
 
 

 Poistná zmluva 
                                      číslo: 4419008015 

 
                                Dodatok č.2 

 
 
 

POISŤOVATEĽ: 
 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 
Štefánikova 17, 811 05  Bratislava 
V zastúpení: Ing. Slávka Miklošová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva 
           RNDr. Milan Fleischhacker, člen predstavenstva    
    IČO: 31 595 545 

 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa,  
vložka č. 3345/B 
  

 (ďalej len „poisťovateľ“) 
 
a     
 

POISTENÝ: 
 
Obec Lučatín 
Lučatín 40 
976 61 Lučatín 
V zastúpení: Ing. Pavel Kováč, starosta obce 
  IČO: 00 313 572          
 

 
(ďalej len „poistený“) 
 
Uzatvárajú  Dodatok č.2 k PZ č. 4419008015 
prostredníctvom spoločnosti  Prvá Komunálna Finančná 
podľa § 788 a nasledujúcich Občianského zákonníka a Rámcovej dohody č.RD- 
02/2016 pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb 
túto zmluvu o poistení (ďalej len zmluva). Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné 
podmienky (ďalej len VPP), osobitné poistné podmienky (ďalej len OPP),  prílohy 
a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany 
v tejto zmluve a rámcovej dohode dohodli. 
 
S účinnosťou od 04.08.2022  (00:00h)  sa mení poistná zmluva nasledovne: 

 
 
 
 
 
 



ZARAĎUJE SA DO POISTENIA:  
 

Vložka č. 1: Živelné poistenie 
 
a)   „Budovy, haly a stavby, vedené v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na  agregovanú 
poistnú sumu 8.972,94 EUR“ 
 
Dodanie a osadenie dopravného značenia v obci Lučatín 
(ZMLUVA O DIELO č. Z-10/2021) 
 
b)   „Súbor hnuteľného majetku, všetkých účtovných tried, vrátane DHM a OTE, inventáru a dopravných 
prostriedkov bez EČV, zásob, vedených v účtovnej evidencii poisteného na obstarávaciu cenu a 
hnuteľného majetku vedeného na podsúvahových účtoch a prevzatého hnuteľného majetku  spolu  na 
agregovanú poistnú sumu 4.600,00 EUR“ 
  
1. Merač rýchlosti BX-1 SPOMAĽ (2ks): 4.300,00 EUR 
2. Solárny set 115W (1ks):                          300,00 EUR 
(Faktúra 20220102)                                          4.600,00 EUR 
 

Poistná suma za zaradený majetok Ročné poistné 
EUR 

 a) 0,15 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy     8 972,94 EUR                                    1,35 EUR 

b) 0,15 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy     4 600,00 EUR 0,69 EUR 

 Celkové ročné poistné za dopoistený majetok              2,04 EUR 
 
 
Vložka č. 2: Poistenie pre prípad odcudzenia 
 
Dodanie a osadenie dopravného značenia v obci Lučatín: 8.972,94 
(ZMLUVA O DIELO č. Z-10/2021) 
1. Merač rýchlosti BX-1 SPOMAĽ (2ks): 4.300,00 EUR 
2. Solárny set 115W (1ks):                          300,00 EUR 
(Faktúra 20220102)                                          4.600,00 EUR 
 
a)   Budovy, haly a stavby, vedené v účtovnej evidencii poisteného,  na novú cenu, na prvé riziko, na    
      poistnú sumu 8.972,94 EUR 
b)   Súbor hnuteľného majetku, všetkých účtovných tried, vrátane DHM a OTE, inventáru 
a dopravných        
      prostriedkov bez EČV, zásob, vedených v účtovnej evidencii poisteného na obstarávaciu cenu  
      a hnuteľného majetku vedeného na podsúvahových účtoch a prevzatého hnuteľného majetku   
      vedených v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na prvé riziko, na PS 4.600,00 EUR 
f)   Stavebné súčasti budov, hál a stavieb, vedený v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, 
      na prvé riziko - vandalizmus nezistený a zistený  páchateľ  na agregovanú PS   8.972,94 EUR. 
g)  Súbor hnuteľného majetku vrátane DHM, inventáru a dopravných prostriedkov bez EČV, vedený 
     v účtovnej evidencii poisteného, na obstarávaciu cenu,  na prvé riziko, na PS 4.600,00 EUR pre 
     riziko vandalizmus nezistený a zistený  páchateľ. 
 

Poistná suma za zaradený majetok Ročné poistné 
EUR 

a) 2,33 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy     8 972,94 EUR                            20,91 EUR 
b) 3,10 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy     4 600,00 EUR                            14,26 EUR 
f ) 3,03 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy     8 972,94 EUR                            27,19 EUR 
g) 4,03 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy     4 600,00 EUR                            18,54 EUR 
Celkové ročné poistné za dopoistený majetok 80,90 EUR   



 
 
   

    
                             Súhrn poistného PZ + Dodatok č.2   

    

Číslo 
vložky 

      Poistené 
áno - nie 

Celková poistná 
suma 

Ročné poistné 
Druh       

1. Živelné poistenie áno  1 581 986,36 EUR 237,30 EUR 
2. Poistenie proti odcudzeniu áno 39 145,88 EUR 130,71 EUR 

3. Poistenie prerušenia prevádzky – 
živelné  nie     

4. Poistenie strojov a elektroniky áno 2 000,00 EUR 6,30 EUR 

5. Poistenie prerušenia prevádzky – 
strojné nie     

6. Poistenie skla nie 0,00 EUR 0,00 EUR 

7. Poistenie vnútroštátnej dopravy nie     
8. Poistenie zodpovednosti za škodu áno 40 000,00 EUR 164,60 EUR 

Celkové ročné poistné v EUR:     538,91 
    

Platenie poistného 

1. Poistený platí poistné na účet sprostredkovateľa prevodným príkazom: 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu SK25 5600 0000 0059 7977 6001 
Konštantný symbol: 3558 
Variabilný symbol: 4419008015 

 

2. Splatnosť nového predpisu  poistného, ktorý sa upravuje na základe dodatku č.2: poistné sa bude 
platiť v štvrťročných splátkach a je splatné nasledovne: 

Splátka poistného 134,73 € je splatná 15.01. príslušného kalendárneho roka. 
Splátka poistného 134,73 € je splatná 15.04. príslušného kalendárneho roka. 
Splátka poistného 134,73 € je splatná 15.07. príslušného kalendárneho roka. 
Splátka poistného 134,73 € je splatná 15.10. príslušného kalendárneho roka. 

              
 Tento DODATOK č. 2  je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. 4419008015 

        

V Lučatíne dňa 03.08.2022  V Banskej Bystrici dňa 03.08.2022 

  
 

       
 
 

     

 pečiatka a podpis poisteného  pečiatka a podpis poisťovne  
  Komunálna poisťovňa, a.s. 
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