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Union Poistná zmluva
číslo:11-410215p o s fov ň a

Union poisťovňa, a. s" Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
100:31322051 /DIČ: 2020800353

zapísaná \/ Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl.č. 383/B
v zastúpenl; Prvá Komunálna Finančná, a.s.

(ďalej len "poisťovňa")

a

Obec Poproč r"
^.

Obecný úrad, Skolská 2 Obecný úrad POPROČ
044 24 Poproč I-- IT fll

*A/ *-^> /-l

Qfetítcn-
ÍČO: 00 324 639, DIČ: 2020746189 ^/ ^ ^//"z

(ďalej len "poistený") L^tPctÍ .citt SEftÉo: ôlstCT tptKtÍ:

.^ ŕ]^/^./ í.

uzatvárajú .*^h "^fr

THróKýŕHs^ ^^^.^.yÍ -lirth w"*wu*-^-wl
F* * -^

prostrednfctvom spoločnosti Prvá Komunálna Finančná a.s
podra §788 a nasledujúcich Občianského zákonnfka aRámcovej dohody č.RD-04/2012 pre poistenie
majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb túto zmluvu o poistenf (ďalej len "poistná
zmluva").

ÚČinnosť poistenia: 01.01.2013 (00:00 hod)
nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručení pisomného potvrdenia o j'ej
zverejneni poisťovatetavi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovaterovi
doručené v deft nasiedujúci po dni jej zverejnenia v Obchodnom vestnfku
pokiar bola zverejnená na návrh poisťovatera (ust. §5a zák. č. 211/2000 Z.z. a
§47a ods. 2 Občianskeho zákonníka)

Pre toto poistenie platia:
- Všeobecné polstné podmienky poistenia majetku pre podnikaterské subjekty VPPPM/091 1,
- Osobitnédojednania pre poistenie majetku proti škodám spôsobeným živelnými rizikami ODŽIV/0911

kuVPPPM/0911.
- Osobitné dojednania pre poistenie majetku proti škodám spôsobeným vodou z vodovodných

zariadení ODVOD/0911 ku VPPPM/091 1,
- Osobitné dojednania pre poistenie majetku proti škodám spôsobeným odcudzenfm a vandalizmom

ODKRA/0911 ku VPPPM/0911 .
- Osobitné dojednania pre poistenie majetku pre prípad poékodenia alebo zničenia skla ODSKĽ0911

kuVPPPM/0911,
- Osobitné dojednania pre poistenie majetku elektronických a strojných zariadení pre prfpad

poškodenia alebo zničenia ODLOM/0911 ku VPPPM/0911,
- Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu VPPZ/0109,
-Osobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone funkcie^ člena

štatutárneho alebo dozorného orgánu obchodnej spoločnosti a družstva k Väeobecnej poistným
podmienkam zodpovednosti za škodu VPPZ/0109,

- Osobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu miest a obcí,
ďalej tiež prilohy a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia na ktorých sa zmtuvné strany v tejto
poisínej zmluve dohodli, a ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy a poistený svojim podpisom potvrdzuje ich
prevzatie.

Súhrn poistného:
v

Císlo Poistené Celková poistnáDruh Ročné poistnéáno - nievložkv suma

Živelné poistenie äno
_ť 13652778,01 EUR 2 624,56 EUR



strana č. 2/3

2. Poistenie proti odcudzeniu áno 29 500,00 EUR 106,96 EUR
3. Poistenie prerušenia prevádzky - živelné nie

<

4. Poistenie elektroníky a strojov áno 1 500,00 EUR 5,84 EUR
5. Poistenie prerušenia prevádzky - strojné nie

<

6. Poistenie skla ano
/

100,00 EUR 1,80EUR
7. Poistenievnútroštátnej dopravy nie

1

8. Poistenie zodpovedností za škodu ano
r 19 000,00 EUR 125,20 EUR

Celkové ročné poistné v EUR: 2 864,36 EUR

Platenie poistného
1. Poistený platí poistné na účet sprostredkovatera prevodným príkazom;
Bankové spojenie: Volksbank Slovensko a.s.
Čťslo účtu 4220289916/3100

Konštantný symbol: 3558

Variabilný symbol: 11410215

2. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť v štvrt'ročných splátkach a je splatné nastedovne:
Splátka poistného 716,09 EUR je splatná 15.02. príslušného kafendárneho roka
Splátka poistného 716,09 EUR je splatná 15.04. prislušného kafendárneho roka
Splátka poistného 716,09 EUR je splatná 15.07. prfslušného kalendárneho roka
Splátka poistného 716,09 EUR je sptatná 15.10. prislušného kalendárneho roka

3. Alikvotnepoistnezaobdobieod01.01.2013do31.03.2013 vovýške 716,09 EURjespfatné

Hlásenie poistných udalostí
Poistnú udalosť poístený hlási bez zbytočného odkladu tefefonicky na Centrálny dispečing škôd - tel.:
0850111211

Dalšie dojednania
1. Pre toto poistenie platia prfslušné ustanovenia Občianského zákonníka, vyššie uvedené véeobecné

poistné podmienky, osobitné dojednania a táto poistná zmluva. Všetky vymenované poistné
podmienky, osobitné dojednania a prílohy sú nedelitefnou súčasťou poistnej zmluvy a poistený svojim
podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje ich prevzatie.

