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ČSOB
Poísťovňa

Dodatok č. 7
k poistnej zmluve č. 800 305 0024
čSOB Poisťovňa, ar§.
Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Sk)venská republika

lč0: 31325 416, lč DPH: SK7020000218
Zapísaná v OR SR okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sa, vl. č. 444fl3
Poštová adresa: P. 0, BOX 815 63, 815 63 Bratislava
lnfolinka: 0850111 303

zastúpený:

[#.r.,v#h#o#:#ev##eá#[ :;,:ťa:ľjľzĺan:ap#kuä:vľľ:mmo##me:ľugMeEnú sME

(ďalej len »poisťovateľ")

a
Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého, 079 01 Veľké Kapušany, Slovenská republika

lčo: 00 322 038
Zapĺsaná v Štatistókom registri organkácií

zastúpený:

Mgr. Peter petrikán, primátor mesta

(ďalej len „poistník ")

uzavreli

"g##á)á#Ž#`:émp"Ys#a#ieť#r#;##o#mT'##äs%##:rig:Sdť##gni"áY:á°(7ď?iiT#
podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ| tento dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 8003050024 (ďalej len

„ODV 07#008|, Osobitná časť - Poistenie zodpovednosti za škody fyzwch a právnických osôb (ďabj len ZOD 07mo8|],
tvoria neoddel"ný cek)k.
1.

Dodatok sa uzavieľa na dobu neurčm. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
dňom 06.082019.

2.

DQjednáva sa poistenie:

Živelné poistenie,
Poisten:re pre prĺpad odcudzenia veci
Poistenie zodpovednosti za škodu

3.

Poistné sumy stanovuje poistnĺk.

4.

Poisteným sa pre účely tohto dodatku rozumie poistník.

5.

Zmluvné stranysa dohodli, že týmto dodatkom sa:

:):#::a#is::i:#nile#„{.O:#j;n#Vastinowšťauwftnýchvďánkul.,bstel.podp.či3.ai4.,
Znenie poistnej zmluvy č. 8003050024 v zmysle tohto dodatku sa mení nasledovne:

ČSOB Poist'ovňa, a.s.
Dodatok č. 7 k poi§tnej zmluve č. 800 305 0024

článok 1. Rozsah poistenia
1. Žívelné Doistenie
Poistné podmienky: VPP 07/2008 a Z\/L 07#008.

Rozsah poistného knftia na riziko:
A.

FLEXA (požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenĺe pik)tovaného léúúceho telesa, jeho časti alebo jeho
nákladu),

8.

Doplnkové žwelné rtiká:

-vmrica, krupobffie,
-

zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, ak k tomu nedošlo v súvisbsti s priemyselnou alebo stavebnou
prevádzkou (poĺsťovateľ nie je povinný poskytovať plnenie za praskliny a trhliny na veciach, vzniknutých z pohybu
zemskej kôry alebo z dôvodu podkopania, pokiaľ nejde o zemeďasen:ie),

-zosúvanb alebo zrútenie lavín,
pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak né sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
- zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň intenzitnej stupnice zemetrasenia MSK-64,
- tiaž snehu alebo námrazy, akje poistenou vecou budova,
-

- náraz vozídla,

- dym,

C.

-

nadzvuková vlna,

-

náhodné a náhle poškoden:ie abbo znftnie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia,

záplava, povodeň.

Predmet a miesto poistenia:
Poisťujú sa účtovne evidované veci (nehnuteľný a hnuteľný majetok) uvedené v tomto bode pod poradovým čĺslom (P.č.)

1. -14„ ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistnĺk oprávnene užĺva na záltlade zmluvného vzťahu. Poĺstenie
vlastných vecí sa uzatvára na novú hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tefto poistnej zmluve dohodnuté inak.

Poistenie sa dojednáva pre:
P.č.

Poistené veci

vlastná budova

Miesto poistenia

Vajanská 1860,

1.

(Dom smútkii)
2.

