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Poist'ovateľ

a

Poistník/Poistený*

1.       Úvodné
ustanovenia

11.       Dobatľvania

poistenia

Poistná zmluva č. 2405966231

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841  04 Bratislava, Slovenská republika
lčo: 35 709 332,  lč  DPH: SK2021000487
Zapĺsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  1,  oddiel: Sa, vložka č.:
1325/8
Spoločnosť  patrí  do  skupiny  Generali,  ktorá  je  uvedená  v  talianskom  zozname  skupín
poisťovnĺ vedenom  lvASS.
V mene ktoľej koná:
Meno a  priezvisko:  lng.  Tomáš  Balla, funkcia:  riaditeľ odboru  poistenia veľkých  rizík a
zaistenia
Meno a  priezvisko:  lng.  Jana  Jánošová,  funkcia:  underwriter

Obec Nedožery -Brezany
Družstevná 367, 97212 NedožeryBrezany, Slovenská republika
Miesto podnikania (ak je odlišné od adresy sĺdla): Obec Nedožery -Brezany,  Slovenská

#ou:bái;ka3|83o2,,ČDPH:SK2o2||62737
Zapĺsaná v Štatistickom registri organizácií Štatistického úradu SR
V mene ktoľej koná:

zľgĺ:aanäl:##::rr##roYu##kda:starostaobce
HLavná  podnikateľská činnosť:  podľa výpisu zo štatistického registra organizáciĺ
Bankové spojenĺe: SK26 0200 0000 00001842 9382
V mene ktorej koná:
Meno a priezvisko: JUDr.  Mahin Mokrý, funkcia: starosta obce
pohlavie: muž,  miesto narodenia (krajina): SR
rodné čĺslo:                             , adresa pobytu:  Ul.  Mladých č. 437/10,  Nedožery -Brezany,
Slcwenská republika
štátna  prĺslušnosť: SR,  druh  a číslo dokladu totožnosti:  OP  č.

E-mailová adľesa: starosta@nedozerv-brezanv.sk

*údaje v rozsahu  podľa § 78 zákona č. 39A2015 Z. z o poisťovnĺctve a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov a podľa zákona č. 289/2018
Z. z.  o vykonávaní medzinárodných sankciĺ a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov
v znení neskoršĺch predpisov

uzavierajú   podľa   §   788   a nasl.   zákona   č.   40/1964   Zb.   Občiansky  zákonník   vznení
neskorších    zmien    a    doplnkov    túto    poistnú    zmluvu    na    poistenie    majetku    a
zodpovednosti za škodu (ďalej len "zmluvat.

Vzájomné   práva   a povimosti   zmluvných   strán   sa   riadia  touto   poistnou   zmluvou,  jej
prĺpadným  dodatkami,  pojstnými  podmienkami  poisťovateľa  uvedenými  v texte zmlu\/y a
prílohami t% zmluvy.

Poistenie  podľa teito zmluvy začí"  dňa  01.01.2019,  00:00  hod.  a je  dojedmné  m  dobu
neurč".

Underwriter:  lng.  Jana  Jánošová
Sprostredkovateľ:  Finportal,  a.s.,  lng.  Erich  Chovan

V_Arial  10,5



GENERALI

ČASŤ 1. POISTENIE MAJETKU -ŽIVEL

1.1     Pľedmet
poistenia'
Poistná
Suma

1.2    Poistná
hodnota
pľedmetov
poistenia

1.3    Rozsah
poistenia'
Spoluúčasť

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva pre nasledovné predmety poistenia:

P.č. Predmet poistenia Poistná    sumavEUR

1. Stavbv podľa Prílohy č.  1  teito zmluvy 12.040.000,00
2. Unimobunky podľa  Prílohy č.  1  teito zmluvy 15.000,00

3. Vereiné osvetlenie 150.000,00

4. Súbor hnuteľných vecí podľa Prílohy č.  1  tejto zmluw 234.000,00
5. Náklady na obnovu dát -archív matriky a katastra - na  1. riziko 30.000,00
6. Náklady na vypratanie a odvoz sutiny - na  1. riziko 40.000,00

Celkom 12.509.000,00

Poistenie predmetov poistenia  uvedených v článku  1.1  tejto časti zmluvy pod  p.č.  1,  2,  3
a 4 sa dojednáva na nové hodnoty, ktoré na vlastnú zodpovednosť stanovil poistník.
Poistenie  všetkých  predmetov  poistenia  poistených  na  1.  riziko  sa  dojednáva  na  nové
hodnoty na časové hodnoty.

Poistenie  predmetov  poistenia  uvedených  v článku  1.1  tejto  časti  zmluvy  sa  dojednáva
v rozsahu  podľa  Všeobecných  poistných  podmienok  živelného  poistenia  VPP  PPZ  14  -
VPP   PPZ14  01/2014v6     (ďalej     len     „VPP     PPZ     14")     pre     nasledovné     poistné
nebezpečenstvá:

P.č. Poistné nebezpečenstvá Spoluúčasť v EUR
1. Podľa   čl.   11.   ods.   1    písm.   a)   až   d)   VPP   PPZ   14;   ďalej 165,00

rozšírené  o  poistné  nebezpečenstvá:  dym,  náraz  vozidla  a
aerodynamický tresk (FLEXA)*

2. Podľa čl.  11.  ods. 2  písm.  c) až g) a i) VPP PPZ  14 (EC) 165,00

3. Podľa čl.11.  ods. 2  pĺsm.  a),  b) a h) VPP  PPZ  14 (CAT) 165,00

4. Podľa čl.  11.  ods.  3 VPP  PPZ 14 (VODA) 165,00
5. Náhodné rozbitie skla 165,00
6. Vandalizmus 165,00
7. Nepriamy úder blesku 165,00

