
KOMUNÁLNA M W
poisťovňa

V ie n n a  In s u r a n c e  G roup

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU 
A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

účinnosť PZ
;̂A3-0'é 20 i f ^

číslo návrhu PZ
""0109,001738 :

poistený
adresa

IČO
bankové spojenie 

číslo telefónu

Mesto Fiľakovo____________
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
00 316 075

zastúpený

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.í 
Vienna Insurance Group 
Štefánikova 17 
811 05 Bratislava 
IČO: 31 595 545 
ič  DPH: SK2021097089 
zapísaná v Obchodnom regij 
Okresného súdu Bratislava i 
oddiel. Sa, vložka Č. 3345/B 
Bankové spojenie: 
0178195386/0900 SLSP, a.s 
1200222008/5600 
Dexia banka Slovensko a.s.

Získate!’: 82200000

i JUDr. Jaromír Kaličiak -
______________
primátor mesta [Jyn
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Podklad Počet listov Poznámka
Podklady - overené fotokópie

Splatnosť poistného je do 5 dní odo dňa účinnosti poistnej zmluvy.

V zmysle ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže 

vypovedať poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy.
Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.
V  zmysle ustanovenia § 565 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, ak bolo platenie poistného 

dojednané v splátkach, že v prípade nesplatenia niektorej splátky môže poisťovňa žiadať zaplatiť 

poistné za celé poistné obdobie naraz.
Poistený prehlasuje, že na všetky otázky odpovedal pravdivo a úplne ä zaväzuje sa oznámiť všetky zmeny 
údajov v poistnej mzluve ku ktorým dôjde v dobe trvania poistenia.
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú zmluvné dojednania v počte ks.....

Vznik poistnej udalosti hlási poistený najneskôr do 3 dní telefonicky a písomne do 14 dní na adresu: 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Horná 25, 974 01 Banská Bystrica 
tel,: 0850 111 566 (zo SR), +421 2 52 62 72 82 (zo zahraničia) 

Poistné je Jednorázové
Bežné X

Poistná doba Začiatok poistenia: 13.4.2013
Koniec poistenia: ’  '  v ■ ' na dobu neurčitu X

Splatnosť poistného

celoročné poistné Lehotné poistné“
13.4. 91,60 EUR

Froma platenia:
Ročne

V Banskej Bystrici, dňa -1-2.4,2-P 13
■ t ‘ iV.5 'J  V /

Pečiatka a poítpiS'pqísteného ! Pečiatka/a podpis poisťovne

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona 6. 659/2007 Z.ž. o zavedení meny euro v Slovenskej republike sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú 

na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1. 2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

P f
! Pečiatka^

K O M U N Á L N A  4 ^
polsttovfta __

V i e h h h  I n s u r a n c e  G k o u p

KO M ONÄUtt polsfovíta, S A  Vlann* hBUfWWBSrotip 
Stafánllcova 8, 81105 Bratislava 
ICO-315955 45IČDPH-.SK202109708B *70-

Poznámky a osobitné dojednania:



KOMUNÁLNA €
poisťovňa

V ienna Insurance Group

ZOZNAM POISTENÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU |
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Príloha č | 1 kPZč. l  .".i' 0109001738

□  HNUTEĽNE VECI □  HODNOTY □  ZDRUŽENE POISTENIE
□  ŽIVELNÉ POISTENIE □  VODOVODNE POISTENII □  UKRADNUTIE VECI

P
č

IDENTIFIKÁCIA* VÝROBNÉ ČÍSLO POISTNÁ SUMA
( presná specif veci) ( pod: označenie) •EUR, „ SKK

1. Súbor hnuteľných vecí 8 601,10 EUR
viď. FA č. 3201204

Adresa rizika: Vzdelávacie centrum pri ZŠ, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo
Kód ITMS projektu: 26130130090

-

PO STNÁ SUMA SPOLU 8 601,10 EUR { * v
"*V

\/ súlade s §2 ods. 3) Zákona 5.659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú 

na dve desadinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených odobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len Informatívna.

V Banskej Bystrici, dňa 12.4.2013
kdmuä a.#

- K.OVO Siefánticova 8. 05
S S S S ^ ltD P H ^ K M J W S T O . -TO-

Pečiatka á^odgjrpoisteného ' Pečiatka ^/podpis poisťovne
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3MUNÁLNA é ŕ %

poisťovňa
š n n a  I n s u r a n c e  G r o u p

€

POISTENIE PRE PRÍPAD ÚMYSELNÉHO POŠKODENIA ALEBO ZNIČENIA
>  ' . MAJETKU ( VANDALIZMUS ) *

Kon\rerzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

DOLOŽKA G k PZ č. 0109001738

| ZOZNAM POISTENÉHO MAJETKU >

P
Č.

IDENTIFIKÁCIA POISTENIE NA ADRESA
RIZIKA

SPOLUUČASŤ POISTNÁ SUMA 
. ’ ■ EUR:

SADZBA
V %o

ROČNÉ
POISTNÉ V EUR'( presná špecif veci) NH* CH«~ % MINIMÁLNE EUR

1. Súbor hnuteľných vecí X 10 33,19 EUR 8 601,10 EUR 6 51,61 EUR
viď. FAč. 3201204

Adresa rizika: Vzdelávacie centrum pri ZŠ, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo
Kód ITMS projektu: 26130130090

POISTNÁ SUMA SPOLU 8 601,10 EUR 51,61 EUR
V súlad.6 s §2 ods. 3) Zákona č.659/2007 Z.2. o  zavedení meny euro v  Slovenskej republike sa konečná sumy v eurách po p;epo£te podľa konverzného kurzu zaoxrumuiu 

na dve desadinné miesta na najbtóš! euto cent podľa pravidiel ustanovených odobftným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v  SKK len informatívna.

V Banskej Bystrici, dňa 12.4.2013 r----------------- - * ------ 1
• ____________________  K O M U N Á L N A ^

'  Nová hodnota saJSL^ďg ! 
hodnota

.... ie a jB .55« itD m sraa i0H 0« .

Pečiatka a podpis posteného / Pečiatka a p^rapis poisťovne



Š te f^ n p l UOROŠ-M.K.TRAPE reg. č. 1405/2001
Dodá v'

Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE 
reg. 6.1405/2001 
Koháryho 2 
986 01 Fiľakovo
IČO: 37 753 771
DIČ: 1020570672
IČ DPH: SK1020570672
Telefón: 047/4384063, 047/552380'
Fax: 047/4384083,047/5523800
E-mail: mktrade@mktrad0.sk
www.mktrade.sk

čís lo  účtu: 1746819455 0200

Forma úhrady:

Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Dátum vzniku daňovej povinnosti:

príkazom

25.02.2013
16.03.2013
25.02.2013

ŕAKTÚRA č.3201204
Variabilný symbol: 
Konštantný symbol: 
Objednávka 5.:

OdberateF: IČO:
DIČ:
IČ DPH: 

LMesto Fiľakovo 
Mestský úrad 
Radničná 25 
986 01 Fiľakovo

Konečný príjemca:

32012046
0008

zo dňa:

00316075
2021115052

Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom

Fakturujeme Vám tovar podľa Vaše] objednávky: 

Notebook Lenovtí? P GS80 9 k9

1

391,50 2 936,25 20% 587,25 3 523,50.
B830/15.6/4G/500/DVD/HD/B, MS Win 
Home Prem 7 SP164-bit Slovák 1 pk 
OEM DVD
0LP Proj. BenQ MX518-2700lm, XGA, 9 ks 448,978 3367,33 20% 673,47 4040,80;
HDMI, SmartEco, + Taška k projektoru
0P1 - univerzálná
N.OSO Trlpod plátno Š175 x v1Q2 9 ks 68,40 513,00 20% 102,60 •615,6.0
-matný bllý,4:3
DVD .prehrávač DVP-SR360B- 4 4 ks 39,60 132,00 20% 26,40 158,4.0
černý.USB+8GB USB 
Magnetická, tabuľa (100x1 §0 cm].; 3 ks 87,60 219,00 20% 43,80 262,80

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU
1 433,52 8 601,10 

8 601,10

Vystavil:
!í. TSÍÁDE

fan MAJOROS 
J01 FIĽAKOVO 
[H: 5íf 102057067/

reg. č, 1405/2001

Dovoľujeme sl Vás upozorniť, že v prípade nedodržania .dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň 
omeškania.