3.

4.

vlastná budova

Centrum 111854,

(bytový dom)
vlastná budova

079 01 Veľké Kapušany

(Mestský Úrad)

079 01 Veľké Kapušany

vlasmá budova

Sídlisko Centrum 111670,

(bytový dom)
vlastná budova

079 01 Verké Kapušany

(Dom služieb)
vlastná budova

079 01 Veľké Kapušany

(bytový dom)
Wastná budova

079 01 Veľké Kapušany

(turisticko -informačné centrum)
súbor vlastných výrobných

079 01 Veľké Kapušany

a prevádzkových zariaden i

079 01 Veľké Kapušany

5.

6'

7.

8.

9.

10.

079 01 Veľké Kapušany

L. N, Tolstého 1,

súp. č.

416,

ul. Centrum 1821,

Hlavná 32,
L. N. Tolstého 1,

súbor vlastných výrobných

Hlavná 32,

a prevádzkových zariaden í

079 01 Veľké Kapušany

súbor budov Zberný dvor
zberné kontajnery KAB 15 m3 (10ks)

Mlynská 236/1,07901VeľkéKapušany

Mlynská 236/1,

11'

079 01 Veľké Kapušany

revitalizácia cenďálnej zóny mesta

centrálna zóna,

12.

špecifikovaná v prílohe č. 2
13.

veľkoobjemné kontajnery -2 ks

ČS0B Poist'ovňa, a.s.
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 800 305 0024

Poistnériziko

Poistná suma v Eur

Spoluúčasť v Eur

A, B, C

460 776,00 Eur

170,00 Eur

A, B, C

222 825,00 Eur

170,00 Eur

A, B, C

835 947,00 Eur

170,00 Eur

A, B, C

997 053,00 Eur

170,00 Eur

A, B, C

740 357,00 Eur

170,00 Eur

A, B, C

315 000,00 Eur

170,00 Eur

A, B, C

303 723,93 Eur

170,00 Eur

A, B, C

35 000,00 Eur

170,00 Eur

A, B, C

28 546,77 Eur

170,00 Eur

A, B, C

424 022,90 Eur

170,00 Eur

A, B, C

39 360,00 Eur

170,00 Eur

A, B, C

1235 812,07 Eur

170,00 Eur

A, B, C

3 240,00 Eur

170,00 Eur

079 01 Veľké Kapušany

Ul. Čičarovská, lokaliteTehelňa,parc.č.1384/9 v

k.ú. Veľké Kapušany

Ul. Čičarovská, lokaliteTehelňa,parc.č.1384/9 vk.ú.VeľkéKapušany
14.

stanovište

A, B, C

1 836,34 Eur

170,00 Eur

Limity poistného plnenia:

Pre poistné rizjko víchrica sa dojednáva ročný limit plnenia vo výške súčtu poistných súm všetkých predmetov poistenia

poistených v tomto bode zmluvy na toto riziko, maximálne však 3 350 000,00 Eur.

Pre poistné riziko povodeň a záplava sa dojednáva ročný limit plnenia vo výške 10 % zo súčtu poistných súm všetkých

predmetov poistenia poistených v tomto bode zmluvy na toto rizjko, maxjmálne však 3 350 000,00 Eur.
Pre doplnkové Živelné riziká okrem rizika záplavy, povodne a víchrice sa dojednáva ročný limit plnenia vo výške súčtu poistných

súm všetkých predmetov poistenia poistených v tomto bode zmluvy na tieto riziká, maxjmálne však 10 000 000,00 Eur.

Osobitné dojednania:
1.

Ak je súčasťou poisteného predmetu uvedeného v bode 1. pod P.č,12. tohto článku aj rastlinná výsadba, poistenie sa:

a)

v dojednanom rozsahu vzťahuje iba na náklady na odstránenie poškodených rastlín alebo ich častí, odstránenie

nánosov a úpravu pozemku v mieste poi§tenia po poistnej udalosti do stavu bezprostredne pred poistnou

udalosťou a ďalej náklady spojené s výsadbou nových rastlĺn a porastov,
b)
c)

nevzťahuje na samotné rastiiny a porasty (náklady na ich nadobudnutie),
nevzťahuje na odstránenie škôd, ktoré boli v mieste poistenia pred poistnou udalosťou, i keď poistná udalosť túto
oblast' zasiahla.