8. Zatečenie atmosférickými zrážkami 165,00

9. Spätné vystúpenie vody z odpadových potrubí 165,00

FLEXA -požiar, výbuch,  úder blesku,  náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho časti
alebo jeho nákladu, dym, náraz vozidla a aerodynamický tresk
EC  -  víchrica,  krupobitie,  zosuv  pôdy,  zrútenie  skál  alebo  zemín,  zosuv  alebo  zrútenie
lavín,  pád stromov, stožiarov a iných pľedmetov, tiaž snehu alebo námrazy
CAT -záplava, povodeň, zemetrasenie
VODA - voda z vodovodných zariadenĺ
Poistenie  podľa  tejto  časti  zmluvy  sa  dojednáva  so  spoluúčasťou  poisteného  na  plnení
poisťovateľa  z každej  poistnej  udalosti  vo  výške  podľa  vyššie  uvedenej  tabuľky  Poistné
nebezpečenstvá.
Dymom sa rozumie každé bezprostredné zničenie alebo poškodenie predmetu poistenia
dymom,  ktorý  sa  náhle  rozšml  mimo  zariadenie  na  vykurovanie,  varenie  alebo  sušenie
nachádzajúce  sa  v mieste  poistenia.  Poistenie  sa  však  nevzťahuje  na  škody  vzniknuté
dlhodobým pôsobením dymu.
Náľazom vozidla sa rozumie každé  bezprostredné zničenie alebo poškodenie predmetu
poistenia  stretom  s koľajovým  alebo  cestným  vozidlom.   Poistenie  sa  však  nevzt'ahuje
na     škody    spôsobené    vozidlami     prevádzkovanými     poistnĺkom     alebo     poisteným,
užívateľom  poistenej  stavby  alebo  jeho  zamestnancami,  ďalej  na  škody  na  vozidlách,
škody na pozemných komunikáciách a ich zariadeniach.

Underwriter:  lng.  Jana  Jánošová
Sprostredkovateľ:  Finportal,  a.s„  lng.  Erich  Chovan
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GENERALI

Aeľodynamickým   treskom   sa   rozumie   bezprostredné   poškodenie   alebo   zničenie
predmetu poistenia tlakovou vlnou spôsobenou aerodynamickým treskom lietadla.
Poistenie sklených  plôch na budovách sa dojednáva aj  proti náhodnému rozbitiu skiel.
Poistenie sa nevzt'ahuje na škody spôsobené alebo vzniknuté:
a)    rozbitím vzniknutým  pri inštalácii,  montáži a demontáži,  pri preprave a doprave,
b)    v dôsledku výrobnej vady skla,
c)    úmyselným  konaním  alebo  úmyselným  opomenutím  poisteného,  osoby  poistenému

blízkej alebo inej osoby konajúcej na podnet alebo s vedomĺm poisteného,
d)    na rámoch a osadeniach.
Toto poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek následné škody.
Poistenie predmetu poistenia -stavba /alebo súbor stavieb, uvedeného v článku  1.1  tejto
časti zmluvy, sa ďalej rozširuje o poistné nebezpečenstvo: vandalizmus.
Vandalizmom   sa   rozumie   úmyselné,   často   bezdôvodné   fyzické   poškodenie   alebo
zničenie predmetu poistenia treťou osobou (okrem osoby blízkej poistenému alebo osoby
konajúcej na podnet alebo s vedomĺm  poisteného),  ktoré nesúvisí s krádežou vlámaním.
Fyzickým   poškodením   predmetu   poistenia   však   nie   je   len   nepriaznivá   zmena   jeho
povrchu (poškriabanie,  nafarbenie, postriekanie sprejom, preliačenie a pod.).
Poistenie   predmetov   poistenia   uvedených   v článku   1.1   tejto   časti   zmluvy   sa   ďalej
rozširuje o poistné nebezpečenstvo:  nepriamy úder blesku.

Nepľiamym     úderom     blesku    sa    rozumie    pôsobenie    prepätia    a/alebo    indukcie
(elektrického  výboja,   ktorý   nastal  v prĺčinnej   súvislosti   s   priamym   úderom   blesku)   na
elektrické    alebo   elektronické   zariadenia,    ktoré   sú    súčasťou    alebo    príslušenstvom
poistenej  stavby/súboru  stavieb.  Takéto  poškodenie  musí  byť  na  elektronickom  alebo
elektrickom zariadení jednoznačne identifikovateľné na základe zanechaných stôp.
Poistenie   predmetov   poistenia   uvedených   v článku   1.1   tejto   časti   zmluvy   sa   ďalej
rozširuje o poistné nebezpečenstvo: zatečenie atmosférickými zrážkami.
Zatečením  atmosférickými  zrážkami  sa  rozumie zatečenie  bezprostredne  spôsobené
kvapalnými prívalovými zrážkami.

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie, ak je stavba zo všetkých strán uzavretá,  pravidelne
udľžiavaná,  v dobrom  technickom  stave  (nepoškodená  strecha,  priechodný/nezanesený
systém odvádzajúci zrážkovú vodu, nepoškodená fasáda s utesnenými otvormi a pod.).
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené alebo vzniknuté:
a)     vniknutím zrážok do stavby cez neuzavreté okná, dvere alebo iné stavebné súčasti,
b)     na nosných častiach obvodových stien nad resp. pod úrovňou zeme,
c)     na  konštrukčných častiach  umiestnených z vonkajšej strany (omietka, farebný  náter,

izolácie, obklady atď.),
d)      na strešnej krytine alebo iných vonkajších konštrukčných dieloch stavby,
e)     akýchkoľvek rozostavaných stavbách alebo stavbách v rekonštrukcii.
Poistenie sa nevzťahuje na budovy vo výstavbe alebo v rekonštrukcii.