2. Poistené vedľajéie náklady
V zmysle Specifikácie skupín predmetov poistenia, sú v poistnej zmtuvy poistené aj vedfajšie náklady.
a to do výšky 20% z poistnej sumy. Poistenie vedFaJšÍch náktadov sa dojednáva na 1. riziko.
Poistené vedfajšie 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/.

3. Podpoístenie
Vprípade stanovenia PS nehnutefností na novú hodnotu spôsobom uvedeným vtejto poistnej
zmluve, poisťovňa nebude uplatňovať námietku podpoistenia.

4. Poistné krytie novonadobudnutého majetku
Poisťovňa poskytne poistné krytie pre véetky predmety poistenia odo dňa zaradenia do účtovnej
evidencie poisteného, najviac však do výšky 20% z celkovej poistnej sumy.

5. Poistným obdobfm je kalendámy rok. Poistenie sa dojednáva na dobu neuróitú.
6. Poistná zmluva Je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých každá 20 zmluvných strán (poistený

a poisťovňa) a sprostedkovater poistenia obdrži po Jednom origináli.
7. Osoba, ktorá s Union uzavrela poistnú zmiuvu, svojim podpisom potvrdzuje, že Jej bol(Í) pred

uzavretfm poistnej zmluvy odovzdaný(é) formulär(e) o dôležitých zmfuvných podmienkach
uzatváranej poistnej zmluvy.

8. V zmysle čl. 1 5 ods. 1 VPPPM/0911 si poistený zvolil poistenie bez Índexácie poistnej sumy.
9. Práva a povinnosti poisteného. poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených

všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach.
10. PoistnÍk, ktorý má v zmyste zákona  . 211/2000 Z.z. povinnosťzverejňovaťzmiuvyje povinný

zverejniť túto poistnú zmluvu do 3 dni od Jej uzavretia najneskôr však Jeden deň pred účinnosťou
poistnej zmiuvy, a zároveň vydať poisťovateľovi písomné potvrdenie o zverejnenf tejto poistnej zmluvy
bezodkladne po jej zverejnení.
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11. V prípade, ak poistník nedoručí poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy v lehote
do dvoch mesiacov od jej uzavretia, táto poistná zmluva zanikne. To neplatí ak v tejto lehote bude
poistná zmluva zverejnená v Obchodnom vestníku

12. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že toto sa považuje za doručené
poisťovatefovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doručenia potvrdenia tetefaxom,
alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie

Poproč, 30.12.2012 Poproč, 30.12.2012

B_C^. />
Q .0^̂ ^
:^
^ ^i\Y ^ ^ ^ffoimiáínaRRanénaa.
o SP Samova^^
.^1 í> ^:

.<?: 94901^NITRAín
^^s t-0

<>
^I1'

X,

7 Ing. Štefan Jaklovský
Starosta obce

ečiatka a podpis poisten^ťiB pečiatka a podpis poisťovne
o
o
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číslopoistnejzmluvy: 11-410215

účinnosť zmluvy; 1.1.2013

podpis za klienta: Ing. Štefan Jaklovsky
funkcia klienta: Starosta obce

Miesto podpisu Poproč
ičo: 00 324 639
Dlč; 2020746189

podpis za PKF:
funkcia:

dátum podpisu: 30.12.2012
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Union Vložka č. 1

k poistnej zmluve
p o s o v a číslo: 11-410215

Zivelné poistenie

1. Poistenie sa vzťahuje na:
a) Súbor budov, hál a stavieb, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na agregovanú

poistnú sumu 12 089 569,22 EUR.
b) Súbor nehnuteíného majetku - líniové stavby, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu

na agregovanú poistnú sumu 1 332 008,79 EUR.
c) Súbor hmotného investičného majetku, vedeného v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na

agregovanú poistnú sumu 230 200,00 EUR.
d) Súbor peňazi a cenfn. vedených v účtovnej evidencii poisteného, na nominálnu cenu, na agregovanú

poistnú sumu 1 000,00 EUR.
e) Poistenie pomnEkov a ďalšfch objektov cintorínskej architektúry pre prípad poškodenia alebo zničenia

živelnou udalosťou. Poistenie na novú hodnotu na agregovanú poistnú sumu 0,00 EUR.

Poistenie pomníkov a ďalšfch objektov cintorinskej architektúry pre prípad poškodenia alebo zničenia
živelnou udalosťou alebo vodou z vodovodných zariadenf.
Poistenie na novú hodnotu, Poistná suma Je h/orená súčinom timitL) maximálneho plnenia zo strany
poisťovne za jeden pomník a počtu hrobov nachádzajúcich sa na cintoríne evidovaných v rámci
pasportizácie hrobových miest.
Limit maximálneho plnenla zo strany poisťovne za jeden pomník je stanovený v sume 1.300,00 EUR.
Stanovená spoluúčasť pre toto riziko je 40,00 EURzaJeden pomník.
Poistnfkom je organizácia, poisteným vlastník pomnika a ďafších objektov cmtonnskej architektúry.
V prípade poistnej udalosti poisťovňa poskytne plnenie poistenému. Organizácia na požiadanie poisťovne
poskytne údaje o vlastníkovi a spolupracuje pri likvidácii poistnej udalosti.
Vlastnikom pomnfkov nieje poistník ale sa nachádzajú najeho katastrátnom územi.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:

- Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku pre podnikateľské subjekty VPPPM/0911,
- Osobitné dojednama pre pojstenie majetku proti škodám spôsobeným živelnými rizjkami ODŽIV/0911

RuVPPPM/0911,
- Osobitné dojednania pre poistenie majetku proti škodám spôsobeným vodou z vodovodných

zariadeníODVOD/0911 ku VPPPM/0911

Odchýtne od Čl. 3 bod 1 ODŽIV/0911 sa poistenie vzťahuje na škody spôsobené:
a požiarom,
b) výbuchom,
c) priamym úderom blesku,
d) nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti aiebojeho náktadu,
e) vichricou - min. 65 km/h
f) povodňou alebo záplavou,
g) fadovcom,
h) náhlym zosúvanlm pôdy, zrútenim skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti s priemyselnou

alebo stavebnou činnosťou,
i) zosúvanfm alebo zrótenim lavín,
J) pádom stromov, stožiarov a iných premetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
k) zemetrasením 5° EMS 98
1} vodou unikajúcou z pnvodného alebo odvädzacieho potrubia vodovodných zariadeni

azvodovodnýchzariadení,
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m) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného etážového alebo_dlarkového kúrenia
n) hasiacim médiom samovorne uniRaJúcim zo stabilného hasiacehozariadenial
o) kvapaiinou unikajúcou zo solárnych systémov aleboklimatíz^čn^c^
p) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov
q) hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti
r) atmosférickými zrážkami, Fadovcom a ťarchou snehu
s) nečistotami'vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo do

120 hodín po skončení živelnej udalosti,
t) dymom vznikajúcim pri požiari
u) zvýšením hladÍny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo katastrofickým
v) krádež poistenych hnuternych vecí, ku ktorej doSlo vpriamej súvislosti svyššie uvedenými

náhodnými udalosťami,
w) Fadochodmi, prívalom bahna,
x nárazom dopravného prostriedku.
y) záplavou následkom búrkového prívalu
z) ťarchou snehu a námrazy,
a'a) spätným'vystúpenim vo'dy z kanalizaéného potrubia ak bolo spôsobené atmosférickými zrážkami

alebo katastrofíckým lejakom.
bb) poiikoden^Äpotrubia vodovodného -riaden.odv.d^o^.a.^b.a. ^s

vykurovaclch' alebo solárnych systémov, ak k nemu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo
zamrznutím vody v nich.

3. Miesto poistenia:
Odchýlne od VPPPM/0911 je miestom poistenia adresa uvedená pre jednotlivé predmety poistenia v
prílohe k poistnej zmluve s názvom (Zoznam nehnuteľného a hnutefného majetku)

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Poistná suma Ročné poistne

a) 0.190 %o (promile) z agregovanej poistnej 12 089 569.22 EUR 2 297.00 EUR
b) 0,210 %o (promile) z agregovanej poistnej 1 332 008.79 EUR 279.72 EUR
c) 0,200 %o (promile) z agregovanej poistnej 230 200,00 EUR 46,04 EUR

d) 1,800 %o (promile) 2 agregovanej poistnej 1 000,00 EUR 1,80EUR

e) 0,230 %o (promite) z agregovanej poistnej 0,00 EUR
Celkové ročné poistné v EUR: 2 624,56 EUR

5. Spoluúčasti:
Pre body a) až c) 100,00 EUR.
Pre bod d) 30,OOEUR.
Pre bod e) 40,00 EUR.
Poistený sa na každej poistnej udalosti podiera týmito sumami z poistného plnenia.

6. Zvláétne dojednania:
í: -Pdstenie^Me na atókorvek ú.yselné alebo neOmyselné poäkode.e alebo z">ôeniep>s^ej

rak'konanle'smerovalo k poškodeniu alebo zniíeniu poisteného majetku. proti osobe poistenéhoveci

alebo proti osobe vlastníka alebo správcu poisteného majetku *

2. A^likvidäd, poistnei udalosti spôsobenej vlchricou sa nebude daf uri. sila vetra, poisrovateF
môže postupovať podFa rozsahu ékôd na okolitých nehnuternostiach

3. D^ednávasa'ze P^stenlesavzta^ujeajn^
d7äh'y:i^inierske'siete, protipovodňové" ochranné hrädze, ktoré sú majetkom poisteného a sú
uvedené v zozname poisteného majetku.

4 D^na^^ p~r^L^klat:Ä. ":^róS.a::demontáž/remontáž ostatných nepoäkodenych poistených veci, vykonané
^ovuobsta^n[m~a1ebo'opravou veci poškodenych, zniienych alebo stratených pri poistnej udalosti
pri živelnom poistením sú kryté aj následné škody.