ČSOB Poist'ovňa, a.s.
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 800 305 0024

2. EQi§tenie Dre pn'Dad odcudzeniaL±±eei
Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ODV 07/2008.

Rozsah poistného kr}nia na riziko:
A. odcudzenie veci krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutim a poškodenie alebo zničenie poistenej veci konanĺm

páchateľa, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci,
8. úmyselné poškodzovanie cudzej veci -vandalizmus.

Predmet a miesto poistenia:
Poisťujú sa účtovne evidované veci (nehnuteľný a hnuterný majetok) uvedené v tomto bode pod poradovým čĺslom (P.č.) 1,

ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistnĺk oprávnene uŽíva na základe zmluvného vzt'ahu. Poistenie vlastných
veci sa uzatvára na novú hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak.

Poistenie sa dojednáva pre:
P.č.

Poistené veci

Miesto poistenia

Poistné

Poistná suma

Spoluúčasť
vEur
170,00 Eur

riziko

vEur

Vajanská l 860,SídliskoCentrum111854,Tolstého1]SidliskoCentrum111670,súp.č.

A

2 000,00 Eur

416, Hlavná 32aUl.Centrum1821-14,07901VeľkéKapušany

8

2 000,00 Eur

Vajanská 1860,SídliskoCentrum111854,Tolstého1,SídliskoCentrum111670,súp,č.

A

10 000,00 Eur

416, Hlavná 32aUl.Centrum1821-14,07901VeľkéKapušany

8

1 000,00 Eur

stavebné súčasti vlastných
1

nehnuteľnosti

10% '33,00
min.
Eur

170,00 Eur

10%, minl

súbor vlastných hnuterných vecí

33,00 Eur

Poistenie vecí uvedených pod P. č. 1 sa dojednáva na prvé riziko.

Pre poistenie vecí uvedených v Článku 1. bod 2. tejto zmluvy sa dojednáva, Že poistenie sa vzťahuje iba na predmev
zabezpečené v súlade so spôsobmi zabezpečenia pre prĺpad odcudzenia predpísanými pre dojednanú výšku poistnej sumy,
ktoré §ú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy a sÚ jej nedelite[nou súčasťou. Plnenie poisťovatera pre pripad odcudzenia vecí je

obmedzené poistnou siimou zodpovedajúcou spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti podľa prilohy „SpÔsoby
zabezpečenia pre prĺpad odcudzenia predpĺsané pre dojednanú výšku poistnej sumy.

Pre poistenie vecĺ uvedených v tomto bode sa dojednáva, Že poistenie sa vzťahuje iba na škody, ktoré boli vyšeú.ené políciou.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 800 305 0024

3, Poistenie zodpovednosti za škodu
Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ZOD 07/2008.

Rozsah poistného krytia na riziko:
A.

Poisťuje sa zodpovednosť za škodu spôsobenú činnosťou poisteného, ktorú vykonáva podľa §4 ods. 3 z. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadeni v znení neskoršich predpisov a z, č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení ne§koršĺch

predpisov
na poistnú sumu 33 200,00 Eur, ktorá je limitom plnenia na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom
poistnom obdobĺ, To platí i pre súčet všetkých poistných plnenĺ z jednej sériovej poistnej udalosti. Sériová poistná udalosť je
viac spolu súvisiacich poistných udalostĺ, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakej príčiny.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 170,00 Eur.
Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistnĺk podieľa len jednou spoluúčasťou bez ohľadu na počet poistných
udalostĺ v sérii.