Rekapitulácia v EUR: Základ v EUR Sadzba DPH v EUR Spolu š DPH v EUR
0,00 0%
0,00 10% 0,00 0,00

7 167,58 20% 1433,52 8 601,10

Prevzal:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Pečiatka:

mailto:mktrade@mktrad0.sk
http://www.mktrade.sk


KOMUNÁLNA A W
poisťovňa

V ienna Insurance Group

Komunálna poisťovňa, a. s.. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17,
811 05 Bratislava

Dodatok k poistnej zmluve číslo: 0109001738

Účinnej od: 13.4.2013

Zmluvné dojednania o pripoistení rizík

Odchylne od Všeobecných poistných podmienok, zvláštnej časti -  Poistenie pre prípad 
poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou alebo poškodenia a zničenia vodou 
z vodovodných zariadení, ktoré sú súčasťou vyššie uvedenej poistnej zmluvy sa v zmysle ust. 
§788 ods. 3 Občianskeho zákonníka na prospech poisteného zmluvné strany dojednali takto:

1. K poisteniu rizík pre prípady poškodenia alebo zničenia poistenej veci živelnou 
udalosťou uvedených v čl. 1, bod 1 citovaných poistných podmienok, pri ktorých vzniká 
poistenému právo na plnenie poisťovne sa týmto dodatkom pripoisťujú aj riziká:

- ťarcha snehu
- atmosférické zrážky

2. Právo na plnenie z pripoistených rizík uvedených v bode 1 vznikne poistenému 
v prípadoch:

- že zaťaženie vlastnou nadmerne zvýšenou hmotnosťou napadnutého snehu pôsobí 
poškodzujúco na nosnú konštrukciu strechy a následne na strešnú krytinu, klampiarsku 
konštrukciu, žľaby a zvody, pričom zaťaženie snehom prekročí určené limity podľa 
STN 73 00 35 -  Zaťaženie stavebných konštrukcií.
Potvrdenie o prekročení vydá príslušné pracovisko SHMU.

- zrážky prekročia
intenzitu zrážok definovanú ako lejak nad 4 mm vodného stĺpca za minútu 
úhrn zrážok nad 40 mm vodného stĺpca za 24 hodín 

Potvrdenie o prekročení vydá príslušné pracovisko SHMÚ.

K vzniknutiu škodovej udalosti musí dôjsť do 72 hodín od živelnej udalosti.

V Banskej Bystrici, dňa 12.4.2013

/ ) *

m . .poistený

k o m u n A l n a  @
____ppliťovfta

V/.emW* iHSUftAHCE GfiOU*

šW á n lko s tt 8 , 811 05 Bratislava
tfcO: 315 955 45 >C DPH: S K 2 0 2 1 M 7 M ^ -7 ° -

pečiatka po-mcjtpis zástutóccu KP, a. s.VIG



KOMUNALNA,
poisťovňa'

V ie n n a  In s u r a n c e  G r o u p

VŠEOBECNE POISTNE PODMIENKY
PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 10 0 )

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, ktoré uzatvára KOMUNÁLNA 
poisťovňa. a- s. Vienna Insurance Group (ďalej len pois(ovňa), platia príslušné 
ustanovenia Občianskeho zákonníka, všeobecná časf všeobecných poistných 
podmienok a príslušné zvláštne časti všeobecných poistných podmienok, ako aj 
zmluvné dojednania. V poislnej zmluve sa možno od  všeobecných poistných 
podmienok odchýlif len v prípadoch v nich určených.

Č lánok 1 
Všeobecné ustanovenia 

Podľa týchto poistných podmienok sa rozumie:
Poistiteľ -  KOMUNÁLNA poisfovňa. a. s. Vienna Insurance Group 
Poistná zmluva je právny dokument vyhotovený písomnou formou v zmysle platných 
právnych predpisov, vyjadrujúca konkrétne poistné podmienky realizácie poistenia. 
Dohodnuté podmienky sú záväzné pre obidve zmluvné sírany.
Poistné je suma za poskytovanú poistnú ochranu.
Poistnik je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu a piati 
poislné.
Poistený v poistení majetku a zodpovednosti za škodu je len, na ktorého majetok a 
zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje.
Poistná udalosť je udalosť, ktorou bol postihnutý poistený predmet, poistený záujem. 
Je to náhodná udalosí, s ktorou je  spojený vznik povinnosti poisťovne plnif. Jej 
konkretizáciu určujú poistné podmienky a zmluvné dojednania.
Poistná suma je suma dohodnutá v poistnej zmluve a je hornou hranicou plnenia 
poisťovne za jednu alebo všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom 
období.
Výška poistnej sumy nemôže byf vyššia než poistná hodnota. Nižšia poistná suma, 
ako je  poistná hodnota, môže byť dohodnutá.
Poistná hodnota je hodnota poistného záujmu, t. j. velkosf najvyššej majetkovej ujmy, 
ktorú môžu spôsobiť poistné udalosti, stanovená spôsobom dojednaným v  poistnej 
zmluve.
Poistná doba je obdobie, na ktoré sa dojednala poislná zmluva.

Č lánok 2 
Predm et a rozsah po is ten ia

1 . Predmetom poistenia je majetok a zodpovednosť za škodu poisteného.
2. Z hľadiska rozsahu poistenia sa vzťahuje na veci, ktoré poistený:

-  má vo vlastníctve alebo v správe,
-  má v oprávnenej držbe,
-  užíva podľa dohody, ktorá ho zaväzuje vec poistiť,
-  prevzal za účelom poskytnutia služby, na základe zmluvy.

3. Veci je možné poislif jednotlivo podfa osobitnej prílohy k poistnej zmluve ako 
výber majetku alebo agregovanou poistnou sum ou ako súbor majetku. 
Agregovaná poistná suma zodpovedá súčtu poistných súm jednotlivých veci 
tvoriacich súbor.

Č lánok 3
Začia tok, čas trvan ia  a zán ik po isten ia

1. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je dojednané inak. Poistenie 
vzniká prvým dňom po uzavretí poistnej zmluvy, ak nebolo účastníkmi dohodnuté, 
že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr.
Poistenie veci, ktorá sa stala súčasťou poisteného súboru majetku vzniká dňom 
je j nadobudnutia, resp. prijatia do účtovnej evidencie.

2. Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné 
nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, 
že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa 
doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred 
doručením tejto výzvy. Výzva musí obsahovať upozornenie, že poistenie zanikne, ak 
nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplalená len časť poistného. Tieto lehoty 
možno predtým, než uplynú, písomnou dohodou predĺžiť. Výzva sa pwažuje za 
doručenú, ak ju adresát prijal, odmíetd prijať alebo dňom, keď >u pošta vrátila 
odosielajúcej strane ako nedoručenú. Poistenie ved, ktorá prestala byť súčasťou 
súboru majetku, zaniká dňom jej odpísania z evidencie (ak mala nulovú hodnotu, napr. 
spotrebovaniu, watfenim  a pod.}.

3. Do dvoch mesiacov po uzavretí poislnej zmluvy môže každá zo zmluvných strán 
poistenie vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je osemdenná, 
jej uplynutím poistenie zanikne. Okrem spôsobov uvedených v príslušných 
ustanoveniach Občianskeho zákonníka poistenie zaniká:
-  ak dôjde k  zmene vlastníka veci,
-  zničením poistenej veci alebo iným zánikom veci.
-  ak odpadla možnosf, že poistná udalosť nastane.
-  ukončením užívania alebo vrátenia poistenej veci.
-  iným spôsobom uvedeným vo zvláštnych častiach všeobecných poistných 

podmienok.
Č lánok 4 

Poistné obdob ie
Poistné obdobie je technický rok, ak v poislnej zmluve nie je* dojednané inak.

Č lánok 5 
Poistné a jeh o spla tnosť

1. Poistné ie suma za poskytnutú poistnú ochranu a jeho výška musí byť uvedená 
v poistnej imluve.

2. Poistné sa stanoví podľa rozsahu a obsahu poistenia a ohodnotenia poistného 
rizika, a to na základe poistnej hodnoty veci alebo poislnej sumy.

3. Poistiteľ má právo v súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcich pre určenie 
výšky poistného so súhlasom poisteného upraviť poistné.

4. Ak je poisiník v omeškaní s platením poistného, poisťovňa má právo na úrok 
z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.

5. Poistné v zmysle § 795 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa piati jednorazovo 
alebo ako bežné poistné.

3. V poislnej zmluve možno dohodnúť, že poistený uhradí poistné v splátkach. Ak 
nebude niektorá splátka poistného uhradená včas, vzniká poisťovni právo žiadať 
na poistenom zaplatenie celej zostávajúcej pohľadávky naraz.

7. Ak nastane poistná udalosť v čase. ked jc  poistnik v omeškaní s platením 
poistného, vzniká poisťovni právo na odpočítanie sumy zodpovedajúcej dlžnému 
poistnému a úroku z  omeškania.

Č lánok 6 
Povinnosti po isteného

1. Okrem povinnosti stanovených Občianskym zákonníkom a inými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, všeobecnými poistnými podmienkami 
a zmluvnými dojednaniami je poistený dalej povinný:
a) platil poistné spôsobom a v termínoch dohodnutých v poistnej zmluve,
b) vykonať véelky opalrenia, aby poistná udalosť nenastala, najmä dodržať 

všetky právne a iné predpisy, ktoré ustanovujú povinnosti na zamedzenie 
škôd,

c) oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny týkajúce sa tých 
skutočnosti, na ktoré bol povinný odpovedať pri dojednávaní poistenia.

d) umožniť poisťovni vyhotoviť kópie dokladov, ktoré predložil k  zisteniu okolností 
rozhodujúcich pre posúdenie nároku na plnenie,

e) bezodkladne oznámiť polícii, ak má v súvislosti s poistnou udalosťou dôvodné 
podozrenie, že došlo k  trestnému člnu,

t) oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu vznik poistnej udalosti telefonicky 
alebo do 14 dni písomne od okamihu, keď sa o vzniku poistnej udalosti 
dozvedel,

g) pri vzniku poistnej udalosti postupovať v súlade s pokynmi poisťovne.
h) oznámil poisíovnl, že ten Istý predmet poistenia poistil u iného poistiteľa proti 

tomu istému poistnému nebezpečenstvu,
i) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že sa našla stratená alebo 

odcudzená vec. ktorej sa poistná udaiosť týka.
j) oznámif poísfovni zmenu nadobúdacej ceny poistenej ved alebo súboru 

poistených veci, pri ktorom došlo v čase trvania poistenia k  jeho zvýšeniu o viac 
áko 20 %, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak, 

k) spísať oznámenie o škode,
I) na požiadanie poisťovne preukázať vlastníctvo poistených veci dokladom 

o nadobudnutí.
m) dodržiavať rozsah a spôsob vedenia účtovníctva tak, ako určujú všeobecne 

záväzné právne predpisy, 
n) v prípade zistenia páchateľa infonnovať o tomto poistiteľa.

2. Poistený je povinný nemeniť stav spôsobený škodovou udalosťou bez súhlasu 
poisťovne, s výnimkou prípadov, ak si zmenu nevyhnutne vyžadujú

bezpečnostné, hygienické alebo irté závažné dôvody, a/e bo z dôvodu zabránenia 
zväčšovania následkov škodovej udalosti. V takých prípadoch je  však poistený 
povinný zabezpečil: dostatočné dôkazy o rozsahu škodovej udalostí (fotograficky, 
filmovým materiálom, videozáznamom, svedkami, atď.). Ak je poistený povinný 
oznámiť vznik škody poKcil, nesmie meniť tento stav do ukončenia obhliadky 
a prvotných úkonov políciou. Špecifické povinnosti poisteného vyplývajúce 
z jednollivých druhov poistenia sú uvedené vo zvláštnych častiach všeobecných 
poistných podmienok.

Č lánok 7 
Práva a povinnosti po isťovne

Okrem povinnosti stanovených právnymi predpismi je poisfovňa povinná.
a) informovať o rozsahu služieb poskytovaných poisťovňou, v súvislosti s uzavretou 

poistnou zmluvou,
b) poskytnúť poistenému potrebnú pomoc na uplatnenie jeho práv z poistenia.
c) vrátif doklady, ktoré si vyžiada a ktoré nie sú nutnou súčasťou spisu,
d) umožniť poistenému nahliadnuť do spisových materiálov týkajúcich sa jeho 

škodovej udalosli,
e) ak je  nepochybné, že došlo k poistnej udalosti, z ktorej bude plnené, poskytnúť 

poistenému na písomnú žiadosť primeraný preddavok na výplatu poistného 
plnenia, ak sa vyšetrovanie poistnej udalosti nemohlo skončiť do 1 mesiaca po 
tom. ako sa poisťovňa o  poislnej udalosti dozvedela.

f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri dojednávaní 
poistenia, jeho správe a pri likvidácii poistných udalosti. Poskytnúť túto informáciu 
môže len so súhlasom poisteného alebo pokiaľ tak stanoví zákon.

g) poisťovňa má právo na to, aby je j poistený umožnil vyhotovenie kópii dokladov, 
ktoré poistený predložil k  zisteniu okolností rozhodujúcich pre posúdenie nároku 
na plnenie.

Č lánok 8  
Vym edzenie po is tne j udalosti

1. Poistnou udalosťou je skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovne 
plniť.

2. Poistnou udalosťou však nie je, ak bola takáto skutočnosf spôsobená úmyselným 
konaním poistnika, poisteného alebo inej osoby konajúcej z ich podnetu.

