
 
 

 
Havarijné poistenie motorových vozidiel 

Návrh poistnej zmluvy  
 

 

číslo:   2459000345 

číslo podzmluvy : 2469000480 
 

 

Účinnosť poistenia : Od 01.01.2019 (0:00 h) na dobu neurčitú 

 

 
 

Komunálna poisťovňa, a.s.  Vienna Insurance Group 
Centrála spoločnosti 
Štefánikova 17, 811 05   Bratislava, Slovenská republika 

             V zastúpení : Ing.Slávka Miklošová, predsedníčka představenstva a generálna riaditeľka 
                                 RNDr. Milan Fleischhacker, člen predstavenstva 

    
 

IČO:   31 595 545                 
  
  
  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 3345/B 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.,  
 
(ďalej len „poisťovateľ“) 
 
a   poistený: 
 

Obec Jelka  
OÚ Mierová 959/17  

925 23 Jelka v zastúpení p. Gabriel Kiš- strosta obce  

IČO : 00306011 
  

    

  
  
 
 (ďalej len „poistený“) 
 

uzatvárajú prostredníctvom spolonosti Prvá Komunálna Finančná, a.s.  
 
v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 788 a nasledujúcich  
ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
a Rámcovej dohody č. RD-07/2018 o poskytnutí poistných služieb túto poistnú zmluvu (ďalej  
len „zmluva“). Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP“),  
osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“), zmluvné dojednania, prílohy a vložky,  
ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve  
dohodli. 

 



 

  

 
 

Predmet poistenia 
 

 

1.   Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže osobných motorových vozidiel vrátane 

čelného skla, nákladných motorových vozidiel vrátane čelného skla, autobusov a trolejbusov 

osobnej hromadnej dopravy vrátane čelného skla, pracovných strojov s EČV a prívesných 

zariadení (prívesov a návesov) – zoznam poistených motorových vozidiel  spolu s jednotlivými 
poistnými sumami, územnou platnosťou poistenia a poistenou nadštandardnou výbavou je uvedený 
v prílohe tejto poistnej zmluvy. 

 
 

2.   Sadzby a podklady pre výpočet základného poistného: 

 

a) Agregovaná poistná suma osobných motorových vozidiel: 18.975,00 EUR 

 

 Sadzba v % (percentách): 2,2 

 Ročné poistné : 417,45 EUR 

 
 

b) Agregovaná poistná suma nákladných motorových vozidiel: 
0,00 EUR 

 

 Sadzba v % (percentách):  

 Ročné poistné : 0,00 EUR 

 
 

c) Agregovaná poistná suma autobusov, trolejbusov osobnej hromadnej 
prepravy: 

0,00 EUR 
 

 Sadzba v % (percentách):  

 Ročné poistné : 0,00 EUR 

 
 

d) Agregovaná poistná suma pracovných strojov s EČV a prívesných 
zariadení: 

0,00 EUR 
 

 Sadzba v % (percentách):  

 Ročné poistné:  0,00 EUR 

 
 

Celkové ročné poistné: 417,45 EUR 

 
 

3. Spoluúčasť: 

a) 5% min. 66,39 EUR, 

čelné sklo: 15,00 EUR 

 

 

b) 5% min. 66,39 EUR, 

 

     

c) 10% min. 332,00 EUR  d) 5% min. 66,39 EUR 

Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa vyššie uvedenou sumou z poistného plnenia. 

 



 

  

 

 

Dojednaný rozsah poistenia: 

 
1.    Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie osobných a nákladných motorových vozidiel, 

autobusov a trolejbusov osobnej hromadnej dopravy resp. pojazdných pracovných strojov s EČV 
a prívesných zariadení (prívesov a návesov): 

 
a) poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej udalosti alebo škodou 

spôsobenou vodou z vodovodného zariadenia 
b) poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku havárie 
c) poistenie pre prípad odcudzenia a poškodenia vozidla, jeho časti a výbavy, ak k odcudzeniu, 

resp. poškodeniu došlo krádežou alebo lúpežným prepadnutím  
d) poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vandalizmom 
e) poistenie pre prípad poškodenia zverou, stretu so zverou počas prevádzky vozidla alebo 

poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle spôsobených 
ohryzením alebo prehryznutím hlodavcami a inými zvieratami (napr. kunami). 
 

2. Poistenie motorových vozidiel sa dojednáva na novú hodnotu, tj znovuobstarávaciu cenu v prípade 
poškodenia, zničenia a krádeže, náklady potrebné na opravu a uvedenie do stavu pred 
poškodením.  

3. Územná platnosť je pre 
a) osobné, nákladné motorové vozidlá, autobusy a prívesné zariadenia: Európa 

          b) autobusy MHD a trolejbusy hromadnej prepravy osôb a pracovné stroje: Slovenská republika  
 

4. Poistiteľ  akceptuje  normohodiny  za  opravárenské  práce  pre  všetky  druhy osobných 
motorových vozidiel v značkových autoservisoch. 