AA. Poistenie dojednané v písm. A. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú oprávnenými regresnými
nárokmi Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovni za zdravotnú starostlivosť poskytnutú tretĺm osobám alebo

zamestnancom poisteného v dôsledku nedbanlivostného protiprávneho konania poisteného vrátane regresných nárokov
z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
V rámci poistnej sumy, uvedenej v písm. A. tohto bodu, sa pre poistenie podľa písm. AA. dojednáva ročný limit plnenia vo
výške 15 000,00 Eur na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 170,00 Eur.

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistnik podieľa len jednou spoluúčasťou bez ohl'adu na počet poistných
udalostĺ v sérii.

AAA. Poistenie dojednané vpísm. A. 8. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za následnú finančnú škodu
spÔsobenú poškodenému.

V rámci poistnej sumy, uvedenej v pĺsm. A. tohto bodu, sa pre poistenie podľa pĺsm. AAA. dojednáva ročný limit plnenia vo
výške 15 000,00 Eur na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom obdobĺ.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 170,00 Eur.

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistnĺk podieľa len jednou spoluúčasťou bez ohľadu na počet poistných
udalostí v sérii.

8.

Poisťuje sa zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom vlastnĺckeho práva, prevádzkou a správou nehnuteľnostĺ

nachádzajúcich sa na adresách: Vajan§ká 1860, Sĺdlisko Centrum 111854, Tolstého 1, Sĺdlisko Centrum 111670, súp. č. 416,
Hlavná 32 a Ul. Centrum 1821-14, 079 01 Veľké Kapušany.

V rámci poistnej sumy, uvedenej v pĺsm. A. tohto bodu, sa pre poistenie podľa pĺsm. 8. dojednáva ročný limit plnenia vo výške

33 200,00 Eur na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom obdobi.
Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 170.00 Eur.

Na poistnom plnenĺ zo sériovej poistnej udalosti sa poistnĺk podieľa len jednou spoluúčasťou bez ohľadu na počet poistných
udalostí v sérii.

Poistenie v tomto bode zmluvy sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika.

ČS0B Poisťovňa, a.s.
Dodatok č. 7 k poistnej zmlwe č. 800 305 0024

článok 11. Hlásenie Škodovej udalosti
Poistník je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 07/2008 na ktorúkoľvek z nižšie

uvedených adries:
Ústredie

Regionálne centrum

Sprostredkovateľ

ČSOB Poisťovňa, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

ZFP akadémja, a.s., o.z. SK

Call centrum likvidácie

Likvjdácia poistných udalostí

0850 311 312 ď-Com)

Trenčianska 53fl

Bojnická 3, 83104 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48

821 09 Bratislava

Štúrova 13, 010 01 Žilina, Tel: 0850 311312

Tel.: 0911 619 655

Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice, Fax: 055 / 6111210

článok 111. Poistné
Dojednáva sa, že:
a) poistné podľa § 796 0Z je bežné,
b) poistné vrátane dane z pojstenia za poistenie podľa Článku 1. tejto zmluvy pozostáva z:

Poistné:

Poistenie:

Obchodnázľavav%

Poistné po zľave:

1,

Flexa

1 728,46 Eur

40

1 037,24 Eur

2.

Doplnkové živelné riziká vrátane vodovodných škôd

1 603,69 Eur

40

960,54 Eur

3.

Záplava a povodeň

537,28 Eur

40

323,13 Eur

58,04 Eur

40

34,82 Eur

4.

Poistenie pre prípad odcudzenia veci

5.

Poistenie vandalizmu

6.

Poisteniezodpovednosti za škodu

7.

Celkové poistnéza obdobie
(ieden poistný rok - 12 mesiacov)

8.

Daňzpoistenia

9.