3. Pre bližšie vymedzenie poistnej udalosti platia ustanovenia zvláštnych časti 
všeobecných poistných podmienok.

Č lánok 9 
Výluky z po istenia

1 . Ak nie je  v poistne) zmluve dojednané inak, nevzťahuje sa poistenie na škody 
vzniknuté následkom:
-  vojnových udalosti, vzbury, povstania alebo iných hromadných násilných 

nepokojov,
-  štrajkov a výluk,
-  teroristických aktov (l.j. násilných konaní motivovaných politicky, sociálne, 

ideologicky alebo nábožensky),
-  úradných opatrení uskutočnených na iné účely než na obmedzenie poislnej 

udalosti alebo spôsobené jadrovými rizikami.
2. Výluky z poistenia vzťahujúce sa na jednotlivé druhy poistení sú uvedené vo 

zvláštnych častiach všeobecných poistných podmienok.

č lá n o k  10 
P lnenie poisťovne

1. Poisťovňa poskytuje plnenie v  mene euro.
2. Ak bola poistená vec poškodená, zničená, ukradnutá alebo stratená, vzniká 

poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby mu poisfovňa vyplatila 
z poistenia na:
a) novú hodnotu, hodnotu zodpovedajúcu primeraným nákladom na znovu

zriadenie alebo znovunadobudnuté novej veci alebo veci porovnateľných 
vlastnosti v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou, zníženú o  hodnotu 
použiteľných zvyškov.

b) časovú hodnotu, hodnotu zodpovedajúcu primeraným nákladom  na 
znovuzriadenie alebo znovunadobudnutie novej veci alebo veci porov
nateľných vlastností v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou, zníženú 
o opotrebenie a o hodnotu použiteľných zvyškov,

c) obstarávaciu hodnotu, hodnotu zodpovedajúcu primeraným nákladom na 
znovuzriadenie alebo znovunadobudnutie veci alebo veci porovnateľných 
vlastnosti v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou, zníženú o hodnotu 
použiteľných zvyškov,

d) redukovanú hodnotu, hodnotu do výšky redukovanej hodnoty veci.
3. Pri poistení zásob nesmie súčet plnenia prekročiť ich nadobúdaciu hodnotu.
4. Poisťovňa je oprávnená odložiť výplatu plnenia, akó a j preddavku až do ukončenia 

vyšetrovania, ak proti postenému alebo tomu. klo má právo na plnenie, je vedené 
policajné vyšetrovanie alebo trestné konanie v súvislosti so škodovou udalosťou 
alebo pokiaľ existujú pochybnosti o Oprávnenosti nároku na plnenie.

5. Ak poruší poistený povinnosti uvedené vo všeobecnej a zvláštnej časti 
všeobecných poistných podmienok, je poisťovňa oprávnená znížiť plnenie podľa 
toho. aký vplyv malo toto porušenie na rozsah a výšku povinnosti poisťovne plnif.

6. Ak poistený vedome alebo následkom požitia alkoholu alebo iných návykovych 
látok porušil povinnosti uvedené vo všeobecnej a zvláštnej časti všeobecných 
poistných podmienok a toto porušenie podstatne prispelo ku vzniku poistnej 
udalosli aJebo k väčšiemu rozsahu jej  následkov, je  poisťovňa oprávnená plnenie 
z poistnej zmluvy primerane znížiť. To isté sa vzťahuje aj ne toho, kto žije 
s poisteným v spoločnej domácnosti, ak vedome porušil tieto povinnosti, alebo 
následkom požitia alkoholu alebo návykových tálok.

7. Od predchádzajúcich ustanovení sa možno v  poistných zmluvách odchýliť, pokiaľ 
lo  vyžaduje účel alebo povaha poistenia.

Č lánok 11 
Podpois len ie

V prípade, že hodnota novej veci alebo veci porovnateľných vlastnosti v čase poistnej 
udalosli je  vyššia ako poistná suma, poisťovňa zníži plnenie v  takom pomere, v akom 
bola poistná suma a  poislná hodnota poistenej veci, alebo v  takom pomere, v akom 
bolo nižšie poistné k  správne stanovenému poistnému.

Č lánok 12 
M iestna p la tno sť po lstenta

Poistenie sa lýka poistných udalosti, pri ktorých nastane škoda na územi Slovenskej 
republiky, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

č lá n o k  13 
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti z poistenia sa riadia slovenskými právnymi predpismi, 
zmluvnými dojednaniami, všeobecnou časťou všeobecných poistných pod
mienok a príslušnými zvláštnymi Časťami všeobecných poistných podmienok.

2. Zmluvné strany budú riešiť prípadné spory vyplývajúce z poistnej zmluvy 
predovšetkým dohodou. Ak sa na riešení sporu nedohodnú, bude spor 
predložený na rozhodnutie príslušnému súdu na územi Slovenskej repubBky.

Č lánok 14 
Výklad pojmov

Pre účely poistenia piati ďalej tento výklad pojmov:
Poistné plnenie -  je peňažné alebo naturálne plnenie pri vzniku poistnej udalosti, na 
základe poistnej zmluvy vyplatené v novej, časovej, obstarávacej alebo redukovanej 
hodnote.
Príčina poistnej udalosti -  je riziko uvedené v poistnej zmluve alebo v právnom 
predpise, v dôsledku ktorého došlo k  vzniku poistnej udalosti.
Poistné krytie -  súbor údajov, ktoré preukazujú skutočný stav uplatňovaného nároku 
na poistné plnenie.
Poistenie na súbor majetku •  vyjadruje sa agregovanou poistnou sumou, ktorá 
zodpovedá súčtu poistných súm tvoriacich súbor. Súborom majetku sa rozumie 
súbor hnuteľných a nehnuteľných veci.
Poistenie na výber maj'elku -  vyjadruje sa zoznamom poisteného majetku, podľa 
osobitnej prílohy k poislnej zmluve.
Technický rok - je doba, ktorá sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako 
začiatok (účinnosť) poistenia a konči sa nultou hodinou rovnakého dňa 
v nasledujúcom roku.
Spoluúčasť inlegrálna (podmienená) -  je franšiza, do výšky ktorej sa plnenie 
neposkytuje (ďalej len franšiza).

