
Č so poslne] zm U!,y l1-1218I6

POlSTNÁ ZMLUVA

Čo 31322051 / DlČ: 2020300353
Zolsáné v ořhodóom €oigtd okresného §l]du Bdslava ,,odd.sa Vlč 3338

v zaslúpeni: PKF - PŘó Komunálná Finanóná. § í.ó
(ďal€i l€n,poisťovaléť)

OBEC VEUKÁ PAKA
930 51v.lká Pakal89

v á<,Up€n [4g, Vdns,ňá ,rld,osldob,€
Čo ]0579] Dlc rc/0]70'12

(dálé] len poisl€ný")

úzárvál.jú

pódtá§733anasedu]úochzákónáó 4011964zb obČanskeho zákonnlka V zneninéskorŠich
oí€dpisov(ďá6iI6n'oz').RémóóVéidohodyóo3/2o22úzavíele]medzzdíUŽenimmestáóbci
Žiinóho oslrova a Unon pó sťovňou. a s žodňa ]5 6 2022 a V súláde s uslanóV€niami zákona č

343/2015zz,oveíejnomobsbáVán a o zmene ! dóp nánin ektorýoh žákonov Vznenin€škoíšich
pÉd pisov lúto poislnl] 2m luvu o po sle n i m ái6lk u a zod povedno §li z. škod U p rávnických osób

(d'al€jl€n'zňUVá'),

nie Ýšák skóí ako v deň n* édujúc po dorúóénipisomnéhó polvíden a o

]el zver€jňenipoÉťovaletovi, a ébó ák l9ké(o potÝídán e nebolo
5led_pc pó o 1F|/!eí€né- d ,

obchodnóm Ýásiniku pok él bo á zv€cjnená ná návň po slbvalélá (ust,

§5azák č 211]2000zz a§47aods 2obóianskehózikonnika)

- Všeobecné poišlnó podmienky poistenia maielku píe pódn kalelské subj€kty
. osobilné dojednán á píe poistenie ňájétku oDMpJ/osl9 ku VPPPtt|/os19
_ osbitné dojediéniá pE pó]slen e e ektíonických zaíiadenlá sircjných zaíiádénl

Všeob6cnó pói§lné podň enky pó §l6n a zod poÝéd nost VP Pzl1 o 1 3,

- osobitné doledná niá pÉ poistenle vŠéob6cn ej -d pov6d nosl za Škod U o Dz_Vz 1 01 a.

pnbhy áVožky ktoé upíáVú]ú ]ednolivé díúhy poislen]?. na kioď.h sa zmluvné sl6ny vqio
zmuvea Ráňcóv6jzmluve č 3/2022 zo dňa 15,062022 dóhodli,

Unlón pokťovňa a 3,, h.l.džiiova l0,31360 Bláll9l.va

e zodpoÝédnosL za Šlodu
célkové ločné poistné s dáňou]

L]

PolsTENlE MAJETKU



] , Po §lnik uh€dl pol§tné na účel spóslEdkovatéla v€d6ný na tenbBanka: Pnma bánkas|óvénskó . s
IBAN: sK25 5600 0000 0059 79776001
sWlFŤ:
Konšianhý symbo : 3553
V.l abi ny syňbol ]14223]6
soJhóšípo,s,ne-opó§heýbudeo,aliÝpó,očnv"hso,á.échaje:pané-asleoovné:
spélló@isl-ehó 790,22aÉspdlnao1,o1,plsuš1.-otál.nd6-€hom|é
splálka poistného 790,22€iespláhá oi,o7, prislušného ka endámého @ka
Alikvóhe poistné za obdobie od 0101,2023 do 30.062023 Ýo Výške 79022 € ie splahé

súVis áó ch právnych pBdpi$V
5 cena]€ §lá.ovenávzmyséžákona NR sRč 1&1996z,z.océnéch

píédp §ov, v}hláŠky MF sR č, a7l1996, klo@u sa vykonáVá ékon NR
céňáoh v zneninéškoéich predp§óv,

