
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24^J>pproc

sp. zn.: OcU-I-157/2019
Č.záznamu: 157/2019-001

Zápis v spise
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák.  . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

infonnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode Ínfonnácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproc zverejnila dňa
6.3.2019 na webovom sídle obce Poproč:

f_

zraluvu,sp.zn.: OcC-I-157/2019

uzatvorenú dňa 25.2.2019

účinnúod: 7.3.2019

zmluvné strany:

1./ Obec Poproé
v

Skolská2,04424PoproČ

zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2.1 UNIONpoisťoväaa.s.

KaradžiČova 10, 813 60 Bratislava

v zastúpení Prvá Komunálna fínancná a,s., Nitra

Predmet zmluvy:

podľa Rámcovej dohody É. RD-04/2012 pre poistenie majetku apoistenie
zodpovednosti za škodu právnických osôb, doplnenie osobitných dojednaní
a zaraderúe predmetu poistenia

VPoproČi, dňa 6.3.2019

^ásiEva Beóková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním

pozn.: zmluva odovzdaná p. starosťkou na zverejnenie dňa 5.3.2019



Union
P o i s r o v fl a

ŕ

Učinnosť poistenia
od 1.3.2019 (00:00 h)

w

DODATOK C.4 K POISTNEJ ZMLUVE

číslo: 1-410215

Názov: Union poisťovňa, a.s.
Adresa Karadžičova 10,81360 Bratislava
IČO 31322051
V zastupeni Prvá Komunálna FinanČná,a.s.

(ďalej len "poisťovňa")
Na základe Zmluvy o sprostredkovaní poistenia Č. 11-MAK-530
a

Poistený
Názov :

Obec PoproČ
Obecný úrad, Školská 2

044 24 PoproČ
IČO: 324 639, DIČ: 2020746189

v zastúpení: Ing. Iveta Komorová-HÍľovská, starostka obce

uzatvárajú

prostredních/om spoločnosti Prvá Komunálna Finančná a.s.

podFa Rámcovej dohody 6.RD- 04/2012 pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
právnických osob.
S účinnosťouod 1.3.2019 (OO.'OOh) sa menť poistná zmluva nasledovne:

Predmetom dodatku je:
1, Doplnenie Osobitných dojednaní
2. Zaradenie predmetu poistenia



/

1. Doptnenie Osobitných dojednaní
/

/ F

1. Úäinnosť dodatku: od 1.3.2019, nie však skôr ako v deň nasledujúci po dorucení potvrdenja o jeho/
f

zverejnení pojsťovateľovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovateľovi doruéené v deň
nastedujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku pokiať bol zverejnený na návrh
poisťovateFa (ust. § 5a zák. Ô. 211/2000 2. z. a §47a ods. 2 Obéianskeho zákonníka)
2. Pre doručovanié potvrdenia o zverejnent tohto Dodatku platí, že toto sa považuje za doručené
poisťovateFovi dňom doručenia pisomného potvrdenia, atebo dňom doručenia potvrdenia telefaxom, alebo
dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie.
3. Poistntk, ktorý má v zmysle zäkona č. 211/2000 2. z. povinnosť zverejňovať zmtuvy a ich Dodatky, je
povinný zverejniť tento Dodatok do 3 dní od jeho uzavretia najneskôr véak jeden deň pred účinnosťou tohto
Dodatku, a zároveň vydať poisťovaterovi písomné potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku bezodktadne po
jehozverejnení.
4. V pripade, ak poistntk nedoruči poisťovateľovi potvrdenie ozverejnení tohto Dodatku vlehote 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 vestru'ku.

2. Zaradenie predmetu poistenia
3E

Vložka 6.1: Zivelné poistenie

b) Súbor strojov, prístrojov a zaríadení, vedených v účtovnej evídencií poisteného, na novú cenu,
na agregovanú poistnú sumu 79 400,00 EUR

Adresa rizika: podľa prílohy poistnej zmluvy+ jednottivých dodatkov

Upravená poistná suma Ročné poistné v  

e)0,19 %o z agregovanej poistnej sumy 77 400,00 EUR 14,71  

Celkové ročné poistné 14,71 EUR

Aktuálne poistné obdobie
Ročné poistné za dodatok. 14,71  

Počet splátok poistného do konca aktuálneho 4
poistného obdobia-.

Výška splátok poistného do konca aktuátneho '^ 728,89  728,90 728,90 
poistného obdobia;

Dátumy splatnosti splátok'. 1.3.2016 1.4..2016 1.7.2016 1.10,2016

Nasledujúce poistné obdobia
Spôsob platby poistného: y štviťročných poistných spiátkach

Ročné poistné za PZ +J^1,2 3^: 2 915^58  
Počet splátok: 4

Výška splátok: 728,89 728,89 728,90 728,90  
1.1. 1.04. 1.07. 1.10.

Dátumy splatnosti splátok:
príslusného kalendärneho roka

Spôsobplatby^ ^pjTevpdným prikazonn
Bankpvé_spojenie:_ _ 4220 289 916/3100 SbersbankSlovenskoa.s.
Variabitný symbol: 1141 Q21 5
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Príloha k poistnej zmluve 11-4102)5

Názov organizácie Obec Poproč- dod. č.4

P.č Názov a adresa budovy Adresa rizika Nadobud Rokkoef. Nová Hodnota Rok koef Nová Celková Celková
a

acia výstavb hodnota NM rekonšt reko hodnota hodnota
ŕ

nova

hodnota y
y nšt. rekonšt. hodnota hnut. maj.

NM
Dopoisťuje sa:

1. Do súboru strojov traktor poľ.

JOHN DEERE, KS 626CE,

VIN VFIB53A0514080736 77 400.00 2017 77400.00

Spolu:
77400.00


