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Dodatok č. 3  
k poistnej zmluve č. 8002005828 
 

ČSOB Poisťovňa, a.s.  
Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika  

IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK7020000218 

Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 444/B 

Poštová adresa: P. O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava 

Infolinka: 0850 111 303 

zastúpený: Mgr. Denisa Marochničová, underwriter Odboru upisovania rizík a produktového manažmentu SME 

Ing. Ivana Tholtová, underwriter Odboru upisovania rizík a produktového manažmentu SME  

(ďalej len „poisťovateľ") 

a 
 
Mestský dom kultúry, príspevková organizácia  
M.R. Štefánika 875/200 , 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika                
IČO: 35 519 088 
Zapísaná v Registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky 
Zriadená mestským zastupiteľstvom vo Vranove nad Topľou v zmysle §21odst.4 písmeno b.) Zákona NR SR č.303/1995 
Z.z. dňa 15.2.1996    
Tel.: 057/ 4463 950 Fax: 057/ 44488 1510   
Bankové spojenie: SLSP,a.s. , Vranov nad Topľou    
Číslo účtu: SK34 0900 0000 0005 6074 9407   
zastúpený:            Mgr. Peter Novák, riaditeľ                          
(ďalej len „poistený")                  
 
 

uzavreli 
 

podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) tento dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 8002005828 (ďalej len 
“dodatok”) , ktorý spolu so Všeobecnými poistnými podmienkami poisťovateľa [Všeobecná časť (ďalej len „VPP 2005“), 
Osobitná časť - Živelné poistenie (ďalej len „ZVL 2005“), Osobitná časť - Poistenie pre prípad odcudzenia veci (ďalej len „ODV 
2005“),  Osobitná časť - Poistenie skla (ďalej len „SKL 2005“)], tvoria neoddeliteľný celok. 
 
1. Dodatok sa uzaviera na dobu neurčitú. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom 04.04.2022. 
2. Dojednáva sa poistenie:         Živelné poistenie 

Poistenie pre prípad odcudzenia veci 
Poistenie skla 

3. Poistné sumy stanovuje poistený. 
4. Správca poistnej zmluvy: Miloslav Frečka, tel. č. 02/ 5966 5541, e-mail: mfrecka@csob.sk 
5. Sprostredkovateľ poistenia: Pavol Ivan, e-mail: pivan@csob.sk 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa: 

a) v Čl. I., bod 2. mení poistná suma pre predmet poistenia uvedený pod p.č. 3, 
b) na základe písm. a) mení Čl. III. Poistné. 
 
Znenie poistnej zmluvy č. 8002005828 v zmysle tohto dodatku sa mení nasledovne:  

mailto:mfrecka@csob.sk
mailto:pivan@csob.sk
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Článok I. Rozsah poistenia  
 

1.  Živelné poistenie  
 

Poistné podmienky: VPP 2005 a ZVL 2005. 
 
Rozsah poistného krytia na riziko: 
A. FLEXA (požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho 

nákladu),  
B. Doplnkové živelné riziká: 

– víchrica, krupobitie, 
– zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, ak k tomu nedošlo v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou   

prevádzkou (poisťovateľ nie je povinný poskytovať plnenie za praskliny a trhliny na veciach, vzniknutých z pohybu 
zemskej kôry alebo z dôvodu podkopania, pokiaľ  nejde o zemetrasenie), 

– zosúvanie alebo zrútenie lavín, 
– pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci, 
– zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň intenzitnej stupnice zemetrasenia MSK-64, 
– tiaž snehu alebo námrazy, ak je poistenou vecou budova, 
– náraz vozidla,  
– dym, 
– nadzvuková vlna, 
– náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia, 

C. záplava, povodeň. 
 
Predmet a miesto poistenia: 
 
Poisťujú  sa účtovne evidované veci (nehnuteľný  majetok) uvedené v tomto bode pod poradovým číslom (P.č.) 1, ktoré sú vo 
vlastníctve poisteného alebo ktoré poistený oprávnene užíva na základe zmluvného vzťahu.   Poistenie vlastných vecí sa 
uzatvára na  inú hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak.  
Parciálne škody budú hradené v nových  hodnotách, maximálne však do výšky inej hodnoty 3 658 861,78 Eur. 
Poisťujú  sa účtovne evidované veci (hnuteľný majetok) uvedené v tomto bode pod poradovým číslom (P.č.) 2, ktoré sú vo 
vlastníctve poisteného alebo ktoré poistený oprávnene užíva na základe zmluvného vzťahu.   Poistenie vlastných vecí sa 
uzatvára na  novú hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak.  
 