čÉnor3.
ozň{m.nl. po|.tnol ud.|Bi|

V pnpade vzniku škody ]e poishik povinný bezodk .dn6 náhlásiť tno skulóčnosť
poisťoval€lóvi a (o lo rm ou bézplatné ho telefonické ho hlá senia ná ási§le ičné službÝ ná te| č
0350,1,1 z l I

NápÉ!žitý 24hodinový télelónny efris as stenčn6] ,lužby zb6zp€čuie pobťoÝéteí:
Euócbss p€§istance cz€ch R6púb ik, Láza€kó 13/a,12o oo PÉhé 2, Čéské Bpublika.
Po nahés€ní škody as stenčnou § Urbou poisťovábr V prlpado políéby abezo€óldo 43 hodin
obhladku škody a dófuČ| pí€dpisanó lláČVo "Hás€nio o ákodov€j Udáo§t.podta r]ziká
Po shikje náslédné hlomovaný o či§lé škodoveiudálosli,
L kVdáce po stných ldá|ostiriešia:

]]

4 Vplipade ak V Uvédéne] ehoie poislnik neuhGdi po slné, poisťovalel bud€
posfupovať pod Ía prislušn ých u§lá noveň i obóia n §kého é kon. ika p npad ne

i,iá]6lok: lng Jané sopkóÝá zodpovBdnósť: n9, Duš.n zeenik

e mai : ma]olok, ikvidaoia @u n ion 3k 6_mail: zodporednosl,likÝidacia @! n lon sk
P.i ikvidácii poistiých udalo 3l l (dalej P U') bud€ poisioÉie l poslupóvať nasledovné:
5,1 p lkvdá.iposir€j Udáo§t], fl kiorej by n.lo p sť kU kráieniu a6bó amiolnuliu

poistného pln6niá, pois(ov.tet na]pry úvédenú po]slnú Udalosl konzulujé s pov.6ným
ameshancomfin agenia,

5.2 po slbvaiel vždy po ukončení ikvidácié PU 4šlóoznámenie ozlikvidovani PU ná ád@su

Po stné p n6n 6 bude re.lizováné pí aňo n. úč€l poistníka, ktorý si bud6 uplstňovái náhíadu zo
Vzniknutej škody z Pz Uzalvorenel n. zák ade podmienok slánovených v l6llo zmluve

éánok4
zmeňaznluvy

Ťúlo zmlúv! je možné póč.s jgj lN.niá zméni( ibg Vzo3lupne čislovaným pi$mnými
dodElkaňi, pokial li6ió nébudú v 6zpo6 § §13 ods 2 zákona o veBjnom obskÉV;l á
néžóen l sa .há rá klér tejlo zm uvy, á klóó sa podpísanl žmluvnými si€námi a oo ngdobudn,ni
lch úóinnost §távaiú ié i neodd 6lil6lno u súčasťou,
Ťtllo znluvu l€ možné zmeniť vo fomó pl§omného dodalku k t€jto zmluv6 počas jei lNániá
najmá, n ie všák Výlučne, v ia sledovných prlpad@h, a k]

a) ide o úp6Vú @ny uvedene] v či, 1 teiio zmluvy sm€bm nadol
b) násiane nečakáWné pol€bá dojedn.ť módz zmllvným slmnámizmenu iemJnú plneía

2 dóvodov Vžniku skuiočností d€fnováných ako V}čšiá moc alebo z dóVodu wniknú
nepBdvldáných pÉkážok 20 §líány po slnika

].]