Spätné vystúpenie vody z odpadových potrubí a kanalizácie
Odchýlne  od   čl.11.  bod  3.  VPP  PPZ  14  a čl.  XIV.  bod  13.  VPP  PPZ  14  sa  dojednáva
poistenie  aj  na  spätné  vystúpenie  vody z odpadových  potrubí  a kanalizácie.  Poisťovateľ
poskytne poistné plnenie iba v prípade,  ak:
a)  miesto poistenia je zabezpečené funkčným zariadením zabraňujúcim vystúpeniu vody

z kanalizácie a zariadenim na odčerpanie vystupujúcej vody a súčasne
b)  tieto zariadenia sú pravidelne udržiavané a v prevádzkyschopnom stave.
Poistenie sa nevzťahuje na budovy vo výstavbe alebo v rekonštrukcii.
*Poistenie   unimobuniek   sa   dojednáva   v rozsahu   skupiny   nebezpečenstiev   FLEXA

bez  nebezpečenstva  náraz vozidla.  Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou  poisteného
na plnení poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške 10% min.165€.

Poistenie   veľejného   osvetlenia   sa   dojednáva   v rozsahu   skupiny   nebezpečenstiev
FLEXA  bez  nebezpečenstva   náraz  vozidla  a  v rozsahu   nebezpečenstiev  EC  a  CAT.

Uľ`derwriter:   lng.  Jana  Jánošová
Sprostredkovateľ:  Finporlal,  a.s.,  lng.  Erich  Chovan
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1.4    Limity

plnenia

1.5    Miesto
poistenia

1.6    0sobitné
dojednanie

1.7    Poistné
za čASŤ 1 .
zmluvy

Poistenie  sa  dojednáva  so  spoluúčasťou   poisteného   na  plnení  poisťovateľa  z každej
poistnej  udalosti vo výške  10% min.  165€.
Poistenie nákladov na obnovu dát archívu matriky a katastra sa dojednáva v rozsahu
skupín nebezpečenstiev FLEXA, EC, CAT a VODA.

Poistenie  podľa  tejto  časti  zmluvy sa  dojednáva  s nasledovnými  ročnými  limitmi  plnenia
poisťovateľa:
3.000.000 EUR

3.000.000 EUR

1.000.000  EUR

7.900 EUR

5.000 EUR

1.000  EUR

1.000  EUR`

1.000  EUR

pre      jednu       avšetky       poistné       udalosti       vzniknuté       poistným
nebezpečenstvom alebo skupinou poistných nebezpečenstiev EC
pre      jednu       avšetky       poistné       udalosti       vzniknuté       poistným
nebezpečenstvom alebo skupinou poistných nebezpečenstiev CAT
pre      jednu       avšetky      poistné       udalosti       vzniknuté       poistným
nebezpečenstvom VODA
pre   všetky   poistné   udalosti   vzniknuté   poistným   nebezpečenstvo
náhodné rozbitie skla
pre      jednu       avšetky      poistné       udalosti       vzniknuté       poistným
nebezpečenstvom vandalizmus
pre      jednu       avšetky      poistné       udalosti       vzniknuté       poistným
nebezpečenstvom nepriamy úder blesku
pre      jednu       avšetky      poistné       udalosti       vzniknuté       poistným
nebezpečenstvom zatečenie atmosférickými zrážkami
pre      jednu       avšetky      poistné       udalosti       vzniknuté       poistným
nebezpečenstvom nepriamy úder blesku

Miesta   poistenia   pre  jednotlivé   stavby,   unimobunky   a hnuteľný   majetok   sú   uvedené
v Prílohe č.  1  tejto zmluvy.
Poistenie verejného osvetlenia: Obec Nedožery - Brezany

1.    Umelecké, umelecko-ľemeselné a historické diela
Poistenie  dojednané touto  zmluvou  sa  nevzťahuje  na  poškodenie,  zničenie  a  stratu
umeleckých,  umelecko-remeselných alebo historických diel,  ktoré sú súčasťou  alebo
príslušenstvom  poistenej  stavby  (sochy,  plastiky,  fresky,  rezby  a  pod.).  Pokiaľ  však
tieto   diela   majú   tiež   iný   než  estetický  význam   (sú   napr.   konštrukčnými   prvkami
poistenej  stavby),  poskytne  za  ne  poisťovateľ v  prípade  poškodenia,  zničenia  alebo
straty,      plnenie      až     dovýšky     zodpovedajúcej      nákladom      naopravu      alebo
znovuzriadenie  bežného  konštrukčného  prvku  poistenej  stavby  plniaceho  rovnakú
funkciu.  Poistenie  sa taktiež  nevzt'ahuje  na zmenšenie  alebo  stratu  umeleckej  alebo
historickej hodnoty stavby alebo jej časti v dôsledku poístnej  udalosti.

2.   Povodeň a záplava
Poistenie  sa  nevzťahuje  na  škodu  vzniknutú  poistnými  nebezpečenstvami  povodeň
alebo   záplava,    ktorých   výskyt   sa   sohľadom    na    polohu    miesta    poistenia    dá
predpokladať -t.j.  ak  ich výskyt bol  častejší ako jedenkrát za  20  rokov,  vychádzajúc
z údajov hydrometeorologického ústavu.

Ročné poistné za ČASŤ  1. tejto zmluvy predstavuje 4.872,00 EUR z toho:
Poistenie nebezpečenstiev FLEXA, EC, CAT, VODA: 4.573,00 EUR
Poistenie náhodného rozbitia skla:
Poistenie vandalizmu:
Poistenie nepriameho úderu blesku:
Poistenie zatečenia atmosférickými zrážkami
Poistenie spätného vystúpenia vody:

Underwriter:  lng.  Jana  Jánošová
Sprostredkovateľ:  Finportal,  a.s.,  lng.  Erích  Chovan

V_Arial  10,5

tel:  02/5857  2193
tel:  0907  93  44  22

198,00 EUR
50,00 EUR
10,00 EUR
35,00 EUR

6.00  EUR.
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ČASŤ 2. POISTENIE MAJETKU -KRÁDEŽ VLÁMANiM, LÚPEž

2.1   Predmet
poistenia,
Poistná
Suma

2.2   Poistná
hodnota
pľedmetov
poistenia

2.3   Rozsah
poistenia,
Spoluúčast'

2.4   Miesto
poistenia

2.5   0sobitné
dojednanie

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva pre nasledovné predmety poistenia:

P.č. Predmet poistenia Po istná            s umavEURM

1. Súboľ hnuteľných vecí podľa  Prílohy č.  1  teito zmluvy 34.000,00
2. Stavebné súčasti a príslušenstvo budov - na  1.  riziko 5.000,00

Celkom 39.000,00

* Predmet poistenia uvedený v čl.  2.1  tejto časti zmluvy pod  p.  č.1  sa dojednáva ako tzv.

zlomkové    poistenie.    Pri    zlomkovom    poistení    predstavuje    poistná    suma    uvedená
pri  danom  predmete  poistenia  sumu  určenú  stanoveným  percentom  z celkovej  poistnej
sumy   daného   predmetu   poistenia   podľa   čl.   1.1   tejto   zmluvy   a   zároveň   predstavuje
najvyššiu  hranicu  poistného plnenia poisťovateľa v prípade  poistnej  udalosti.
" Poistná suma vrátane DPH

Stavebné súčasti budov
Všetko, čo k budove podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, aby sa Úm
budova   znehodnotila,   napr.   okná,   dvere,   priečky,   obklady,   sanita,   elektroinštalácia,
rozvody  plynové  alebo  vodovodné,  zabudovaná  klimatizácia/vzduchotechnika,  podlahy,
maľby stien, tapety a pod.

Pľís l ušenstvo bud o`/y/stavby
Veci,    ktoré   sú   vlastníctvom   majiteľa   nehnuteľnosti   a sú   určené   na   trvalé   užĺvanie
s budovou,   napr.   drevené   obklady   stien,   antény,   EZS   umiestnená   v budove   alebo
na   budove.   kamerový   systém   umiestnený   vbudove   alebo   na   budove,   EPS,   kotol,
prietokový   ohrievač,   slnečné   kolektory   umiestnené   na   budove,   antény   umiestnené
na    budove,    sporák,    vstavaný    nábytok,    kuchynská    linka,    spotrebiče    zabudované
do kuchynskej linky a pod.

Poistenie  predmetov  poistenia  uvedených  v článku  2.1  tejto  časti  zmluvy  pod  p.č.1  sa
dojednáva na nové hodnoty, ktoré na vlastnú zodpovednosť stanovil poistník.
Poistenie  všetkých  predmetov  poistenia  poistených  na  1.  riziko  sa  dojednáva  na  nové
hodnoty.

Poistenie  predmetov  poistenia  uvedených  v článku  2.1  tejto  časti  zmluvy  sa  dojednáva
vrozsahu     podľa    Všeobecných     poistných     podmienok    poistenia    pre    prípad    škôd
spôsobených       krádežou       vlámaním       alebo       lúpežou       VPP       PPKL       14       -
VPP_PPKL14_01/2014v6  (ďalej  len  „VPP  PPKL  14")  a v rozsahu  podľa  Doložky K20 VR
-V_Arial  10,5 pre nasledovné poistné nebezpečenstvá:

P.č. Poistné nebezpečenstvá SFioluúčasť v EUR
1. Krádež vlámaním,  lúpež (podľa čl.11.  ods.1  VPP  PPKL  14) 165€

2. Vandalizmus   (úmyselné   poškodenie   cudzej   veci   treťou 165€

osobou   -   podľa   čl.    11.    ods.    2   VPP    PPKL    14   vrátane
nezisteného páchateľa)

Poistenie  podľa  tejto  časti  zmluvy  sa  dojednáva  so  spoluúčasťou  poisteného  na  plnení
poist'ovateľa  z každej  poistnej  udalosti  vo  výške  podľa  vyššie  uvedenej  tabuľky  Poistné
nebezpečenstvá.
Poistenie sa nevzťahuje na Unimobunky a verejné osvetlenie.

Miesta  poistenia  pre jednotlivé stavby a hnuteľný majetok sú  uvedené v Prĺlohe č.  1  tejto
zm'uvy.

1.    Zabezpečenie pľe stavebné súčasti/pľíslušenstvo vo vnútri budovy pre poistné
nebezpečenstvo krádež vlámaním:
Zabezpečenie  pre  stavebné  súčasti  vo  vnútri  budovy  sa  dojednáva  podľa  Doložky

Underwriter:  lng   Jana  Jánošová
Sprostredkovateľ:  Finportal,  a.s„  lng.  Eíich  Chovan

V_Arial  10,5

tel:  02/5857  2193
tel:  0907  93  44  22
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2.6   Poistné
za ČASŤ 2.
zmluvy

K20 VR.
Zabezpečenie  pre  príslušenstvo  vo  vnútri  budovy  sa  dojednáva  podľa  Doložky  K20
VR.

2.   Zabezpečenie pre stavebné súčasti/príslušenstvo na vonkajšej strane budovy
Stavebné   súčasti   a prĺslušenstvo   budovy/stavby   umiestnené   na  vonkajšej   strane
budovy/stavby musia byť pevne a nerozoberateľným spÔsobom pripevnené k budove
alebo podlahe, prípadne zabezpečené svojou polohou.
Zabezpečením   svojou   polohou   sa   rozumie   také   umiestnenie   veci,    pri   ktorom
odcudzenie  tejto  veci  vyžaduje  použitie  špeciálnych   pomôcok  (vysúvacia   plošina,
rebrík,   korba  vozidla  a pod.),  alebo  použitie  pracovných  pomôcok  (kliešte,   uhlová
brúska a pod.).

Ročné poistné za ČASŤ 2. tejto zmluvy predstavuje 156,00 EUR.