5. Výška ročného limitu plnenia z celkovej PS uvedenej v každej PZ samostatneje:
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a) na poistné riziko povodne a záplavy 100 % z poistnej' sumy
b) na poistné riziko zemetrasenie 100%zpoistnej sumy
c) na poistné riziko komplexný živel (okrem poistných rizík povodne, 100 %z poistnej sumy
záplavy a zemetrasenie

6. 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. Pre poistenie peňazí a cenín, právo na poistné plnenie vzniká:
a) ak mimo pracovnej doby sú peniaze a ceniny uiožené nasledovne:

Max. limit plnenia Zabezpečenie
do331,94 vrátane Pevny uzáver okrem prenosných schránok
do6.638.78  vrátan^ Ťrézor pripevnený k stene alebo k podiahe
do19.916,35  vrátan<i Trezor žabudovaný v stene alebo v podlahe
nad 19.916,35  Trezor alebo pancierová pokíadnica s dvoma bezpečnostnými zámkami

b) aj v prípade, ak počas pracovnej doby v čase poistnej udafosti nie sú dodržané podmienky
zabezpečenia
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Union Vložka č. 2
k poistnej zmluve

p o s o v a číslo: 11-410215

Poisteniepre prípad odcudzenia

1. Poistenie sa vzťahuje na:
a) Súbor stavebných súčastí budov, hál a stavieb, vedený v účtovnej evidencii poisteného. na novú

cenu, na pnró riziko, na poistnú sumu 2 000,00 EUR.
b) Súbor hnuterného majetku vrátane DHM, inventáru a dopravných prostriedkov bez EČV veden^

v účtovnej evidencii poisteného, na obstarávaciu cenu, na prvé riziko, na poistnú sumu 5 000,00
EUR.

c) Peniaze, ceniny, stravné lístky v trezore - na pn/é riziko, na Poistnújumu 1 000.00 EUR.
d) Preprava peňazi poslom, na pn/é riziko, na poistnú sumu 1 000,00 EUR.
e) Súbor stavebnychsúčastíbudov'hálastavieb.vedeny^v^č^oynejevld^

cenu, na pnré riziko, pre riziko vandalizmus nezistený pächater, na agregovanú poistnú sumu 20
000,00 EUR.

f) Súbor hnutefného majetku vrätane DHM inventáru adopravnych P^triedkov bez EČV vede^
v úôtovnej evidencii poisteného, na obstarávaciu cenu, na prró riziko, pre riziko vandalizmus
nezistený páchateľ, na agregovanú poistnú sumu 500,00 EUR.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia urôujú:

- Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku pre podnikatefské subjekty VPPPM/091 1. ^
- Osobitné dojednania pre poistenie majetku proti škodám spôsobeným odcudzenim a vandalizmom

ODKRA/0911 kuVPPPM/0911,

Odchýlneod ODKRA/0911 sadojednáva:
Vnútomý vandalizmus znamená úmyselné poškodenie, alebo úmyselné zničenie poistenej vecisPáchaneJ
inou'os'obou ako poisteným tým spôsobom.že si prerazl cestu do chráneného priestoru, prekoné
prekážku a poékodí alebo zniči predmet poistenia.
Vonkajšlvandalizmus znamenä, že inä osoba ako poistený spächal úmyselné poškodenie alebo zniienie
verejne prístupnej poistenej veci.
Poďpojmom'úmyselné poškodenie alebo znicenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj estetické
poškodenie poistenej veci - poškodenie sprejermi alebo grafitmi.
Poistenie na prvé riziko.
Stanovenä spoluúčasť pre toto riziko je 66,39  

Odchýlne od ODKRA/0911 sa ^OJfd,nfv.a' ^8 pi?Íst^Í^ľ^^^^rä^^ S^JZít<ahi'Í^nv;
a)~domtesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je uréený na jeho riadne

otvorenie,

b) do miesta poistenia sa dostaf iným preukázateľne nási'n^msPôsoboml
c) vmiestesa skryl, po jeho zamknuti sa veci zmocnil a pri jeho opusteni zanechal po sebe stopy, ktoré

môžu byt' použité ako dôkazný prostriedok,
d) miestopoisteniaotvoril originálnym krúéom alebo legälne zhotoveným duplikátom. ktorého sa zmocnil

krádežou vtámaním alebo túpežným prepadnutím
e) do'schränky; ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktory nie je urCený na jej

riadne otvorenie,
f) kradežou;pri ktorej páchateľ preukäzaterne prekonal prekážku alebo opatrenie chräniace poistenú

vec pred krádežou,
g) krädežou, priKtorej boli poistené veci poistenému alebo jeho praco^koyi zobrané pretozejeho

odpo7boi vylúŕenyvdOsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej priíiny, za ktorú
nemôže byt' zodpovedný,
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h) lúpežou - zmocnením sa postenej veci tak, že pächater použil proti poistenému, jeho pracovntkovi
alebo inej osobe násilie, alebo hrozbou násilia.