' Ak je poistné plnenie vyššie ako franšiza. poisťovňa uhradí celú výšku škody. Franšiza 
sa neodpočítava z celkovej výšky plnenia.
Spoluúčasť excedentná (odpočítateľná) -  je  spoluúčasť, do výšky ktorej sa plnenie 
neposkytuje a ktorá sa vždy odpočítava od celkovej výšky plnenia (dalej len 
spoluúčasť).
Spoluúčasť je výška podielu, ktorým sa poistený podieľa na vzniknutej škode. Pn 
poistnom plnení poisťovňa zníži náhradu za vzniknutú škodu o dohodnutú výšku 
spoluúčasti.
Nová hodnota -  je hodnota novej veci alebo veci porovnateľných vlastnosti v čase 
bezprostredne pred poistnou udalosťou.
časová hodnota -  ie hodnota novej veci alebo veci porovnateľných vlastnosti, 
znížená o  opotrebenie.
Obstarávacia hodnota -  je hodnota, za ktorú je  možné v čase poistnej udalosti 
poškodenú alebo zničenú vec, pripadne vec porovnateľných vlastnosť, aké mala 
v čase bezprostredne pred poistnou udalosfou, zaobstarať.
Nadobúdacia hodnota -  je hodnota predmetov, vedená v účtovnej evidencii ako 
nadobúdacia hodnota (cena).
Redukovaná hodnota -  je upravené hodnota veci vedenej v účtovnej evidencii.
Ak má predmet účtovnú hodnotu:
-  vyššiu ako 80  % nadobúdacej hodnoty, poisťovňa poskytne plnenie do výšky 

nadobúdajúcej hodnoty vykázanej z účtovnej evidencie.
-  vyššiu ako 50 % a nižšiu ako 80  % nadobúdacej hodnoty, poisťovňa poskytne 

plnenie do výšky 80  % nadobúdacej hodnoty,
-  nižšiu ako 50  % nadobúdacej hodnoty, poisťovňa poskytne plnenie do výšky 

50  % nadobúdacej hodnoty. Zvyšok -  je  tá  časť majetku, ktorá je ďalej použiteľná 
alebo využiteľná na akýkoľvek účel.

Škoda - je poškodenie zdravia, majetkových hodnôl alebo iných záujmov, vyjadrená , 
v  peňažnej jednotke. Poistnou udalosťou sa stáva iba vtedy, ak udalosť, ktorou bola 
škoda spôsobená, zodpovedá dohodnutým alebo inak stanoveným podmienkam.
Ušlý zisk -  Je ujma vyjadriteľná v peniazoch, spočívajúca v tom, že poškodený 
v  dôsledku škodovej udalosti nedosiahne rozmnoženie majetkových hodnôt, ktoré by 
sa dalo očakávať pri pravidelnom chode veci (t.j. keby nebolo došlo k vzniku škody). 
Totálna škoda - úplné zničenie alebo rozsiahle poškodenie poistenej veci, keď 
náklady na opravu prekračujú jej časovú hodnotu. Vznikne aj vtedy, ak výpočet 
poislného plnenia presiahne poistnú sumu poistenej veci. Škoda spôsobená 
úmyselne sa rozumie taká škoda, ktorú škodca chcel spôsobif buď v úmysle 
priamom, alebo nepriamom.
Užívaním veci -  sa rozumie stav, keď  poistený má vec podľa práva vo svojej moci za 
účelom využitia.
Znehodnotením veci sa rozumie zmena slávu veci, ktorú objektívne nie je možne 
odstrániť opravou, a preto vec už nemožno ďalej používať na pôvodný účel.
Stratenie veci •  je mimovoťná udalosť, ku ktorej dochádza bez prejavu vôle 
poisteného, ale v dôsledku ktorej poistený nemá možnosf vec držať, užívať alebo 
s ňou disponovať.
Súčasť veci -  je  všetko, čo k  nej podfa povahy patrí a  nemôže byt oddelené bez toho, 
že by sa tým vec znehodnotila.
Zásoby -  určitá časť vyrobených úžitkových hodnôt, ktoré sú dočasne vyňaté 
z  kolobehu smerujúceho k uspokojeniu určitých potrieb (veci určené na predaj). 
Peniaze » osobitný druh tovaru, ktorým sa sprostredkúva výmena všetkých ostatných 
tovarov a služieb na trhu.
Cenný pa p ie r- je  listina, na ktorej je  zapísaná pohľadávka vlastníka cenného papiera 
voči jeho vystavovateľovi.
Cennými papiermi sú napríklad zmenky, akcie, šeky, obligácie, vkladné knižky.
Ceniny - sú istý druh hospodárskych prostriedkov. Je to súhrnné pomenovanie pre 
poštové alebo iné predajné známkv, kolky, oošlové poukážky a sprievodky, odberné 
poukážky na tovar, benzín, stravné lístky a pod., ktoré nahradzujú peňažné 
prostriedky.
Cenností -  sú predmety, ktoré majú okrom vlastnej úžitkovej hodnoty aj hodnotu 
umeleckú, historickú alebo zbe'a leľskú (napr. klenoty, umelecké zbierky).
H odnoty- peniaze, iriainé papiere, ceniny alebo cennosti 
Nehnuteľnosť -  pre účely poistenia je stavba spojená so zemou pevným základom. 
Budota » samosfalný pozemný stavebný objekt priestorovo sústredený a  navonok 
celkom uzavretý, s jedným alebo viacerými úžitkovými prieslormi.
Budova ako užšie yymed2enio druhu stavebného objektu je objekt ohraničený 
v priestore obvodovými stenovými a strešným: konštrukciami, má charakter 
nehnuteľnosti a  bola vybudovaná na hospodársky účel alebo má slúžiť na bývanie.
Dom - budova, v ktorej pripadajú k úhrnu podlahovej plochy všetkých miestnosti 
aspoň dve tretiny na byty. via-ane časti bytov, ktoré sa užinajú k inému účelu ako 
k  bývaniu ako vediajšie miestnosti, a príslušenstvo prislúchajúce k  bytu.
Rozostavaná stavba -  súhrn stavebných prác vrátane dodávok stavebných látok 
a dielov a dodávok strojov a zariadení vrátane ich montáže, náradia a inventára 
uskutočňovaný spravidla na súvislom miesto a v súvislom čase. ktorého účelom je 
vybudovanie hmotného investičného majetku.
Stavebný objekt -  priestorovo oddelená alebo samostatná časť stavby (napr. budova 
s kompletným príslušenstvom a zariadením), ktorá plni vymedzenú funkciu.
Znečistením v ô d -s a  rozumie zhoršenie akosti povrchových alebo podzemných vôd, 
ako aj odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou. Za škodu spôsobenú 
znečistením vôd sa považuje i prípadná ďalšia škoda, ktorá je v príčinnej súvislosti so 
znečistením vôd ako úhyii rýb, znečistené korytá vodného toku a pod.
Zosúvaním pôdy • sa rozumie pohyb hornín z vyšších polôh svahu do nižších, ku 
klorému dochádza pôsobením zemskej príťažlivosti alebo ľudskej činnosti pri 
porušení podmienok rovnováhy svahu.
Opotrebenie -  je prirodzený úbytok hodnoty veci spôsobený starnutím, pripadne 
používaním.
Odpratávacie náklady - sú náklady, ktoré je  poistený povinný vynaložiť z dôvodov 
bezpečnostných, hygienických alebo iného verejného záujmu na odpratanie zvyškov 
poistených stavieb po poistnej udalosti. Plnenie poisťovne sa neposkytuje na 
odpratanie nepoškodených alebo opraviteľné poškodených zvyšných časti stavby 
v  prípadoch, keď  poistený nevykonáva alebo nevykoná zriadenie stavby.
Škodová udalosť - je udalosť nahlásená poisteným, pri ktorej vznikne poisťovateľovi 
povinnosť preveriť, či ide o poistnú udalosť v zmysle dohodnutých poistných 
podmienok.