ČASŤ 3. POISTENIE ELEKTRONIKY

3.1   Pľedmet
poistenia

3.2  Rozsah
poistenia

3.3  Spoluúčasť

3.4  Miesto
poistenia

3.5  Poistné
za čASŤ 3.
zmluvy

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva pre nasledovné predmety poistenia:

P.č. Predmet poistenia Poistná     suma     vEUR

1. Súbor  elektronických  zariadení  vo  vlastníctve  poisteného 6.500,00
alebo    prevzaté    na    základe    zmluvy    avedené    vjeho
účtovníctve (predmetom poistenia nie ie verejné osvetlenie)

Poistenie  predmetov  poistenia  uvedených  v článku  5.1  tejto  časti  zmluvy  pod  p.č.  1  sa
dojednáva  v rozsahu  podľa  Všeobecných  poistných  podmienok  poistenia  elektronických
zariadení VPP PPEZ 14 -VPP_PPEZ14_01/2014v6 (ďalej len „VPP PPEZ 14") a

-Doložky 508 -V_Arial  10,5,
-Doložky 523 -V_Arial  10,5,
-Doložky 529 -V_Arial  10,5,
-Doložky 538 -V_Arial  10,5,
-Doložky 591  -V_Arial  10,5.

Poistenie  podľa  tejto  časti  zmluvy  sa  dojednáva  so  spoluúčasťou  poisteného  na  plnení
poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške:
165 EUR                      pre škody vzniknuté na pľedmetoch poistenia uvedené v čl.  3.1.

Miesto poistenia je uvedené v Prĺlohe č.  1  tejto zmluvy.

Ročné poistné za ČASŤ 3. tejto zmluvy predstavuje 36,00 EUR.

ČASŤ 4. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

4.1   Predmet
poistenia

1.    Poistenie   podľa   tejto   časti   zmluvy   sa   dojednáva   v rozsahu   podľa   Všeobecných
poistných   podmienok   poistenia   zodpovednosti   za   škodu   spôsobenú   činnosťou
poisteného  VPP VZ  14  -VPP_VZ14_01/2014v7  (ďalej  len  „VPP VZ  14")  pľe  prípad
právnym  predpisom  stanovenej  zodpovednosti  poisteného  za  škodu  vzniknutú  inej
osobe  v súvislosti  s výkonom  poistených  činností  poisteného  (ďalej  len  „Všeobecná
zodpovednosť").

2.    Poistenie   podľa   tejto   časti   zmluvy   sa   dojednáva   vrozsahu   podľa   VPP   VZ   14
pre   prípad   právnym   predpisom   stanovenej   zodpovednosti   poisteného   za   škodu
vzniknutú  inej osobe z titulu vlastníctva a/alebo držby nehnuteľnosti  poistených touto

Uriderwriter:  lng.  Jana  Jánošová
Sprostredkovateľ:  Finportal,  a.s„  lng.  Erich  Chovan

V_Arial  10,5

tel:  02/5857  2193
tel:  0907  93  44  22



GENEBALI

4.2  Poistená
činnosť

4.3   Poistná
suma, Limity
plnenia,

S!:LuÍ;asť'
rozsah

4.4  Poistné
za čast, 4.
zmluvy

zmluvou    uvedených    vprílohe    č.     1     tejto    zmluvy    (ďalej    len    „Zodpovednosť
z vlastníctva/držby").

3.    Dojednáva    sa,    Že    poistenie    sa    vzt'ahuje    aj    na    náhradu    nákladov    liečenia
vynaložených    zdravotnou     poisťovňou    na    zdravotnú    starostlivosť    v prospech
zamestnanca  poisteného  a zároveň  na  náhradu  nákladov  vynaložených  Sociálnou
poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia v prospech zamestnanca poisteného,
vdôsledku    pracovného    úrazu    alebo    choroby    z    povolania    zapríčineného/nej
nedbanlivostným  protiprávnym  konaním  poisteného  (ďalej  len  „Regresy zdravotnej  a
Sociálnej  poisťovne").
Poistenie    podľa    tohto    bodu    sa    však    vzťahuje    len     na    prĺpady,     keď    sa
na  zodpovednosť  za  škodu   pri   pracovnom   úraze  alebo   pri  chorobe  z povolania,
ku   ktorým  sa   náklady  zdravotnej   a  Sociálnej   poisťovne  viažu,  vzt'ahuje  povinné
úrazové   poistenie   zamestnávateľa   pre   prĺpad   poškodenia   zdravia   alebo   úmrtia
v dôsledku  pracovného  úrazu  a choroby z povolania  podľa zákona  č.  461/2003 Z.  z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Poistenie    podľa   tohto    bodu    sa   dojednáva   vrámci    poistnej    sumy   dojednanej
pre poistenie Všeobecnej zodpovednosti.

::'%t,ean,i3,,cpkoédhľá,áegj:g,,ača.s,táa::áucYvS3e:yp':gnátva:,s,?:3.:n:roasdt:äYáťeennsékeYoreíuýbp,i,;;
platnom ku dňu začiatku poistenia: Všeobecná verejná správa.
-      Poistenie   sa   nevzt'ahuje   na   poskytovanie   sociálnych   služieb   v   zmysle   Zákona

č.448/2008 Z.z.  a Zákona č. 455/1991  Z.z. v znení neskorších predpisov.

Predmet poistenia Poistná suma *Limit plnenia Spoluúčast' Uzemný
vEUR vEUR vEUR rozsah

Všeobecná zodpovednosť 750.000,00 750.000,00 165,00 SR
Zodpovednosť 750.000,00 165,00 v zmysle
z vlastn Íctva/d ržby č'. 4.1bod2.

Reg resy zd ravotnejaSociálneipoisťovne 165.000,00 165,00 SR

*limit plnenia na jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas jedného poistného roka.