Odchýlne od ODKRA/0911 sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:

Spôsob zabezpečenia hnuteFných vecí v objektoch:
Poistná suma Postačujúce zabezpečenie

do 6 638,78 EUR bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít
zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu viožky (na každých vstupných dverách)vrátane

bezpečnostná cylindrickä vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štft
do 16 596.96 EUR zabraňujúci rozlomeniu a vylomeníu viožky a pridaný ďaléí zámok alebo
vrátane bezpečnostná zävora a oplechované dvere atebo presklenné časti zabezpečené

funkčnými mrežami (na každých vstupných dverách)
bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štit

do66387,84EUR zabraňujúci rozlomeniu (na každých vstupných dverách) a vytomeniu a objekt
vrátane

zabezpečený elektronickou zabezpečovacou. signalizáciou
bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít
zabraňujúci rozfomeniu a vylomeniu (na každých vstupných dverách) a objektnad 66 387,84 EUR
zabezpečený elektronickou zabezpečovacou. signalizäciou vyvedenou na pult
centrálnej ochrany.

Spôsob zabezpečenia peňazí, cenín a CP:
Max. limit plnenia Zabezpečenie

do 331,94   vrátane Pevný uzáver okrem prenosných schránok
do6.638.78   vrátane Trezor pripevnený k stene atebo 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

Spôsob zabezpečenia prepravy peňazí
Max. limit plnenia Zabezpečenie

Poistený alebo nim poverená osobado 3.319,39  vrátane
Vhodný kufrik alebo uzamykateFná taška
Poistený alebo ním poverená osoba + ďaléia osoba vybavená obuškom alebo

do16.596,96  vrátane paralyzérom alebo stretnou zbraňou
Bezpečnostný kufrfk alebo iný predplsaný spôsob uloženia
Poistený alebo ním poverená osoba + ďalšja osoba vybavená strelnou zbraňoudo 33.193,92   vrátane
Bezpečnostný kufrik alebo iný predpísaný spôsob uloženia
Poistený alebo nim poverená osoba vybavená stretnou zbraňou + ďalšia osoba
vybavená strelnou zbraňou alebo poistený atebo ním poverená osoba + ďalšie dvedo 165.969,59  vrátane
osoby vybavené strelnou zbraňou
Bezpečnostný kufrík alebo iný predpísaný spôsob ulozenia

3. Miesto poistenia:
Odchýlne od VPPPM/0911 je miestom poistenia adresa uvedená pre jednotlivé predmety poistenia v
prflohe k pojstnej' zmluve s názvom (Zoznam nehnuteľného a hnutefného majetku).

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Poistná suma Ročné poistné

a 2,100 %o (promile) z agregovanej poistnej 2 000,00 EUR 4,20 EUR0,

b) 3,130 %o (promile) z agregovanej poistnej 5 000,00 EUR 15,64EUR
c) 7,600 %o (promile) z agregovanej poistnej 1 000,00 EUR 7,60 EUR
d) 12,000 %o (promile) z agregovanej poistnej 1 000,00 EUR 12,OOEUR
e) 3,300 %o (promile) z agregovanej poistnej 20 000,00 EUR 66,00 EUR
f) 3,000 %o (promile) z agregovanej poistnej 500,00 EUR 1.52 EUR
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Celkové ročné poistné v EUR: 106,96 EUR

5. SpoluúČasti:
Prebodya)ažd):0,OOEUR
Prebodye),f); 66,39 EUR
Poisteny sa na každej' poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Zvláétne dojednania:
^: Dojednáva s'a, že poistené veci uložené na vornom priestranstve sú zabezpeiené prepripad ^krädež^
.-ľM-^-~=^==S=uor""" ..vyžaduje použitie špeciálnych pomôcok (kliešte. zvárací prístroj. uhlová bróska a pod ).
2'-Dojcdnéva sa, ze podmienkou plnenia z poistnej udalostiv prlpade kr.dcze pojazdného pracovného
stroja je prekonanie prekážky chrániacej poistenú vec pred odcudzením



Union Vložka č. 4
k poistnej zmluve

p o j sfo vň a Číslo: 11-410215

Poistenie elektroniky a strojov

1. Poistenie sa vzťahuje na:
a) Súbor strojov, pristrojov a elektronických zariadení, vedených v účtovnej evidencii poisteného, na

novú cenu, na prré riziko, na poistnú sumu 1 500,00 EUR.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:

- všeobecné Polstné Podmienky polsteniamat^tku ftLei/f^ľ^ťsllé ^r^!yhv^^/^í11r- Osobitné dojednania pre poistenie majetku elektronických a strojných zariadení pre prfpad
poškodenia alebo zničenia ODLOM/0911 ku VPPPM/0911t

3. Miesto poistenia:
Odchýlneod VPPPM/0911 je miestom poistenia adresa uvedená pre jednotlivé predmety poistenia v
prílohe k poistnej zmluve s názvom (Zoznam nehnuteľného a hnutefného majetku

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Poistná suma Ročné poistné

a) 3.900 %a (promile) z agregovanej poistnej 1 500.00 EUR 5,84 EUR

Cefkové ročné poistné v EUR: 5,84 EUR

5. Spoluúčasti:
Preboda) 33,19 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti podiefa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Zvláštne dojednania:
:poistenlm ele'ktroniky a strojov je kryté akékofvek néhle a nepredvldané materiälne poškodenie alebo

zniéenie elektronických zariadení a strojov.
Právo na ptnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr:
-'chybou'konätrukcie, chybou materiélu alebo v^robnou chybou (pokiaf sa na ňu nevzťahuje zäruka

výrobcu),
- pádom elektronického zariadenia alebo stroja
- roztrhnutim v dôsledku odstredivej sily,
- skŕatometektnckého prúdu a iným pôsobenlm elektrického prúdu ( prepatie, indukCné úänky blesku)
- zlyhanlm meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky,
- vniknutim cudzieho predmetu.

