvZP PSK vrátanej
_Qoistnéobdobie (1 rok)

2000000,00 €
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Vložka Č. 6 K poistnej zmluve Č. 6004410037
Účinnosť poistenia
od začiatku účinnosti PZ
do 31.01.2018 (24:00 h)

Poistenie zodpovednosti za škodu

5. Spoluúčasti:

Pre škody na veciach, a nemajetková ujma (ušlý zisk): 50,00 EUR
Pre škody na zdraví: 00,00 EUR.
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Zvláštne dojednania:

Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody;
a) vzniknuté na veciach hnuteľných aj nehnuteľných, ktoré si poistený, alebo za neho

konajúce osoby požičali, prenajali, alebo inak využívajú, na veciach ktoré poistený prevzal,
aby na nich vykonával objednanú činnosť, okrem vecí, ktoré poistený prevzal na základe
leasingovej zmluvy

b) škody spôsobené vadným výrobkom, vrátane škôd spôsobených infekčnými, vírusovými
a plesňovými pôvodcami.

c) škody na veciach, ktoré poistený prevzal na spracovanie, opravu, úpravu, predaj, úschovu,
uskladnenie alebo poskytnutie odbornej pomoci.

d) spôsobené na nehnuteľnostiach, ktoré poistený alebo nim poverená osoba užíva, obýva
alebo má v najme

e) spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou nehnutel'nosti, ktoré
poistený vlastni, má prenajaté, alebo ich inak užíva, pokiaľ poistený za takúto škodu
zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov

f) vzniknutých na veciach návštevníkov a zamestnancov, ak boli odložené na mieste na tom
určenom alebo na mieste kde sa obvykle ukladajú. Pod pojmom škoda sa rozumie aj
krádež vecí, pokiaľ bola splnená požiadavka zabezpečenia veci proti krádeží a bola
prekonaná prekážka alebo opatrenie chrániace vec pred odcudzením. Limit plnenia na
jednu vec návštevníkov 5.000,- €, zamestnanci 2.000,- €.

g) škody vzniknuté z regresných nárokov Sociálnej poistenie a zdravotných poisťovní z titulu
pracovných úrazov a chorob z povolania zamestnancov poisteného.

h) škody na životnom prostredí
i) environmentálne škody, v zmysle čl. ul.bod 1., VPP ENV 450 dojednaný rozsah poistenia:

Variant AJ Excellent.

Poistiteľ ďalej nahradí v súvislosti so zodpovednostnou poistnou udalosťou za poisteného aj
výdavky:

a) náklady mimosúdneho prerokovania nárokov poškodeného, pokiaľ je poistený povinný ich
uhradiť

b) náhradu nákladov právnej obhajoby v súvislosti s nárokom vzneseným proti poistenému v
dôsledku škody na ktorú sa poistenie zodpovednosti vzťahuje
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POistníkl Poistený:
Sidlo:

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
Važecká 3, 080 05 Prešov

.IPr.i.l.o..ha.. č...1. .1 Miesto poistenia: Budova DSS, Komenského 29, Hanušovce nad Topľou
BUDOVY INMI Vedené v účtovnej evidencii poisteného

Objekt Úéetč. Obstarávacia cena I€J rokkolaud. amorU rok Celková amort. Poistná Suma

Budova DSS /+Technologické vybavenie/ 21 236216,31 € -
TZ Budovy 21 22588,36 € 2011 - 307225,77 €

TZ Budovy- výťah 21 48421,10€ 2012 - -
Poistná suma spolu 307225,77€



~ KOMUNÁLNA poist'ovňa, a.s. Vienna Insurance Group
KOMUNALNA .___----.Štefánikova 17, 81105 Bratislava

poisťovňa" ICO: 31 595545, OIC: 2021097089, IC DPH: SK7020000746
VIENNA I SU ANCE GROUP Spoločnost' je členom skupiny registrovanej pre DPH,

N R zaplsaná v Obchodnom re9istri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Č. 3345/B

ZO SOC-4

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

k poisteniu zodpovednosti za škodu

spôsobenú poskytovatel'om sociálnej služby

s účinnosťou od:
od začíatku účlnnostl PZ

1. Na toto pripoistenie sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné
poistné podmienky pre poistenie majetku č. 106-4 (ďalej "VPP MP 106-4"), Všeobecné poistné
podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických
osôb (ďalej "VPP ZP 606-4"), tieto zmluvné dojednania a poistná zmluva. Poistník podpisom
týchto zmluvných dojednaní prehlasuje, že bol s VPP MP 106-4 a VPP ZP 606-4 oboznámený a
že ich prevzal.

2. K poisteniu všeobecnej zodpovednosti za škodu sa dojednáva toto pripoistenie, ktoré sa
vzťahuje na zodpovednost' za škodu poskytovatel'a sociálnej služby', ktorú spôsobí
prijímatel'ovi sociálnej službl a ktorú si poskytovatel' sociálnej služby poist'uje podľa § 67
Zákona Č. 448/2008Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona Č. 455/1991Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

3. Toto pripoistenie sa dojednáva za nasledovných podmienok:

Zodpovednosť za škodu poskytovatel'a sociálnej služby spôsobenú prijímateľovi soc. služby

spoluúčasť:

počet obyvateľov poskytovateľa soc. služby: 1 - 1000

poistná suma (sublimit plnenia za jednu a všetku poistné udalosti v jednom poistnom obdobi): 15000 EUR

o S poistením ošetrovateľskej starostlivosti 3
rozsah poistného krytia: O bez poistenia ošetrovateľskej starostlivosti 3

ročné poistné za pripoistenie: v poistnom za poistenie zodpovednosti

ltE50ľE .20,02. Jol't
V , " I dňa .-. , .

o
KO
StE
IC .-_--.. __.145-

roup

pečiatka a podpis zástupcu poisťovne

1 § 3 ods. 3, 4 CI 5 Zákona Č. 44812008 Z.z. o sociálnych alužbäch CI o zmene a doplneni zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikani (živnostenský zákon) v znení neskoršich predpisov

2 § 3 ods. 2 Zákona Č. 44812008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplneni zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom pOdnikaní (živnostenský zakon) v zneni neskorších predpisov

3 § 22 ZákonaČ. 44812008 Z.z. o sociálnychslužbácha o zmene a doplneni zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskompodnikani (živnostenskýzákon) v zneni nsskoršlch predpisov