\



c) na§iane stuáoia v€dúa k nahEden u póvodného poiďova€lg novým poistoreteíom. 2a
podffienky, žó lenio poisloval6l splňa Ňvodn6 Udéné podm enky úč.sii a je pévnym
náslupcom póVodného poisťovalétá Ý dóslédku jého íéó€ánizáci6, VÉiáné zll]óén á a
splynuúá álébo úpadku,

d) nás1.n6 pói€ba vykónať fomá ne aébo admini§tÉtlvne 2m9ny mlúVy (napí. 2m9ná V

o§ob€ šlalutá mého or9l nu, zm ena č isls bankového účtu . pod,),
6) poislovatéí v pí ebehu plnenia ponúkno nžš U očnú sadzbu a jednollire druhy poislenia,

3 Každá zmluvná st6na l€ povinná písomn6 (íáxom 6-máilom áébo doruóovál6lom lÉlových
z&élok) náhlá§ť a špécifikovéť druhejzmuvnej shne \éetky pípadné zmeny týkajú@ *
usiaioveni teilo zm UVy, a to nájn€sk& v 6hol€ piái]ch pÉ@Vných dni odo dňá, kóď s o

čláíok5
zv|'atne d oledn. n l.

1 P6 tolo poišl6nlé platia pdslušné usl€novonia oz. VPP, oD, zmluvné dojednania uvodené Vo
vložkách téjlo zmllvy
Vš€tky vymenované poblné podmiénky, zmllvné do]9dnania a prlohy sú nedelitelnou
súóasťou l6jio zmluvy a po|stnik svoiiň podpi$m G]b zm uvy po§rd&je ich pre%lie,

2. Tátozfruvanádobúdopohosťdňompódpi.uobomazmlúvným.lranamiaúčinnos(dňoň
01,012023, náiBkór V3ak dňofr iasledulú.im po dn] ]ej zverejnenia na rebovom sídle

3, Tl]to zmllvu je úožné ffenil a doplňáť l6n člsovaným dodaikám podplsánými óprávn6nými
záslup€mi oboch zm UVný.h §(én pokial teto nebudú v rczpore § §13 zákona o vere]nom
ob6taíáVani á doiednaniam V Rámcovo]dohodá č,32022 ó dňá 15.62022

4, V zmy6lé §300 oz sa dojednáva, ž6lolo poist€nio móžé Vypov€dať poblnik ál6bo poisťóVál6l
do dvoch mósiacov po UzáV6tll6]io zmuvy Výpov€dná ehoia je oséňdenóá. ]éj uplyiutíň

5, Poisloval6l némóžé znlžiť požadovaný ózsah poistenia V zmysle Rám.ov§j dohody svojimi
VPP, oD án| zň|uvnýň do]ódnaniam.

6 Poigt€né Védlaiš|é nák ady sú:
V zmy§ e §pécifikácie skupín predmolov poisl6nia, sú V poisln6j zmluw po sI6né ál v€díájš 6
nák]sdy, g lo do Výšky 20y! ž poblnél3umy.
Po s(ené vedlajšio nákl.dy
a)Náklady ná !rypElán é,
b) Nóklády na bLl]€nié (stfinulió),
c) Náklady na demon€ž a opatovnú monláž
d ) N áklady na hasen]6/po!žiti€ vl*hóho há§ ácé ho méd iál,

V prlpad9 sianovenia Ps nehnutetnostina východiskovú (novú)hodnoir spósobom Uvodóným
V t€]lo zmluv6, pobťovaléí n6bud€ uplatňovat náfrietku podpoisten a.

a, Po.3hé kryil. novon.dobudnuróho m.l.tku
PóÉťovalét posky,tne poistné kťie pre vš€lky prcdmoly poislonia odo dňa za€donia do
účtovne] evidenc e po sienóho, najviac Všák do Výšky 20% z €lkové] Ps,

9, V pnpad€ poishej udslosli pli kádež globo vandalizmo 9a ryžáduj6 obhliádka Pollc6 sR
alebo i,|estskej poli. e č ob€cnó] pollci. ál.bo Ž6lé2ničn6j poll. 6 sR,

]0, Poistnýn obdobím le ka endámy íok,
11 Ťáto zmlwa j€ vyp Ecova ná v šlyóch Vyhóiov6niách z kioďóh pó sin lk o bdrž l dVé Vyholové n iá