2. Dojednäva sa.'ie pri poisteni elektroniky a strojov sú kryté aj nasledujúce vlacnáklady do výšky PS pre
každú poistnú udalosť.
Jednása oodpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady vrátane:

- nákladov posudkového znalca
- náktadov na hľadanie príčiny ékody
" nákladov na zemné výkopové práce

nakladov spojenych s leteckou dopravou, s priplatkami za noônú prácu, präcu nadôas, vnedefu
a počas sviatkov, ako aj expresné poplatky

3. Dojednáva sa, že pri poisteni elektroniky a strojov sú kryté aj nák!adynaleteckuPrepravu n^hiracÍných
" ^TSal ^KiľS?^ÄSr?>,
nad--Tkyp-i"^=wl=o:^b=S5-D^nava sa-ze po.tenie sa vz..ahuje na vsotky elektronické zariadenia a stroje, Kton/ch dätun.
zaradenia do účtovnej evidencie jednotlivých organizäcií je menej ako 8 rokov.



Union Vložka č. 6
k poistnej zmluve

P o s ť o v a číslo: 11-410215

Poistenie skla

1. Poistenie sa vzt'ahuje na:
a) Súbor skiel, na novú cenu, na prró riziko, na poistnú sumu 100,00 EUR.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:

-- VSeobecné poistné podmicnky poistenia majetku pre podnikatefské subjekty VPPPM/091^
- Osobitné dojednania pre poistenie majetku'pre pripad poškodenia alebo zniéenia skla ODSKL/0911

kuVPPPM/0911,
Odchýlne od ODSKL/0911 sa pre prípad poistenia skladojednáva:
pofetenie vzrah^e pre pripad poäkodenia alebo zniienia poistenq veci - väetky druhy teburového^od
hrubky 3 mm; v'ákuové skto, sktenené výplne, fólie na skläch, elektronické zabezpeéovacie zariadenie
vraťaneetektronických súiastl - akoukoFvek náhodnou udalosťou, okrem pripadov, ak škody alebo chyby
a) pred účinnosťou poistnej zmluvy,
b) pri doprave poistených vecí,
c) pri montáži a demontáži poistených veci,
ď) v súvislosti s vykonávaním stavebných prác y mieste postenia
e) výbuchom nálože, trhaviny, granátu alebo iných výbušných hmôt.

to

3. Miesto poistenia:
Odchylneo'dVPPPM/ogn je miestom poistenia adresa uvedené pre jednotlivé predmety poistenia v
prílohe kpoistnej zmluve s názvom (Zoznam nehnutemého a hnuterného majetku)

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Poistná suma Roéné poistne

a) 18.000 %o (promite) z agregovanej poistnej 100.00 EUR 1,80 EUR
Celkové ročné poistné v EUR: 1,80EUR

5. Spoluúčasti:
Pre bod a) 9,96 EUR
Pojstený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného pfnenia.
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Union Vložka č. 8
k poistnej zmluve

číslo:11-410215p o s r a v a

Poistenie zodpovednosti za škodu

1. Poistenie sa vzťahuje na:
a) zodpovednosť prävníckej osoby za škody spôsobené inému porusením právnej povlnnosti v súvislosti

s činnosťou alebo vzťahom poisteného na poistnú sumu 17 000,00 EUR.
b) zodpovednosť poísteného " ätatutárneho zástupcu subjektu územnej samosprávy (Predsedu vuc'

primátora mesta. starostu obce) za škody spôsobené Jnému pOTušenim právnej povinnosti v
súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného na poístnú sumu 2 000.00 EUR.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:

- Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu VPPZ/0109,
-Osobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone funkcie^člena

étatutárneho alebo dozomého orgánu obchodnej spoločnosti a družstva k Všeobecnej poistným
podmienkam zodpovednosti za škodu VPPZ/0109 a

- Ósobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu miest a obcí (ďalej len "VPP").

3. Miesto poistenia:
územie Slovenskej republiky a Európy

4. Sadzby a podktady pre výpočet poistného:
Poistná suma Ročné poistné

a) 7,000 %o (promile) z agregovanej poistnej 17 000,00 EUR 119.00 EUR
b) 3,100 %o(promite) z agregovanej poistnej 2 000,00 EUR 6,20 EUR

Cetkové ročné poistné v EUR: 125,20 EUR

5. Spoluúčastí:
Preboda)33,19EUR
Prebodb) 100,00 EUR
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia,

6. Zvláštne dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb:
6.1. Odchýlne od VPP sa dojednáva, že:
a) Zpoistenia zodpovednosti za Škodu má poistený právo aby poisťovater za neho nahradil

poškodeným uplatnené a preukázané nároky na nähradu äkody, ktorá vznikla poškodenému na
zdravi a usmrteni alebo poškodením, zničením alebo stratou veci ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý
zisk) vyplývajúcej 20 vzniknutej škody, ak poistený takúto ékodu zodpovedá podľa prislušných

b) Poistoniezodpovednosti prävnick9ch osôb sa vzfahuje na také äkody, ku ktorym doSlo v dobe tn/ania
poistenia a za ktorú poistený právne zodpovedá vdôsledku skutočností uvedených v rozsahu
poistenia (princip "loss occurence").