Ročné poistné za Časť 4. tejto zmluvy predstavuje 580,00 EUR.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

111.      Celkové                Poistné za poistenie podľa tejto zmluvy predstavuje:
poistné

lv.     Splatnosť
poistného

Poistné za ČASŤ  1. zmluvy
Poistné za ČASŤ 2. zmluvy
Poistné za ČASŤ 3. zmluvy
Poistné za ČASŤ 4. zmluvy
Daň:
Poistné s daňou:

4.872,00 EUR
156,00 EUR
36,00 EUR

580,00 EUR
451,52 EUR

6.095,52 EUR

Poistné za poistné obdobie je splatné v štvHročných splátkach nasledovne:
1.523,88EUR         splatnékudňuo1.01.
1.523,88EUR        splatné kudňuo1.04.
1.523,88EUR        splatné kudňuo1.07.
1.523,88EUR        splatné kudňuo1.10.
príslušného kalendárneho roka.

Underwriter:  lng.  Jana  Jánošová
Sprostredkovateľ.  Finportal,  a.s„  lng    Erich  Chovan

V_Arial  10,5

tel:  02/5857  2193
tel:  0907  93  44  22
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V.      Bankové
spojenie
poist'ovateľa

Vl.      Hlásenie
poistnej
udalosti

VII.      Záveľečné
vyhlásenia a
ustanovenia

Všeobecná úverová banka a.s„  retailová pobočka Bratislava -Gorkého
číslo účtu:  BBAN: 0048134112/0200
lBAN:  SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX
konštantný symbol:  3558
variabilný symbol: 2405966231

Poistná  zmluva  je  vspráve  poisťovateľa:  Generali  Poist'ovňa,  a.  s.   Nároky  na  poistné
plnenie   z poistenia   podľa   tejto   zmluvy   si   bude   poistený   uplatňovať   prostredníctvom
sprostredkovateľa tohto poistenia.

1.    Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia všeobecné   poistné   podmienky
živelného   poistenia   VPP   PPZ   14   -  VPP_PPZ14_01/2014v6,   Všeobecné   poistné
podmienky  pre  prípad  škôd  spôsobených  krádežou  vlámaním  alebo  lúpežou  VPP
PPKL    14   -   VPP_PPKL14_01/2014v6,   Všeobecné   poistné   podmienky   poistenia
elektronických   zariadení   VPP   PPEZ   14   -   VPP_PPEZ14_01/2014v6,   Všeobecné
poistné    podmienky    poistenia    zodpovednosti    za    škodu    spôsobenú    činnost'ou
poisteného  VPP  VZ  14  -VPP_VZ14_01/2014v7,  V_Arial  10,5,  Doložka  K20  VR  -
V_Arial  10,5 a doložky uvedené v článku  3.2 tejto zmluvy,  ktoré sú jej  neoddeliteľnou
súčast'ou.   Podpisom   tejto   poistnej   zmluvy   potvrdzujem,   že   som   sa   oboznámil
so  všetkými   poistnými   podmienkami   uvedenými   v predošlej   vete,   súhlasĺm   s nimi
a obdržal  som  ich  vyhotovenie,  a  že  mi  boli  oznámené  informácie  podľa  §  792a
Občianskeho zákonnĺka.

2.    Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené
v   poistnej   zmluve  sú   úplné   a   pravdivé   a  že  som   nezamlčal   žiadnu   skutočnosť
rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy.

3.     Svojim   podpisom    potvrdzujem,   že   obsah   poistnej   zmluvy   mi   je   zrozumiteľný,
vyjadruje    moju    slobodnú    a   vážnu   vôľu,    a    na   znak   súhlasu    poistnú   zmluvu
podpisujem.   Podpisom   tejto   poistnej   zmluvy   potvrdzujem,   že   boli   overené   moje
identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.

4    Svv.ojj|: #ep;sš?emh.p:::gzmu,JaeT;ež,:ys:Fd äx:ed.:|Žk;oad Ľ:va::abEí3,v3i::.rázpĽľeem: 2gdť:

pred  uzavretím  poistnej zmluvy boli  písomne poskytnuté  informácie v zmysle Zákona
o   poist'ovnĺctve  v platnom   a účinnom   znenĺ   a  že   mi   samostatný  finančný   agent
sprostredkujúci  poistenie poskwol  informácie v súlade so zákonom  č.  186/2009 Z.  z.
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení.

5.    Svojim  podpisom   na  tejto  poistnej  zmluve  beriem  na  vedomie,  že  poisťovateľ  je
oprávnený    spracúvať    osobné    údaje    dotknutých    osôb    vzmysle    Zákona    o
poisťovnĺctve   v platnom   a účinnom   znení.   Všeobecné   informácie   o   spracúvanĺ
osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v lnformáciách o spracúvaní
osobných   údajov,   ktoré  tvoria  prílohu  tejto  poistnej  zmluvy.   Podrobné   informácie
o spracúvanĺ   osobných    údajov   sú    uvedené   na   webovej    stránke    poisťovateľa
www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.

6.    Vsúlade   so   zákonom   č.   289/2018   Z.   z.   ovykonávanĺ   medzinárodných   sankcií
a o zmene   a doplnení    niektoúch   zákonov   vznení    neskorších    predpisov   týmto
vyhlasujem, že:
-   finančné pľostľiedky, ktoľé platím ako poistné na túto poistnú zmluvu sú:

a) v mojom vlastníctve*
b) vo vlastnĺctve*:

meno a Driezvisko/o[
adresa/sídlo:..ú\.Íí.t'.2..-ď.ŕ.Tjí,ťv.,ŕ
rodné čislo/dátum narodenia/lčo

Osoba   uvedená   vpísmene   b)   (ďalej

Underwriter:  lng.  Jana  Jánošová
Sprostredkovateľ:  Finportal,  a.s.,  lng.  Eľich  Chovan

V_Arial  10,5

tel:  02/5857  2193
tel:  0907  93  44  22

ľ`J)Ťe     NĹ ĺoJLVČÝ2y   -7ŠĎEí:f f 7Jl

PďffÉzffjv'ľl/č:JÄyfl_rp_y+__

len   „dotknutá   osoba")   potvrdzuje   svojim

e-mail:
e-mail:  erich.chovan

stmn:/ (celkom  12)
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podpisom,   že  súhlasí  s použitím  jej   peňažných   prostriedkov   na  zaplatenie
poistného k tejto poistnej zmluve

-   konečným užívateľom výhod1 (po

MA8=e°stapr:'=ď'É#2#

Rodné číslo/dátum  narodenia:
-iie:neeosča:ýpTeäži#?e#?#;h;déľLľí

Rodné číslo/dátum narodenia:

totgžný s poistníkom) je:

Týmto  ďalej  vyhlasujem,  že  konečný  už'ivater  výhod  je  /  nie  je*  občanom
Slovenskej    republiky    anachádza    sa    /    nenachádza    sa*    na    zozname
sankcionovaných osôb.