P. 
č. 

Poistené veci 
Miesto poistenia 
 

r  Poistné riziko 
Poistná suma 

v Eur v Eur  
Spoluúčasť  
v Eur 

 
1 
 

 
 
vlastné  nehnuteľné veci  ul. M.R.Štefánika 875/200 

093 01 Vranov n/Topľou 

      A 
 

3 658 861,78 Eur 
 

 
663,88 Eur 

 

         B ,C 
 

3 658 861,78 Eur 
 

 
165,97 Eur  

 
2 
 

 
 
vlastné hnuteľné veci  
 

ul. M.R.Štefánika 875/200 
093 01 Vranov n/Topľou 

A 
 

    265 832,64 Eur 
 

663,88 Eur 
 

         B ,C 
 

              265 832,64 Eur 
 

 
165,97 Eur 

 

Dohodnutý spôsob výpočtu inej hodnoty: 
Nadobúdacia cena x prepočítací koeficient = iná hodnota. 
6 098 103,97 x 0,6 = 3 658 861,78 
 
Limity plnenia: 

Pre poistné riziko víchrica sa dojednáva ročný limit plnenia vo výške súčtu poistných súm všetkých predmetov poistenia 
poistených v tomto bode zmluvy, 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, maximálne 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, maximálne však 10 000 000,00 Eur 
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2.  Poistenie pre prípad odcudzenia veci 
 
Poistné podmienky: VPP 2005 a ODV 2005. 
 
Rozsah poistného krytia na riziko: 
 
A. odcudzenie veci krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím a poškodenie alebo zničenie poistenej veci konaním 

páchateľa, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci,  
B. úmyselné poškodzovanie cudzej veci – vandalizmus. 
 
Predmet a miesto poistenia: 
 
Poisťujú  sa účtovne evidované veci (nehnuteľný a hnuteľný majetok) uvedené v tomto bode pod poradovým číslom (P.č.) 1 až 
3, ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistený oprávnene užíva na základe zmluvného vzťahu. Poistenie vlastných 
vecí sa uzatvára na novú  hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak.  
 
 

P. 
č. 

Poistené veci Miesto poistenia 
 

Poistné 
riziko 

Poistná suma 
v Eur   

Spoluúčasť 
v Eur   

 
1 
 

 
 
 
stavebné súčasti vlastnej  nehnuteľnej 
veci  

 
 
 
ul. M.R.Štefánika 875/200 
09301 Vranov n/Topľou 

A 

 
 

  16 596,96 Eur  
 

 
 

33,19 Eur  
 

B 

 
 

  16 596,96 Eur  
 

 
10 %, min. 
33,19 Eur  

 
2 
 

 
 
vlastné  hnuteľné veci  
 

 
 
ul. M.R.Štefánika 875/200 
09301 Vranov n/Topľou 

A 
 

161 096,96 Eur 
 

33,19 Eur 

B 
 

161 096,96 Eur 
 

10 %, min. 
33,19 Eur  

 
3 
 

 
vlastné  peniaze 

 
ul. M.R.Štefánika 875/200 
09301 Vranov n/Topľou 

A 
 

       2 000,00 Eur 
 

33,19 Eur 
 

 
 
Poistenie vecí uvedených pod P. č. 1 až 3 sa dojednáva na prvé riziko. 
 
Pre poistenie vecí uvedených v Článku I. bod 2. sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje iba na predmety zabezpečené 
v súlade so spôsobmi zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísanými pre dojednanú výšku poistnej sumy, ktoré sú 
uvedené v prílohe č. 1  tejto zmluvy a sú jej nedeliteľnou súčasťou. Plnenie poisťovateľa pre prípad odcudzenia vecí je 
obmedzené poistnou sumou zodpovedajúcou spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti podľa prílohy „Spôsoby 
zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísané pre dojednanú výšku poistnej sumy“.  
 
 
Pre poistenie vecí uvedených v tomto bode sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje iba na škody, ktoré boli vyšetrené políciou. 
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3.  Poistenie skla 
 
Poistné podmienky: VPP 2005 a SKL 2005. 
 
Predmet a miesto poistenia: 
 
Poisťujú sa sklá osadené a vsadené sklá v rámoch, 
 
na mieste poistenia:  ul. M.R. Štefánika 875/200 , 093 01 Vranov nad Topľou 
 
na poistnú sumu  663,88 Eur, ktorá je limitom plnenia na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom 
poistnom období. 
 
Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 33,19 Eur. 
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Článok II. Hlásenie škodovej udalosti 
 
Poistený je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 2005 na príslušnom tlačive na 
ktorúkoľvek z nižšie uvedených adries: 
 

Ústredie Obchodné miesto 

ČSOB Poisťovňa, a.s. ČSOB Poisťovňa, a.s. 

Call centrum likvidácie Likvidácia poistných udalostí 

0850 311 312   

 

Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48 

Štúrova 13, 010 01 Žilina, Tel: 0850 311 312 

 Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice 

 

Článok III. Poistné 
 
Dojednáva sa, že: 
 
a) poistné podľa § 796 OZ  je bežné, 
 
b) ročné poistné vrátane dane z poistenia za dohodnutý rozsah poistenia podľa tejto poistnej zmluvy tvorí: 
 

 
Poistenie: 

 
Poistné: 

 
Obchodná 
zľava v % 

 
Poistné po zľave: 

1. Flexa   1 618,12 Eur  25%   1 211,83 Eur  
 

2. Doplnkové živelné riziká vrátane vodovodných škôd 967,42 Eur  40% 583,53 Eur  
 

3. Záplava a povodeň 337,52 Eur  40% 200,16 Eur  
 

4. Poistenie pre prípad odcudzenia veci 769,85 Eur  40% 461,88 Eur  
 

5. Poistenie vandalizmu 1 063,27 Eur  40% 637,97 Eur  
 

6. Poistenie skla   36,49 Eur  30%  25,54 Eur  
 

7. Celkové poistné za obdobie  
        (jeden poistný rok - 12 mesiacov) 

4 861,37 Eur  _ 3 161,40 Eur  
 

Ročné poistné (k úhrade) vrátane dane z poistenia: 3 161,40 Eur  

Daň z poistenia: 234,18 Eur 

Ročné poistné bez dane z poistenia: 2 927,22 Eur 

 
c) poisťovateľ poskytuje poistenému obchodnú zľavu vo výške špecifikovanej v písm. b) tohto článku, 
 
d) v prípade, že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50 %, poisťovateľ má v ďalšom poistnom období právo 

obchodnú zľavu neposkytnúť, 
 
e) celkové poistné vo výške 3 161,40 Eur je splatné vždy do 04.04. príslušného poistného obdobia.  
 
f) poistné poukáže poistený príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo SK39 7500 0000 0002 5501 5933 variabilný 

symbol 8002005828. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa. 
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Článok IV. Záverečné ustanovenia 
 
1. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 8002005828 vrátane prílohy č. 1 a jej predchádzajúcich dodatkov, ktoré neboli 

týmto dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené. 
 
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

-         Príloha č. 1 – Spôsoby  zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísané pre dojednanú výšku poistnej sumy 
Poistník svojím podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že vyššie uvedené prílohy tejto zmluvy prevzal a bol oboznámený  
s ich obsahom. 
 

3. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými 
poistnými podmienkami sú poistník ako aj osoba, ktorá zastupuje poistníka na základe plnomocenstva povinní poskytnúť 
poisťovateľovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu podľa z. č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení 
neskorších právnych predpisov. 

 
4. Poistník/poistený prehlasuje, že: 

- sa oboznámil s obsahom poistnej zmluvy, jej dodatkami a prílohami, 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 potvrdzuje 
prevzatie uvedených dokumentov v písomnej podobe, 

- všetky 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 týkajúcich sa dojednávaného 
poistenia vykonáva poisťovateľ ocenenie poisťovaného rizika a rozhoduje o prijatí poistenia, 

- si je vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť, 
- bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzavretia poistnej zmluvy  

v zmysle platného zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (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 

účinnosti tohto dodatku k poistnej zmluve je príslušný dodatok k poistnej zmluve považovaný za neplatný. 
 

6. Tento dodatok obsahuje 6 strán  a je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých poistený obdrží jedno, sprostredkovateľ 
jedno a poisťovateľ jedno  vyhotovenie. 

 
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, že porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie 

v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú. 
 
 
 
 
 
Vo Vranove nad Topľou dňa 25.02.2022 Ing. Peter Novák 
 ..................................……...…... 
 odtlačok pečiatky a podpis  poisteného 
                                                                              
 
 
V Bratislave dňa 25.02.2022 
 
 
 
 
Mgr. Denisa Marochničová Ing. Ivana Tholtová 
..................................……...…...                                                              ..................................……...…... 
odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa                                                 odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa 
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