
Dodatok č. 7 
k poistnej zmluve 0109000553 

 
 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group 
Štefánikova 17, 811 05 BRATISLAVA 
 

v zastúpení: Ing. Jozef Mašlej, regionálny manager pre externý obchod na základe splnomocnenia 
IČO:  31595545 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 3345/B 
(ďalej len „poisťovňa“) 
 

a 
 

Obec Pečovská Nová Ves  
Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 
 

v zastúpení: PhDr. Jaroslav Dujava 
IČO:                00327590 
(ďalej len „poistený“) 
 
uzatvárajú  dodatok č. 7 k PZ č. 0109000553 prostredníctvom spoločnosti  Prvá Komunálna 
Finančná a.s. podľa Rámcovej dohody č. RD - 06/2010 
 

S účinnosťou od   14. 1. 2021         (00:00h)  sa mení poistná zmluva nasledovne: 
 

Vložka č. 1: Živelné poistenie 
     a) Dopoisťuje sa technické zhodnotenie budovy Základnej školy, podľa projektu „Zš Pečovská Nová 

Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice“ - nehnuteľný majetok vedený v 
účtovnej evidencii poisteného, navyšuje sa  nová ceny o poistnú sumu 60 403,37 EUR 

  b) Súbor hnuteľného majetku, všetkých účtovných tried, vrátane DHM a OTE, inventáru     

a dopravných prostriedkov bez EČV, zásob, strojov, prístrojov a zariadení, vedených v účtovnej 

evidencii poisteného na obstarávaciu cenu a hnuteľného majetku vedeného na podsúvahových 

účtoch a prevzatého hnuteľného majetku spolu na agregovanú poistnú sumu 21 591,73 EUR 

 

Sadzba v ‰ Agregovaná PS Ročné poistné Franšíza

a) 0,108 60 403,37 EUR 6,52 EUR 100,00 EUR

d) 0,108 21 591,73 EUR 2,33 EUR 100,00 EUR

Celkové ročné poistné 8,85 EUR

 

Vložka č. 2: Poistenie pre prípad odcudzenia – navyšuje sa poistná suma o: 
 

  a) Dopoisťuje sa novonadobudnutý nehnuteľný majetok vedený v účtovnej evidencii poisteného, 
na prvé riziko na poistnú sumu 5 000 EUR.  

    

b) Súbor hnuteľného majetku, všetkých účtovných tried, vrátane DHM a OTE, inventáru     

a dopravných prostriedkov bez EČV, zásob, strojov, prístrojov a zariadení, vedených v účtovnej 

evidencii poisteného na obstarávaciu cenu a hnuteľného majetku vedeného na podsúvahových 

účtoch a prevzatého hnuteľného majetku spolu na agregovanú poistnú sumu 15 000 EUR       



 i) Dopoisťuje sa novonadobudnutý súbor stavebných súčastí budov, hál a stavieb vedený 

v účtovnej evidencii poisteného, na prvé riziko na agregovanú poistnú sumu 5 000 EUR  pre riziko 

vandalizmus nezistený páchateľ 

    j) Súbor hnuteľného majetku vrátane DHM, inventáru a dopravných prostriedkov bez EČV, vedený 
v účtovnej evidencii poisteného, na prvé riziko, na agregovanú poistnú sumu 15 000 EUR  pre 
riziko vandalizmus nezistený páchateľ 

 

Sadzba v ‰ Agregovaná PS Ročné poistné Spoluúčasť

a) 2,00 5 000,00 EUR 10,00 EUR 0 EUR

b) 2,00 15 000,00 EUR 30,00 EUR 0 EUR

i) 2,00 5 000,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR

j) 2,00 15 000,00 EUR 30,00 EUR 66,39 EUR

Celkové ročné poistné 80,00 EUR

 
 

 

Vložka č. 3: Poistenie elektroniky a strojov 

a) Stroje, prístroje, elektronické prístroje a zariadenia, vedené v účtovnej evidencii poisteného, vo 

všetkých  účtovných triedach na novú cenu, na 1. riziko, na poistnú sumu 5 000 € 

Upravená poistná suma Ročné poistné v EUR 

   a) 5,00 ‰ z agregovanej poistnej sumy                                  5 000 EUR                                 25,00  

                                           Celkové ročné poistné            25,00 EUR  

 

Spoluúčasti: 

Pre bod a) 33,19 EUR . 

Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia. 

Rekapitulácia poistenia: 

                   Súhrn poistného
Číslo 

vložky
Druh

Poistené 

áno - nie
Celková poistná suma Ročné poistné

1. Živelné poistenie áno 9 151 515,44 EUR 989,40 EUR

2. Poistenie proti odcudzeniu áno 390 256,64 EUR 780,51 EUR

3. Poistenie prerušenia prevádzky – živelné nie

4. Poistenie strojov a elektroniky áno 30 319,38 EUR 151,60 EUR

5. Poistenie prerušenia prevádzky – strojné nie

7. Poistenie skla áno 350,00 EUR 8,40 EUR

8. Poistenie vnútroštátnej dopravy nie

9. Poistenie zodpovednosti za škodu áno 49 790,88 EUR 269,15 EUR

2 199,06 EURUpravené celkové ročné poistné:  

 
 



 
 
 
Na dodatok sa vzťahujú všetky riziká  a poistné sumy podľa  poistnej zmluvy a dodatkov. 
 
Ostatné položky tejto poistnej zmluvy zostávajú nezmenené. 
 
Ročné poistné za dodatok č. 7 predstavuje sumu 113,85 EUR 
 
Nové ročné poistné za poistnú zmluvu a dodatky. prestavuje sumu: 2 199,06 EUR, 
štvrťročná splátka 549,77 EUR. 
 
Alikvotné poistné od 14.1.2021 do 31.3.2021 je 24,35 EUR. 
 
 
 
V Pečovskej N.Vsi, dňa 13.1.2021            V Prešove dňa 13.1.2021  
  
   
 
        
 
 
   
 
 _____________________________  _____________________________ 
 Obec Pečovská Nová Ves         KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 
             PhDr. Jaroslav Dujava          Ing. Jozef Mašlej 
              starosta    regionálny manager pre externý obchod 

na základe splnomocnenia 