c) Predmet poistenia; Zodpovednosť za Škody poisteného vzniknuté v priebehu výkonu jeho činností
vyplývajúcich so všetkých platných právnych predpisov^ nanadem a rozhodnutí štätnych_orgánov
regulujúcich a upravujúcich jeho činnosť, najmä Zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenl v znení
neskorších predpisov

6.2. Dojednáva sa , že poistenie sa cfalej vzťahuje na škody:
a) vzniknuté na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré si poistený alebo za neho konajúce osoby

požičali, prenajali alebo ich inak užfvajú a na veciach ( hnuterných a nehnuteľných), ktoré poistený
prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť okrem veci, ktoré poistený prevzal na zäklade
leasingovej zmluvy,
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b) spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehnuternostiach
) spôsobené na veciach: ktoré poistený použlva a na veciach, ktoré poistený^revzal na spracovanie,c

o'pravu, úpravu predaj, úschovu, uskladnenie,alebo^posky^r1u^eo,dbo/n^J30moicÍ
d) vzniknuté vynaloženim nákladov na liečebnú,stat'ostltvost'davky nem,oce^5ké^°^HC"hfd^,t^

poistenia a'k^ regresné nährady nákladov liečenia zdravotnou poisťovňou a regresné náklady
Sociálnej poisťovne,
naveciach.ktoré si zamestnanec odložil pri plneni pracovných úloh alebo v priamq súvislosti^ sníme)

mieste na to urôenom, a ak nieje také miesto uróené. potom na mieste, kde sa obvykle odkladajú,na

f) spôsobené výkonom vlastnfckeho práva. p_revaclzkou asp^vo,u ^^ľ^L^T^r^^i^TÍi
máv'prenájme alebo ich inak uživa, pokiaF poistený za takúto škodu zodpovedá podfa prlslušných
právnych predpisov,

g) vzniknuté na veciach' ktoré bo!i Ubytovanj/ml osobam^vnes^
pŕevádzkou niektorej činnosti poisteného alebo spolupoisteného spravidla spojené odkladanje vecllaj
za škody na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na mieste kde sa obvykle odkladajú
pokiaf p'oistený za takúto äkodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov

h) vzniknuté na životnom prostredf náhlym únikom
i)' inéakoékody na majetku atebo na zdravi t.j. tísté finanéné äKodi. Maximálnylimrtplnemaprepnpad

vzniku'ästých finané'ných škôd je 5.000,00  . Stanovená spoluúčasť pre každú jednu poistnú udatosf
uvedenú v tomto bode je 1.000,00  .

" s^ss^sň.SÄS.^s^-^ss^
vychovou a so vzdelävanlm, pokiaF poistený za škodu zodpovedä v dôstedku svojho konania alebo
vzt'ahu v dobe tn/ania poistenia.

7.Zvláätne dojednania pre poistenie zodpovednosti za Škodu Štatutárnych zástupcov subjektov
ŕ

územnej samosprávy:
7.1. Odchýlne od VPP sa dojednáva, že

Poistením Je krytá zodpovednosť za škodu štatutámych zástupcov subj'ektov územnej samosprávy zaa

dobu od uzavretia poistnej zmluvy až do ukončenia výkonu ich funkcie. V pripade nástupu nového
štatutámeho zástupcu v priebehu'poistného obdobia začfna poistenie od okamihu zloženia zákonom
predpísaného sľubu. Poistenie sa uzatvára pre prípad vzniku všeobecnej zodPovednostl za ^^ul
pokiar táto vznikfa výhradne podľa ustanovenia §420 Občianskeho zákonníka (ďalej lenoz)v
súvistosti s výkonom funkcie štatutámych zástupcov subjektov územnej samosprávy, pokiaľ túto
škodu spôsobil zavineným porušením'právnej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných
právnych predpisov a iných noriem (najmä zákon č. 369/1990 2b. o obecnom zriadenl v znenf
neskoršfch predpisov a iné).

b) Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť Ínému škodu, akpoisteny zodPovedá za
ékodu v dôsledku svojho konania atebo vzťahu v čase tn/ania poistenia. Súvislosť vzniku škody
s výkonom funkcie štatutámeho zástupcu subjektu územnej samosprávy musi byt' preukázaná a
nevzťahuje sa na ékody spôsobené rozhodnutím kolektívneho orgánu.