Č lánok 15 
O statné do jednania 

Podpisom tejto poistnej zmluvy dávam v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. súhlas 
spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group a jej 
sprostredkovateľom, aby osobné údaje v lozsaltu lejlo poistnej zmluvy vrátane príloh 
a poskytnutých úradných dokumentov boli spracúvané v informačných systémoch za 
účelom výkonu činnosti v poisťovníctve, po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie výkonu 
práv a plnenia povinností vyplývajúcich z tejlo zmluvy. Zároveň dávam súhlas spoločnosti 
KOMUNÁLNA poisfovňa, a. s. Vienna Insurance Group s poskytovaním horeuvedených 
údajov tielim osobám za účelom vysporiadania, práv a povinnosti vymývajúcich z tohto 
zmluvného vzťahu a k ich cezhraničnému toku v prípadoch a rozsahu, ktorý je nevyhnutný 
na plnenie zmluvy alebo pri preukazovaní, uplatňovaní, alebo obhajovaní právneho 
nároku (napr. poisťovniam, zdravotníckym zariadeniam, kanceláriám- 'Zelenej karly". 
a pod.). Poistený-dotknutá osoba môže odvolal svoj súhlas v prípade, že pri spracúvaní 
jeho osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov. Dotknutá 
osoba je oprávnená odvolať súhlas písomne v lehote 6 mesiacov odo dňa, keď sa 
o porušení zákona č. 428/20 02  Z.z. o ochrane osobných údajov dozvedel, najneskôr 
však do 1 roka od porušenia zákona. Odvolanie musí byt doručené spoločnosti 
KOMUNÁLNA poisfovňa, a  s. Vienna Insurance Group osobne alebo doporučenou 
poštou a jc  účinné dňom jeho doručenia Komunálnej poisťovni a.s. Odvolaním súhlasu 
nie sú dotknuté práva a povinnosti spoločnosti KOMUNÁLNA poisfovňa, a. s. Vienna 
Insurance Group vyplývajúco z poistného vzťahu.

T ie to  V še ob ecn é po is tn é  po dm ie n ky  bo li schvá lené p re dsta ven stvo m  
spo ločn os ti KOMUNÁLNA po isfovňa, a. s. V ienna Insurance G roup dňa 
20 . 0 5 .2 0 0 4  s účinnosťou od 0 1 .0 6 . 20 04 .
Súčasťou týchto všeobecných poistných podmienok sú príslušné zvláštne časti 
váeobecných poistných podmienok, s ktorými bol pri dojednavani poistenia poistený 
oboznámený a svojim podpisom ootvrdzuje. že ich prevzal.

Konverzný k u re  1 EUR *  3 0 ,1 2 6 0  SKK
V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. S 59/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej 
republike sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu 
zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel 
ustanovených osobitným predpisom. Po 1 .1 . 2009 je  hodnota uvedená v  SKK len 
informatívna.



komunálna m~~W VŠEOBECNE POISTNE PODMIENKY
poisťovňa ZVLÁŠTNA ČASŤ

V ie n n a  In s u r a n c e  G r o u p  POISTENIE PRE PRÍPAD POŠKODENIA ALEBO ZNIČENIA VECI ŽIVELNOU UDALOSŤOU 
ALEBO POŠKODENIA A ZNIČENIA VECI VODOU Z VODOVODNÝCH ZARIADENÍ (VPP 101)

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Č lánok  1 
VYMEDZENIE POISTNÝCH RIZÍK

1. Z poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou 
udalosťou vzniká právo na plnenie poistenému, ak vec bola zničená 
alebo poškodená v dôsledku živelnej udalosti, a to:
-  požiarom
-  výbuchom
-  bleskom
-  víchricou
-  povodňou alebo záplavou
-  krupobitím
-  zosuvom pódy, zrútením skál alebo lavín
-  pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasfou 

poistenej veci
-  zemetrasením o sile min. 5. stupňa Richterovej stupnice.

2. Z poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia vodou 
z vodovodných zariadení poistenému vznikne právo na plnenie, ak 
poistená vec bola poškodená alebo zničená vodou z vodovodných 
zariadení alebo médiom vytekajúcim z hasiacich zariadení. Ak je 
proti tomu nebezpečiu poistená budova, vzniká právo na plnenie 
aj pri:
a) poškodení prívodného potrubia vodovodného zariadenia, 

odvádzacieho potrubia, potrubia či telies vykurovacích alebo 
solárnych systémov ak k nemu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary 
alebo zamrznutím vody v nich, s výnimkou škôd, ku ktorým došlo 
nesprávnou obsluhou,

b) poškodení vykurovacích systémov, armatúr a zariadení pripojených 
na potrubie, ak tieto boli poškodené alebo zničené zamrznutím vody 
v nich s výnimkou škôd, ku ktorým došlo nesprávnou obsluhou.

3. Združené poistenie
Združené poistenie sa vzfahuje na všetky poistné riziká, ktoré vznikli 
v dôsledku poistných udalostí uvedených v bodoch 1 a 2 tohto článku.

4. Z poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia hodnôt živelnou 
udalosťou alebo vodou z vodovodných zariadení vzniká právo na plnenie, 
ak sú poistené hodnoty:
a) uložené v trezoroch alebo pancierových pokladniciach, ktoré spĺňajú 

kritériá poistenia pre prípad ukradnutia hodnôt v hodnote nad 
331,94 EUŔ/1ÓOOO SKK,

b) nachádzajúce sa v čase poistnej udalosti mimo trezorov.

Č lánok 2
VYMEDZENIE POISTNEJ UDALOSTI A PLNENIE POISŤOVNE

1. Poisťovňa poskytuje plnenie v mene euro.
2. V prípade vzniku poistnej udalosti poskytne poisťovňa poistné plnenie 

zodpovedajúce primeraným nákladom na opravu alebo znovuzriadenie 
poškodenej, zničenej veci v čase vzniku poistnej udalosti do výšky:
a) pri poistení na východisková (novú) hodnotu
-  východiskovej (novej) hodnoty budovy alebo stavby vrátane 

stavebných súčasti s odpočítaním hodnoty prípadných zvyškov,
-  východiskovej (novej) hodnoty hnuteľnej veci s odpočítaním hodnoty 

prípadných zvyškov,
-  technickej (časovej) hodnoty príslušenstva budov a stavieb 

s odpočítaním päťpercentného ročného opotrebenia s odpočítaním 
hodnoty pripadných použiteľných zvyškov.

b) prí poistení na technickú (časovú) hodnotu
-  technickej (časovej) hodnoty budovy alebo stavby vrátane stavebných 

súčasti s odpočítaním hodnoty pripadných použiteľných zvyškov,
-  technickej (časovej) hodnoty hnuteľnej veci s odpočítaním hodnoty 

pripadných zvyškov,
-  technickej (časovej) hodnoty príslušenstva budov a stavieb 

s odpočítaním päťpercentného ročného opotrebenia s odpočítaním 
hodnoty pripadných použiteľných zvyškov,

3. Ak došlo k poškodeniu aleoo zničeniu hnuteľnej veci v takom rozsahu, že 
náklady na opravu v čase vzniku poislnej udalosti presiahnu 90 % 
východiskovej (novej) hoanoty tejto veci, poisťovňa bude považovať 
takúto škodu za totálnu škodu, pričom odchylne od bodu 2, písm. a) 
tohto článku poskytne poistné plnenie do výšky technickej (časovej) 
hodnoty:
-. veci patriacej do súboru strojov a zariadení s odpočítaním hodnoty 

pripadných zvyškov,
-  veci, ktorej opotrebenie je vyššie ako 70 % s odpočítaním hodnoty 

pripadných zvyškov.
4. Pri poistení bytov v osobnom vlastníctve právo na plnenie poisťovne 

podľa bodu 2 tohto článku vzniká i pri poškodení, zničení spoločných 
časli domu (základy, hlavné steny, vchody, schodištia, výťahy, chodby, 
strecha...), ktoré sú v osobnom podielovom vlastníctve vlastníkov bytov 
v pomere spoluvlastníckych podielov.