Ročné poistné bezdanez poistenia

c)

d)

36,00 Eur

40

21,60 Eur

1051,65 Eur

40

632,17 Eur

5 015,12 Euľ

40

3 009,48 Euľ

222,92 Eur

2 786,56 Eur

poisťovateľ poskytuje poistnĺkovi obchodnú zľavu vo výške špecifikovanej v písm. b) tohto článku,

v prípade, Že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50 %, poisťovateľ má v ďalšom poistnom období právo
obchodnú zľavu neposkytnúť,

e)

Doplatok poistného vo výške o,42 Eurje splatný najneskôr do l4 dnĺ odo dňa uzavretia dodatku,

Nasledujúce splátky pojstného do konca poistného obdobia, v ktorom sa tento dodatok uzaviera, sú splatné nasledovne:

Dátum splatnosti splátky

21.09.2019

Výška splátky

752,37 Eur

Nasledujúce splátky poistného v ďalšjch poistných obdobiach vo výške 752,37 Eur sú splatné vždy do 21.12., 21.03.,
21.06., 21.09., prĺslušného poistného obdobia.

Dojednáva §a, Že nezaplatením ktorejkoľvek splátky stráca poistník výhodu splátok. Poistné za celé poistné obdobie sa
stane splatným, na základe výzvy poisťovateľa s určením splatnosti dňa celého poistného.

f)

poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na účet poisťovateľa čĺslo: lBAN: SK39 7500 0000 0002 5501 5933, BIC:
CEKOSKBX, variabilný symbol: 8003050024. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripĺsania na účet poisťovateľa.

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 800 305 0024

článok rv. Záverečné ustanovenia
1.
2.

O§tatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 8003050024 vrátane prílohy č. 1 a dodatkov č. 1 až 6 ostávajú nezmenené.
Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a o§obitnými

poistnými podmienkami sú poistník ako aj osoba, ktorá zastupuje poistníka na základe plnomocenstva povinní poskmúť
poisťovateľovi údaje a ich zmeny poďebné na jeho identifikáciu podľa z. č. 39/2015 Z. z. o poisťovnictve v znení
neskorších právnych predpisov.
3. Poistník svojim podpisom zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred podpísanĺm návrhu zmluvy pÍsomne poskýnuté infomácie

v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplneni niektoúch zákonov v znení zákona
č.186/2009 Z. z, o finančnom sprostredkovani a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Poistník/poistený prehlasuje, že:
- sa oboznámil s obsahom poistnej zmluvy, jej dodatkami a prflohami, poistnými podmienkami a zmluvnými
dojednaniami prislúchajúcimi k dojednanému poisteniu, platnými a účinnými ku dňu uzavretia zmluvy, ktoré sú jej

neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím a súčasne potwdzuje

-

prevzao.e uvedených dokumentov v pÍsomnej podobe,
všetlq/ údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na pÍsomné otázky poisťovateľa uvedené v zmluve týkajúce sa

-

poistenia sú pravdivé a úplné, a berie na vedomie, že na základe odpovedí na otázky Úkajúcich sa dojednávaného
poistenia vykonáva poisťovateľ ocenenie poisťovaného rizika a rozhoduje o prijatĺ poistenia,
si je vedomý ná§ledkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť,
bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s dôležimi zmluvnými podmienkami uzavretia poismej zmluvy v
zmysle platného zákona o poisťovníctve v znenĺ neskorších pľedpisov (ďalej len zákon o poisťovníctve| a prevzal ich
v pÍsomnej podobe.

5. V prípade nedoručenia dodatku k poistnej zmluve do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa
účinno§ti tohto dodatku k poismej zmluve je príslušný dodatok k poi§tnej zmluve považovaný za neplatný.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 2 - Revitalizácia Cemálnej zóny Mesta Veľké Kapušany

Poistnĺk podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že uvedené prilohy prevzal a bol oboznámený s ich obsahom.

7. Tento dodatok obsahuje 7 sftán a je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých poisúiík obdrží jedno, sprostredkovateľ
8.

jedno a poisťovateľ jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečĺtali, že porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie

v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave dňa 05.08.2019
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Mgr. Denisa Marochničo

lng, lvana Tholtová

odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa
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