 
5. Totálna škoda nastáva, pokiaľ primerané náklady na opravu presiahnu  obecnú cenu  vozidla,   t.j.     

priemernú cenu vozidla na trhu v danom čase. 

6. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené úmyselne neznámym páchateľom, napr. 
vandalizmus, výbuch a pod. 

 
7. Nová cena ojazdených osobných a nákladných  motorových vozidiel bude prevzatá z pôvodnej 

poistnej zmluvy, alebo stanovená spoločnosťou SLOVEXPERTA 
 Nová cena autobusov a trolejbusov hromadnej prepravy osob sa stanoví na základe ocenenia 

prostredníctvom autorizovaného predajcu.  

               Motorové vozidlá boli predtým poistené v Komunálnej poisťovni  poistnou zmluvou: 2459000081 a z 

uvedeného dôvodu    nemusia ísť znova na obhliadku, poistné sumy prevzaté z pôvodnej poistnej 

zmluvy. 

8. Dojednané ročné sadzby poistenia v % a výška spoluúčasti pre prípad poškodenia, zničenia a 
krádeže osobných motorových vozidiel: 

Stanovená spoluúčasť pre toto poistné riziko je 5%, min. 66,39 €. 

V prípade poškodenia alebo zničenia čelného skla na osobných motorových vozidlách sa výška 
spoluúčasti dojednáva v sume 15,00 €. 

9. Dojednané ročné sadzby poistenia v % a výška spoluúčasti pre prípad poškodenia, zničenia a 
krádeže nákladných motorových vozidiel: 

Stanovená spoluúčasť pre toto poistné riziko je 5%, min. 66,39 €. 

10. Dojednané ročné sadzby poistenia v % a výška spoluúčasti pre prípad poškodenia, zničenia a 
krádeže autobusov a trolejbusov osobnej hromadnej prepravy: 

Stanovená spoluúčasť pre toto poistné riziko je 10%, min. 332,00 €. 

11.Dojednané ročné sadzby poistenia v % a výška spoluúčasti pre prípad poškodenia, zničenia a 
krádeže pracovných strojov s EČV a prívesných zariadení: 

Stanovená spoluúčasť pre toto poistné riziko je 5%, min. 66,39 €. 

 
 



 

  

 

12. Požadovaný spôsob zabezpečenia: 

 
Požadovaný spôsob zabezpečenia osobných motorových vozidiel proti krádeži: 

a. pri vozidlách s novou cenou do 19.916,35 € pevne zabudované mechanické  zabezpečenie, 
alebo imobilizér, alebo alarm, alebo GPS. 

b. pri vozidlách s novou cenou nad 19.916,35 €    do 82.984,80 €  dve z týchto štyroch 
zabezpečovacích zariadení: imobilizér,  alarm, pevne zabudované mechanické 
zabezpečenie, GPS     

c. pri vozidlách s novou cenou nad 82.984,80 €  tri z týchto štyroch zabezpečovacích zariadení: 
imobilizér, alarm, pevne zabudované mechanické zabezpečenie, GPS   
   

Požadovaný spôsob zabezpečenia nákladných motorových vozidiel, autobusov a trolejbusov 
hromadnej prepravy osôb, pracovných strojov a prívesných zariadení pre prípad krádeže: 

a. nákladné motorové vozidlá,  autobusy a trolejbusy hromadnej prepravy osôb - mechanické 
zabezpečenie alebo imobilizér 

b. pracovné stroje s EČV a prívesné zariadenia - prekážky chrániace poistenú vec pred 
odcudzením (zámok namontovaný výrobcom alebo uzavretý priestor (budova) alebo 
mechanické  zabezpečenie alebo ich kombinácia) 
 

 

 
 

Oznámenie poistnej udalosti 

Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing škôd  - tel. 

0850 111 566 - Likvidácia PKF a.s. p. Ferenczi 0910842113 

 

Platenie poistného 

1. Poistený platí poistné na účet poisťovne prevodným príkazom: 

Bankové spojenie:      

 

 

Číslo účtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK28 0900 0000 0001 7819 5386  Slovenská sporiteľňa a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SK60 1100 0000 0026 2322 5520 Tatra banka a.s. 

  SK 87 5600 0000 0012 0022 2008 Prima banka Slovensko a.s 

Konštantný symbol: 3558 

Variabilný symbol: číslo návrhu poistnej zmluvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť štvrťročných splátkách a je splatné nasledovne: 

Splátka poistného 417,45 EUR je splatná 01.01. príslušného kalendárneho roka. 

Splátka poistného EUR je splatná 01.04. príslušného kalendárneho roka. 

Splátka poistného EUR je splatná 01.07. príslušného kalendárneho roka. 