7.2. Ak spôsobil poistený ako vodič škodu na motorovom vozidte zverenom mu mestonn obcou alebo
VUC na výkon funkcie štatutárneho zástupcu subjektu územnej samosprávy, poisťovňa nahradiza
poisteného škodu až do výéky spoluúčasti z dobrovofného zmluvného tzv, havarijného poistenia, ktorou
sa mesto, obec alebo VUC podieľa na plnení tohto poistenia.
7.3. Poistitef ďalej nahradív súvistosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku práva na plnenie
poistiteľa, za poisteného výdavky:
a) ktoré zodpovedajú najviac mimozmluvne] odmene advokáta za obhajobu poisteného v Pr[Pravnom

konaní a konaní pred súdom prvého stupňa vtrestnom konaní vedenom proti nemu vsúvislosti so
škodou, ktorú má poistený nahradiť,

b) občianskeho súdneho konania o náhradu škody a ak je poistený povinný tieto náklady nahradiť,
c) ktoré vynaložil poškodený v súvislosti s mimosúdnym prerokovaním nároku na náhradu škody, pokiaľ

je poistený povinný ich uhradiť.
7.4. Šetrenie potrebnena zistenie rozsahu poisfovne plniťje skončené, len čo sa s poškodenýmdohodla
výéka náhrady škody atebo len Čo výška náhrady škody bola určená právoplatným rozhodnutím súdu.
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.5. Územná platnosť poistenia sa vzťahuje na územie Stovenskej republiky ako aj na územie ostatných7
európskych étátov okrem Turecka.
7.6. Poisťovňa nieje povinná plniť. ak poistený:

bez'predchádzajuceho súhlasu poisťovnecelkom alebo sčasti uznal närok poškodeného na nähradua

Škody, ktorý prevyšuje čiastku dohodnutej spoluúčasti
b) zodpovedá'za Škodu svojmu manželovi a príbuzným v priamom rade
c) zodpovedä za škodu osobám, ktoré s mm žijú v spoloinej domäcnosti
d) zodpovedá za škodu spoločníkovi a osobám jemu blízkym.

dpovedáza'škodu'prävnickej osobe, v ktorej mä poisteny, jeho spolocnlci alebo osoby im blizkee) zo

majetkovú účasť.
7.7. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť spôsobenú Ínému:
a) úmyselne
b) úmyselným konanlm proti dobrým mravov v zmysle ust §424 OZ
c) pSou.op^^p^e.^^e^^^^OZ;^^^^poiste^oäas^ .poluuiasti z havarijného poistenia moto^ého vozidla, ktoré mu bolo zverené

mestom alebo obcou, a na ktorom došto ku škode jeho zavinením
d) na vnesených alebo odložených veciach v zmysle ust. § 433 až 437 OZ
e) spO'sobenu úmyselne alebo prevzatú dobrovorne alebo v zmluve nad rámec stanoveny_prävnymi
f)' vzniknutóvsúvislostisčinnosfou, pri ktorej právne predpisy ukladajú povinnosť uzavrieť poistenie

zodpovednosti za škodu
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- Poistenie vseobecnej zodpovednosti

. variant"a"

O variant"b"



Príloha k poistnej zmluve 11-410215

Názov organizácie Obec Poproč

P.c Názov a adresa budovy Adresa rizíka Nadobúd Rok koef. Nová Hodnota Rok koe Nová Celková Celková

acia výsŕavb hodnota NM rekonst reko f. hodnot novä
r hodnota

.

hodnota y nšt.
v

a hodnota hnut. maj.
..^.luutSA KT&/T

v

I. Budova OcU Skolská 2 363 512,61 2007 2,315 841531,69 841531,69 230200,00

2. Budova domu kultúry Kultúma 1 972391,28 1964 3,115 3028998,84 3028998,84

3. Budova požíamej^chrany Požiama I 95 398,49 1974 Ul3 25258,22 125258,22

4. Buova komunitného centra Brezova 20 290 839,34 2006 3,115 905964,54 905964,54

5. Budova obecných služieb OIäavská 24 439851,52 1974 3.L15 1370137,48 1370137,48

6. Budova obecných EKATEK Kostolná 30 ?7_18^60 1965 3,135 302745,60 302745,60

7. Dom smútku Záhradná 13 68611,83 1993 4,203 288375,52 288375,52

8. Budova zdravotného strediská 12246,90 1958 9,22 U 2916,42 112916,42

9. Budova ZS Školská3 169974,80 1983 8,016 1362518,00 968320,18 2011 2330838,18
V,

V

0. Budova starej ZS Kostolná 753 2494,12 1940 9,22 22995,79 22995,79

]]. Budovaškoiskejjedálne Školská3 54 824,44 1971 9,129 500492,31 500492,31

12, Viacúčelové íhrisko Brezová 62 559,35 2008 1,139 71255,10 71255,10

13. Areát športu a hier 63 972,44 2012 63972,44 63972,44

14. Budova cukrárne č.761 23 786,06 1960 9,22 219307,47 219307,47



Spolu: 12089569.22

Liniové stavby

1. Revitálizácia nám. obce 779 804.38 2011 779804.38 779804.38
w

2. cov 420 566.95 2004 1.313 552204.41 552204.41

3.

4.

5.

Spolu: 1332008.79 230 200.00

Hnuteľný majetok 100000.00
HIM

DHIM vrátane strojov, prístrojov a zariadení 130200.00

Zásoby, vrátane OTE,

Spolu EUR 230200.00

^~\

Podpis: y
/

/

/