á poisťoválél obdrži dve whotovenia,
12, zmllvné slÉny sa dohodli, že v súladó s § 2 zákona č,136/2009 z,z, o lin.nčnom

sprcslrcdkovánlá linánčnóm pó6d€n§&9 a o hene a doplnenl n .ktoíých žkonov V znénl
n$koršlch p@dpisov p@ poishika, pn realizácii lejb zmluvy bude ltkonávať samoslainý
finančný agónl, Pósl€dnlclvom §ámo.ialného 

'inanéného 
aqénta bud6 p€biéháť p n6n 6 is]lo

zmlúv} á lkvldácia poistných udalosl i Vzn in utých v súv slosti s plnenim predňelu plienia



]3, zmluvné slEny sú póV nné sa VŽjomne plsomn6 níomoÝať o Všelkých zň€nách v
skuločnostióch kloé sú íozhód ujú@ p@ p nénie práv é póv nnosli vyp ýváj,]6 z leilo zmluvy

na]má zmenu obchodného méná právne] íomy. bankoÝého spojen a ád€§y sidla á

koíešpo nd ánčnej ad e9y,
14 V zňysl6 Ól, a o!5 2 oDMAJ/osl9 si po siený aó il poislenie bež ind€xác e po slné] §umy

15, Pévá á povnnosti poisi€ného, póÉlnlka a poisťovál6ta sú up6v€né vo vyššie uvéd6ných

všeobgdný.h poistných podm enkách a osobMých dojednaňach, p.ičom tieto ivoda

n6oddélit€lnú sÚÓasť poistn€j zm u!t,
]6, Poistnik svojlm podp §om potvrdzqe, Ž6:

a) bol ; dosbtočným časovým p€dsiihom p€d Uavíelíh po 3inój zmluvy plsomn6

oboznéméný 3 obsahom poisino, zňluvy, so VPP a oo, kloé §odé néodd6lilelnú súčasť
pói§he] zmluv! s dóležtým podm enkami Uzáfoáíánei poistnej zmluvy pío§ř6dnictvoú
inlóímáčného dokum6nlu o @istnom pmduk(e (d'a6jl€n lPlo) a liéž p€hlasuje. že

VPP, oD á PlD píeýZ v pisoňne]podobe.
- VPP, oD a lPlD nép6vxl V pl9mné] podobe álé mU bol na zákládé j6ho žadosti

zaslané6-máiom,
, Ůpln6 a p€vdLvó ódpoveda ná Všólky otázky lýkájúce sa doj6dnávania poisteniá

podlá t6jio poistnej zm]!v} a ié oboznémeiý s povinnostafr V fl6béhu lEnia
poislenia b6z zb8očného odkadu oznámť poisťovaiglov] všelky pripád^é žm€ny v

vchlo úda]och,

- Poisioval€l inlormuié po]slnlks. Ž€ o§obné Údaj€ §pÉcÚVo V súlade 3 Náliadonim
Euópskeho pá amenfu a Rády (ÉÚ| 2016]679 z 27 aprlLá 2016 o oohÉn€ fy'ckých
oób fi spí.cúvání o$bných L]dájov a o @lnom pohybe taktrhto údajov. ktolým §á

zrušujé smemice 95/46/§ (všeobécné naíiad9nié o ochrane ,ldá]ov) (ďa ej lei
n.iadenie)á píslušnýňi § ovenskými píávnym p@dpbmi poistnlk p@hlásuiom že

sa oboznámi s nfoméciami o spíácúvanl j€ho osobných Údájov p,nla Nadad6nia,

víátane iníomácii o jého pévach, záoveň beré na vedoúie, Ž6 inlomáce o
§p€cúvani osobných údaiov j6 možné nájsť ná rebove] 5lénk6 po]ďovatel'a

17 zm UVné stÉny vyhlasujú. 2€ 6izmllvu píeěllál jej obsahu porczumel a ná znak loho, že
obsah !áIo zmlwy zodpovédá ich slobodne] a vážn6j Vó i ju vlastnoíUčn€ podpigli