Splátka poistného EUR je splatná 01.10. príslušného kalendárneho roka. 

 

 

 

3. Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.  o cenách v znení neskorších predpisov,         
vyhlášky MF SR č. 89/1996, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z.  o cenách. 

4. Vozidlá zaradené do súboru budú zahrnuté do poistenia odo dňa keď poisťovňa dostala písomné 
oznámenie poisteného o zaradení vozidla do súboru. Poisťovňa bude pri stanovovaní výšky poistného 
za tieto vozidlá vychádzať zo sadzieb dojednaných touto poistnou zmluvou. Poistený je povinný zaplatiť 
pomernú časť poistného, podľa výpočtu poisťovne od začiatku poistenia takého vozidla. Takto 
vypočítané poistné je poistený povinný uhradiť do 15-tich dní od dňa obdržania výzvy na zaplatenie 
poistného. 



 

  

5. Ak dôjde v priebehu poistenia k vyradeniu vozidiel zo súboru (predaj), bude nespotrebované poistné 
zúčtované k dátumu najbližšej splatnosti. 

 

 

 

 Ďalšie dojednania 

 
1.    Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka 

v znení neskorších predpisov, ustanovenia Rámcovej dohody č. RD-07/2018, Všeobecné poistné 
podmienky (ďalej len „VPP“), Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) a Zmluvné dojednania 
uvedené vo vložkách tejto poistnej zmluvy. Všetky vymenované poistné podmienky, zmluvné 
dojednania a prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a poistený svojim podpisom 
poistnej zmluvy potvrdzuje ich prevzatie. 

 

2.    Túto poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

3.    Poistník/poistený svojím podpisom potvrdzuje, že na všetky otázky odpovedal pravdivo a úplne. 
Zároveň potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v poistnej zmluve zodpovedajú skutočnosti a zaväzuje 
sa oznámiť poisťovni všetky zmeny údajov v poistnej zmluve, ku ktorým dôjde v dobe trvania 
poistenia. 

 

4.    V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistený 
alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, 
jej uplynutím poistenie zanikne. 

 

5.    Poistné obdobie je obdobie  kalendárny rok. 

 

6.    Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich vážnej a slobodnej vôle, ich 
zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, 
neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, zmluvu si prečítali, jej 
obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 

7.    Poistná zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých poistený obdrží 2 vyhotovenia, 
poisťovateľ 1 vyhotovenia a 1 vyhotovenie sprostredkovateľ poistenia. 

          Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.   

          Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť 01.01.2019. 

8. Poisťovňa informuje poistníka, že  osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady ( EU ) č. 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší  smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov)  a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil 
s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie 
na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke 
poisťovne www.kpas.sk. 

9.    Poistník prehlasuje, že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba 
poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, že text poučenia je možné nájsť 
aj na webovej stránke poistiteľa. 

 

10. Poistník vyhlasuje, že peňažné prostriedky použité na poistné z tejto poistnej zmluvy sú jeho 
vlastníctvom a uzatvorenie tejto poistnej zmluvy vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet.  

 



 

  

 

 

Prílohy: 

 Zoznam motorových vozidiel 

 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických osôb a podnikajúcich         
fyzických osôb VPP  

 Osobitné poistné podmienky poistenia pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí OPP Ž  

 Osobitné poistné podmienky poistenia pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu 
OPP OV  

 Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie motorových vozidiel VPP KAS-5, OZD MV 
245-5 a IPID mu boli zaslané elektronicky 

 Zmluvné dojednania pre havarijné poistenie EUROKASKO 

 Osobitné poistné podmienky poistenie motorových vozidiel  

 Osobitné poistné podmienky pre rozsah asistenčných služieb havarijné poistenie vozidiel do 3 500 
kg  

 Asistenčné služby  

  
V, dňa: V, dňa  
 
 
 
 
 
 
............................................................................ 

 
 
 
 
 
 
............................................................................ 

            Starosta obce Jelka p. Gabriel KIŠ             

 

                         
 

Komunálna poisťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group 

 

 



Poistník:                                                                                                                                      Obec Jelka 

Adresa:                   OÚ - Mierová 959/17 , 925 23

IČO: 00306011                     

štatutárny zástupca: p. Gabriel Kiš  

Zoznam motorových vozidiel k poistnej zmluve č.2459000345  

2469000480 Os. škoda octavia 18 975,00 € TMBAG7NEXF0187382 GA632EJ 1598 77 čier.met 2015 NM 1855 5 2,20 417,45 € 417,45 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

417,45 €

podpis poisteného                                                            podpis zástupcu poisťovne

Sadzba 

(%)

počet     

miest
RP poistnéŠPZČíslo podzmluvyDruhMVTov.značkaTyp vozidla Poist.suma C.Hmot.Číslo karosérie VIN ObjMot Vykon Farba RokVyrPalivo