Ďalej svojim podpisom potvrdzujem, že všetky v tomto bode uvedené údaje sú
správne  a úplné a zaväzujem  sa  poist'ovateľovi vopred  oznámit' každú zmenu
týchto údajov.
*nehodiace sa prečiarknuť

7.    Poisťovateľ  výslovne  stanovuje,   že  neposkytuje  poistné   krytie,   poistné   plnenie  a
nezodpovedá  za  náhradu  akejkoľvek  škody  alebo  poskytnutie  akéhokoľvek  benefitu
v   prípade   existencie   akejkoľvek   súvislosti   s   lránom,   KĽDR,   Sýriou   a   Krymským
regiónom.

8.    Zmluva  je  vyhotovená  v  dvoch  rovnopisoch,  z  ktorých  každá  zo  zmluvných  strán
obdrží po jednom rovnopise.

9.    Ak  sa  niektoré  ustanovenie  tejto  zmluvy  stane  neplatným  alebo  neúčinným,  nie  je
tým   dotknutá   platnosť   a účinnosť   ostatných   ustanovení.   Zmluvné   strany   miesto
neplatného   alebo   neúčinného   ustanovenia   dohodnú   nové   ustanovenie,   ktoré   sa
najviac priblíži účelu,  ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.

10.  Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

11.  Túto   zmluvu   je   možné   meniť   adopíňať   len   písomnými   dodatkami   podpísanými
zástupcami oboch zmluvných strán,  pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

12.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

13.  Súhlas  so  spľacúvaním  osobných  údajov  na  marketingové  účely  (netýka  sa
poistníka,  ktoľý je  pľávnickou  osobou):  Súhlasím,  aby Generali  Poisťovňa,  a.  s.,
spracúvala  moje osobné  údaje v  rozsahu  titul,  meno,  priezvisko,  kontaktná  adresa,
telefónne čislo a e-mailová  adresa a  kontaktovala  ma na účely ponúkania  produktov
a služieb poisťovateľa a poskytovania informáciĺ o aktivitách  poisťovateľa, a to počas
trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu  5 rokov od  ukončenia platnosti
všetkých mojich zmluvných vzťahov s poist'ovateľom.
Beriem   na  vedomie,  že  tento  súhlas  so  spracúvaním  osobných   údajov  môžem
kedykoľvek  odvolať  zaslanĺm   pĺsomného  odvolania   na   adresu   sídla   poisťovateľa
alebo  odvolania  prostredníctvom webového  sĺdla  poisťovateľa.  Podrobné  informácie
o  mojich  právach  ako  dotknutej  osoby  a  spracúvaní  osobných  údajov  sú  uvedené
v   lnformáciách   o   spracúvaní  osobných   údajov,   na  webovom   sídle   poisťovateľa:
www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.
Zároveň  súhlasĺm  s  tým,  že  mi  marketingové  informácie  môžu  byť  poskytované  aj
prostredníctvom  automatických  volacich  a  komunikačných  systémov  bez  ľudského
zásahu  alebo elektronickej  pošty vrátane služby  krátkych  správ v zmysle  osobitných
PEráÁVRyoc:PNrFEdpĺs°V(napr.Zákonoreklame,ZákonoeleHronickýchkomunikáciách)

Underwriter:  lng.  Jana  Jánošová
Sprostredkovateľ:  Finportal,  a.s.,  lng.  Erich  Chovan

V_Arial   10,5

tel:  02/5857  2193
tel:  0907  93  44  22 e-mail:  erich.chov
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Vlll.        Pľílohy

14.  Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:
Súhlasím   so  zasielaním   pÍsomnostĺ   elektronicky   na   uvedenú   funkčnú   e-mailovú
adresu   v   súlade   s   prĺslušnými   poistnými   podmienkami   a   zároveň   potvrdzujem,
že  som  si  vedomý  toho,  že  mi  poisťovateľ  môže  zasielať  pÍsomnosti  elektronicky,
s výnimkou písomností,  na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých

#hNSO:a*ľEvyplývanevyhnutnosťdoručiťichinakakoprostredníctvome-maiiu:

-      Všeobecné     poistné     podmienky     živelného     poistenia     VPP     PPZ     14     -
VPP  PPZ14  01/2014v6

-       Príloha č.1  -Stavby,  Hnuteľné veci,  Elektronika,  Miesta poistenia

•      Všeobecné poistné podmienky pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámanim
alebo lúpežou VPP PPKL 14 -VPP_PPKL14_01/2014v6

-      Doložka K20VR-V_Arial  l0,5
-      Všeobecné poistné podmienky poistenia elektronických zariadení vpp ppEZ 14 -

VPP  PPEZ14  01/2014v6
-      Doložka 508-V_Arial l0,5,
-      Doložka 523-V_Arial l0,5,
-      Doložka 529-V_Arial lo,5,
-      Doložka538-V_Arial l0,5,
•      Do[ožka 591 -V_Arial l0,5
-      Všeobecné   poistné   podmienky  poistenia  zodpovednosti  za   škodu   spôsobenú

činnosťou poisteného VPP VZ  14 -VPP_VZ14_01/2014v7
-      Výpis zo štatistického registra organizácií poisteného