5. V prípade poistnej udalosti na budovách vo výstavbe je plnenie poistovne 
podľa bodu 2 tohto článku ohraničené hodnotou pevne zabudovaného 
materiálu a vykonaných stavebných prác v čase vzniku poislnej udalosti.

6. V prípade živelnej poistnej udalosti na stavebnom materiáli určenom na 
výstavbu je plnenie poisťovne podľa bodu 2 tohlo článku obmedzené 
množstvom nezabudovaného stavebného materiálu potrebného na 
dokončenie výstavby.

7. Poisťovňa odpočíta z poistného plnenia dojednanú spoluúčasť vo výške 
dohodnutej v poistnej zmluve.

8. Pokiaľ je nahlásená jedna poistná udalosť, ale z charakteru poškodenia 
vyplýva, že ide o. dve a viac poistných udalosti, poisťovňa odpočíta 
spoluúčasť z každej z n;ch.

9. Poistné plnenie sa neposkytuje pri poistnej udalosti, kde výška škody je 
nižšia ako dojednaná spoluúčasť.

10. Poisťovňa poskytne poistné plnenie najneskôr do 14 dni od obdržania 
všetkých dokladov potrebných k likvidácii poistnej udalosti.

11 .poistnou udalosťou je náhodné poškodenie alebo zničenie poistenej 
veci niektorou z udalosti uvedených v bode 1 a 2. článku 1 tejto zvláštnej

• časti všeobecných poistných podmienok. Poistnou udalosťou nie je 
poškodenie alebo zničenie, kloré bolo spôsobené úmyselným konaním, 
pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak;

12. Právo na plnenie vznikne aj vtedy, ak poistená vec bola poškodená, 
zničená alebo stratená v priamej súvislosti s niektorou udalosťou 
uvedenou v bode 1 a 2, článku 1 tejto zvláštnej časti všeobecných 
poistných podmienok.

13. Poisťovňa nenahradí škody spôsobené koróziou, ak došlo ku škode, 
ktorá bola spôsobená niektorou z udalosti uvedených v článku 1.

Článok 3 
POISTENÉ VECI

Poistenie sa vzfahuje na veci alebo súbor veci bližšie určených v poistnej 
zmluve, ktorých hodnota je zohľadnená v poistnej sume.

Článok 4 
MIESTNA PLATNOSŤ POISTENIA

Poisťovňa poskytne plnenie len vtedy, ak došlo k poistnej udalosti na mieste 
uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia, pokiaľ nie je v poistnej 
zmiuve dojednané inak. To však neplatí pre veci, ktoré boli v dôsledku 
vzniknutej alebo bezprostredne hroziacej poistnej udalosti prechodne 
premiestnené z miesta poistenia.

Článok 5 
POVINNOSTI POISTENÉHO

Okrem povinnosti stanovených všeobecnou časťou všeobecných poistných 
podmienok je poistený povinný nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou 
bez súhlasu poisťovne. To však neplatí, ak je takáto zmena nutná 
z hygienických, bezpečnostných alebo iných vážnych dôvodov alebo 
k tomu, aby sa rozsah následkov nezväčšoval. V týchto prípadoch je povinný 
zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu poškodenia (fotografiou, filmom, 
videozáznamom, svedectvom tretích osôb a pod.).

Článok 6
ROZŠÍRENÁ POISTNÁ OCHRANA BEZ PLATENIA POISTNÉHO
1. Poisťovňa uhradí do jedného percenta z poistnej sumy veci, maximálne 

však 663,88 EUR/20 000 SKK, ak sú poškodené alebo zničené 
peniaze a ceniny, ak tieto boli uzamknuté pod pevným uzáverom, alebo 
v železnej pokladnici, za podmienky, že pre tieto veci bolo dojednané 
združené živelné poistenie.

2. Poisťovňa ďalej uhradí do jedného percenta z poistnej sumy budovy, 
maximálne však 663,88 EUR/20 000 SKK, ak je poškodené alebo 
zničené oplotenie súvisiace s poisteným objektom, pokiaľ vzniknuté 
škody boli spôsobené poistnou udalosťou, na ktoré bolo dojednané 
združené poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia budovy 
živelnou udalosťou.

Článok 7 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Ak priebeh poistenia bude mať nepriaznivý vývoj, poisťovňa má právo 
upraviť výšku poistného k termínu splatnosti poistného na nasledujúce 
poistné obdobie. Poisťovňa poistenému písomne nahlási zmenu výšlcy 
poistného.

2. Ak dôjde v priebehu trvania poistenia k zvýšeniu poistnej hodnoty 
v dôsledku nárastu cenového indexu vyhláseného poverenou 
(oprávnenou) štátnou inštitúciou, poisťovňa upraví k výročnému dátumu 
poistnej zmluvy poistnú sumu i poistné o násobok tohto indexu, pokiaľ je 
to v poistnej zmluve dojednané.

3. Ak poistený neakceptuje úpravu poistnej sumy 1 poistného podľa 
predchádzajúceho bodu tohto článku, môže na písomnú žiadosť 
dojednať pokračovanie poistenia bez indexácie. Táto žiadosť musí byť 
poisťovni doručená štyri týždne pred výročným dátumom poistnej zmluvy. 
Inak poisťovňa odmietnutie indexácie neakceptuje.

4. Ak v čase vzniku poistnej udalosti bolo dojednané poistenie bez 
indexácie poistných súm i poistného, poisťovňa zníži poistné plnenie 
v pomere dojednanej poistnej sumy k poistnej sume zohľadňujúcej 
indexáciu k dátumu vzniku poistnej udalosti.

5. Pokiaľ bola poistná zmluva dojednaná bez indexácie alebo ak v priebehu 
poistenia dojednaného s indexáciou poistnej sumy i poistného bola 
indexácia na žiadosť klienta zrušená, je možné na písomnú žiadosť 
klienta dojednať indexáciu poistných súm i poistného od najbližšieho 
výročného dátumu poistnej zmluvy. Táto žiadosť musí byť doručená 
poisťovni štyri týždne pred výročným dátumom poistnej zmluvy. V tomto 
prípade poisťovňa pri indexácii poistných súm i poistného zohľadni 
všetky indexy od dátumu dojednania poistenia alebo dátumu realizácie 
poslednej indexácie.