-       lnformácie o spracúvaní osobných údajov

V  Bratislave dňa  11.10.2018
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Obec Ned
JUDr.

star

žery - Brézany
artin  Mokrý
ta obce

Underwriter.  Ing.  Jana  Jánošová
Sprostredkovateľ.  Fĺnportal,  a.s.,  lng.  Erich  Chovan

V_Arial  10,5

Generali Poisťovňa, a. s.
lng.  Tomáš Balla

riaditeľ odboru  poistenia veľkých  rizĺk a zaistenia

r.,--
Generali  Ppisťovňa, a. s.

lng.  Jan'a Jánošová
underwriter

tel:  02/5857  2193
tel:  0907  93  44  22



GI:}EBALI

1Konečným užívatel'om výhod

(1) je každá fyzická osoba,  ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu -
podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzjcká osoba, v pľospech ktorej tieto subjelQ/
vykonávajú svoju čjnnost' alebo obchod;  medzi konečných užĺvateľov výhod patrí najmä,

a)  ak ide o právnickú osobu,  ktoľá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií
podľa osobitného predpisu,  rovnocenného právneho predpisu členského Štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1.   má  priamy alebo  nepriamy  podiel  alebo  ich  súčet  najmenej  25  %  na  hlasovacĺch  právach  v  právnickej

osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2.  má  právo  vymenovať,  inak  ustanoviť  alebo  odvolať  štatutárny  orgán,  riadiaci  orgán,  dozorný  orgán

alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3.  ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4.  má  právo  na  hospodársky  prospech  najmenej  25  %  z  podnikania  právnickej  osoby  alebo  z  inej  jej

činnosti'

b)  ak ide o fyzickú  osobu -podnikateľa,  fyzická  osoba,  ktorá  má  právo  na  hospodársky prospech  najmenej
25 °/o z podnikania fyzickej osoby -podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c)  ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
1.  je  zakladateľom  alebo  zriaďovateľom  združenia   majetku;   ak  je  zakladateľom  alebo  zriaďovateľom

právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
2.   má  právo  vymenovať,  inak  ustanoviť  alebo  odvolať  štatutárny  orgán,   riadiaci  orgán,  dozorný  orgán

alebo  kontrolný  orgán  združenia  majetku  alebo  ich  člena  alebo  je  členom  orgánu,  ktorý  má  právo
vymenovať,  inak ustanoviť alebo odvolat' tieto orgány alebo ich člena,

3.  je    štatutárnym    orgánom,    riadiacim    orgánom,    dozorným    orgánom,    kontrolným    orgánom    alebo
členom týchto orgánov,

4.  je  príjemcom  najmenej  25  %  prostriedkov,  ktoré  poskytuje  združenie  majetku,  ak  boli  určení  budúci
pľíjemcovia  týchto  prostriedkov;  ak  neboli  určení  budúci  príjemcovia  prostriedkov  združenia  majetku,
za  konečného  užívateľa výhod  sa  považuje okruh  osôb,  ktoré  majú  významný  prospech  zo založenia
alebo pôsobenia združenia majetku.

(2)  Ak žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá uvedené v odseku  1  písm. a), za konečných užĺvateľov výhod u tejto
osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu,  prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu.

(3)  Konečným uŽívateľom výhod je aj fyzická osoba,  ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku  1  písm. a),  b)
alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo
spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritériĺ.

Underwriter:  lng.  Jana  Jánošová
Sprostredkovateľ:  Finportal,  a.s.,  lng.  Erich  Chovan
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tel:  02/5857  2193
tel:  0907  93  44  22 e-mail:  erich.chova

(celkom  12)



GEMRALI

Stavby, Hnutel'né veci, Elektľonika, Miesta poistenia

Priloha č. 1  k Poistnej zmluve č. 2405966231

P.č. Stavby vo vlastníctve Miesto poistenia Poistná suma Hnuteľný Súbor
poisteného vEUR majetokPoistnásumav EUR elektronikyPoistnásumavEUR

1. Obecný úrad na parc.č. 88/3, súp.č. 367 2 000 000,00 200 000,00 6 500,00
2. Dom smútku Nedožery na parc.č. 3576 200 000,00 17 000,00
3. Dom smútku Brezany na parc.č.  357/3 160 000,00 17 000,00 /
4. Pošta na parc.č. 464 300 000,00 / /
5. Základná škola na parc.č.123/6, súp.č.  339 1  800 000,00 / /
6. Jedáleň na parc.č.123/3, súp.č.  738 230 000,00 / /
7. Telocvičňa na parc.č.123/2, súp.č.  739 500 000,00 / /
8. Skôlka na  parc.č.  398/2,  súp.č.  611 750 000,00 / /
9. Požiama zbrojnica na  parc.č.1/5 200 000,00 / /
10. Satne na ihrisku na parc.č. 220 850 000,00 / /
11. Maria salón na parc.č. 236, súp.č.192 250 000,00 / /
12. Garáže na  parc.č.  88/1 50 000,00 / /
13. Kaplnka na  parc.č.142,143 250 000,00 / /
14. Bytový dom na parc.č.102/4, súi).č. 685 1  500 000,00 / /
15. Bytový dom na parc.č.102/4, súp.č. 684 1  500 000,00 / /
16. Bytový dom na parc.č.102/4, súp.č. 683 1  500 000,00 / /

Celkom 1 2 040 000,00 234 000.00 6 500,00

1. Unímobunky Nedožery,  na parc.č.1491/1 7.500,007.500,00

Celkom 15 000,00

1. Verejné osvetlenie Obec Nedožery - Brezany 150 000,00 - -

V Bratislave dňa  11.10.2018

Underwriter:  lng.  Jana  Jánošová
Sprostredkovateľ:  Finportal,  a.s.,  lng.  Erich  Chovan

V_Arial   10,5

tel:  02/5857  2193
tel:  0907  93  44  22