Článok 8 
VÝKLAD POJMOV

Pre účely poistenia plali ďalej uvedený výklad pojmov:
Poistná udalosť -  udalosť, ktorou bol postihnutý poistený predmet, poistený 
záujem. Je to náhodná skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti 
poisťovne plniť. Jej konkretizáciu určujú poistné podmienky a zmluvné 
dojednania.
Poistná suma je suma dojednaná v poistnej zmluve a je hornou hranicou 
plnenia poisťovne za jednu alebo všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom 
poistnom období.
Užívaním veci sa rozumie stav, keď poistený má nehnuteľnú alebo hnuteľnú 
vec (nie však právo užívania priestoru v nehnuteľnej veci) podľa práva vo 
svojej moci za účelom využitia, disponovania alebo nečinnosti.
Obytný dom - budova, v ktorej pripadajú k úhrnu podlahovej plochy všetkých 
miestností aspoň dve tretiny na byty, vrátane časti bytov, ktoré sa užívajú na iný 
účel ako na bývanie, ako vedľajšie miestnosti a príslušenstvo prislúchajúce 
kbi4u.
Budova vo výstavbe je súhrn materiálov a prác v premenlivom stupni 
dokončenia jednotlivých konštrukčných prvkov, vykonávaných na základe 
slavebného povolenia.
Vedľajšie budovy sú budovy, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej budove 
a slúžia účelu, na ktorý boli kolaudované /napr. dreváreň, kôlňa, práčovňa 
a pod./.
Garáž je samostatná stavba, ktorá sa využíva na garážovanie motorových vozidiel. 
Oporný múr je zvislá konštrukcia s dĺžkovým charakterom, kde rozdiel výšok 
terénu za konštrukciou a pred konštrukciou je väčší ako 0,5 m.

Stavebný materiál je materiál slúžiaci na výstavbu, údržbu alebo 
rekonštrukciu poistenej nehnuteľností.
Stavebná súčasť budovy alebo stavby je všetko, čo k nej podľa povahy patrí 
a nemôže byť oddelené bez toho, že sa tým vec znehodnotí (napr. okná. 
dvere, elektroinštalácia, plynové, vodovodné rozvody a pod.).
Príslušenstvo budovy alebo stavby sú veci, ktoré sú vlastníctvom majiteľa 
nehnuteľnosti a sú určené na trvalé užívanie s budovou (napr. kotol, 
prietokový ohrievač, anténa, vzduchotechnika a pod.).
Súbor slrojov a zariadení je súbor všetkých strojov, prístrojov, zariadení 
(vrátane elektronických), ich časti, výbavy a príslušenstva, využívaných na 
podnikateľské účely, ktoré sú vedené v  účtovnej evidencii na účte 022. 
Zvyšky sú časli majetku, ktoré boli postihnuté poistnou udalosťou a boli 
nahradené novými, za ktoré poisťovňa poskytla plnenie. Použiteľné zvyšky 
sa od plnenia odpočítajú v časové] cene s prihliadnutím na možnosti 
použitia.
Hnuteľné veci sú všetky veci s výnimkou pozemkov a stavieb spojených so 
zemou pevným základom. Všeobecne je možné povedať, že hnuteľnou 
vecou je každá vec, ktorú je možno preniesť alebo prepraviť na iné miesto. 
Úderom blesku sa rozumie bezprostredné pôsobenie sily alebo tepla blesku 
na poistené veci a jeho účinok a následky sú jednoznačne identifikovateľné. 
Víchrica je dynamické pôsobenie hmoty vzduchu a je definovaná devalvm 
stupňom Beauíortovej anemometrickej stupnice ako vietor o rýchlosti viac 
ako 72 km/hod. (t.j. viac ako 20 m/s). Pre účely poistenia sa považuje 
vietor aj o vyššej rýchlosti
Záplavou sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá po určitú dobu 
stoji alebo prúdi v mieste poistenia.
Povodňou sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy následkom 
nahromadenia vody z vodného toku, ktorý opustil svoje koryto.
Zrútenie skál alebo zemín sa rozumie pohyb skalných blokov, časti homin 
alebo masy zeminy.
Zemetrasením rozumieme otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom 
zemskej kôry, ktoré dosahujú aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice 
MCS, udávajúce makroseizmické účinky zemetrasenia, a to v mieste 
poistnej udaiosti (nie však v epicentre).
Krupobitím rozumieme vytvorenie ľadových krúp rôznej veľkosti, ktoré sa 
v nepriaznivých klimatických podmienkach vytvárajú v hornej vrstve 
atmosféry a ich dopad na predmety spôsobuje ich poškodenie alebo 
zničenie.
Požiarom rozumieme oheň, ktorý vznikne mimo určeného ohniska alebo 
ktorý určené ohnisko opustil, vlastnou živelnou silou sa rozšíril, alebo bol 
páchateľom úmyselne rozšírený. Má dostatočnú vlastnú en.erdiu a teplotu, 
aby sa prenášal z predmetu na precimel a zachvacoval ich s‘ prudkosťou 
vzmáhajúceho sa živlu. Za požiar sa nepovažujú účinky úžitkového ohňa 
a sálavého tepla, ani žhavenie a tlenie s obmedzeným prístupom vzduch'.'. 
Výbuch je náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov 
a pár. Výbuchom nie je aerodynamický tresk alebo výbuch, v spaľovacom 
priestore spaľovacieho motura a v iných zariadeniach, v ktorých, :sa energia 
výbuchu využ'va cieľavedome.
Technická hodnota (časová hodnota) je hodnota, Ktorá k rozhodnému 
dátumu vyjadruje zvyšok životnosti veci v Sk. pričom nie su v nej zahrnuté 
trhové a ekonomické vplyv/.1
Východisková hodnota;-(^uvá hodnota) je hodnota vyjadrená v Sk 
k rozhodnému dátumu, ktorá zodpovedá cene znovuzriadenis alebo 
znovuobstarania novej veci, pripadne.poslednej známej cene novej veci na 
trhu v SR.
Pod pojmom primerané náklady na opravu alebo znovuzriadenie poistenej 
veci sa rozumie vynaloženie nákladov v mieste a čase obvyklých taj istej 
alebo porovnateľnej veci v čase vzniku poistnej udalosti.
Za vodovodné zanadenie sa považujú vodovodné prívodné a odvádzacie 
potrubie a zariadenia na nich, telesá, kotly a zariadenia ústredných 
etážových, diaľkových a solárnych systémov, nádrže s vodou s obsahom 
min. 5 0 1.
Krádežou, pri ktorej páchateľ prekonal prekážky chrániace vec pred 
krádežou, sa rozumie privlastnenie si cudzej poistenej veci tak, že sa jej 
páchateľ zmocnil niektorým ďalej uvedeným spôsobom:
a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho sprístupnil použitím násilia alebo 

nástrojmi, ktoré nie sú určené na ich riadne otváranie.
b) do miesta poistenia sa dostal mak než vstupným otvorom alebo 

otvoreným oknom,
c) v mieste poistenia sa preukázateľne skryl a po jeho uzamknutí sa voči 

zmocnil, miesto poistenia otvoril kľúčom, ktorého sa zmocnil krádežou 
alebo lúpežou,

d) do schránky, Ktorej obsah je poistený, dostal sa alebo ho .otvoril 
nástrojmi, ktoré nre sú.určené na jej riadne otvorenie, alebo prekonal 
prekážku vytvorenú špecifickými vlastnosťami veci (napr..yeľká hmotnosť, 
nadmerné rozmery, obťažná demontáž a pod.).

Lúpežou sa rozumie privlastnenie si poistnej veci tak, že páchateľ použil 
proti poistenému násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia.
Vandalizmus je úmyselný čin so zámerom poškodiť alebo zničiť poistený 
majetok.

Tieto Všeobecné poistné podmienky boli schválené predstavenstvom 
spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group 
dňa 3. 2. 2005, s účinnosťou od 15. 3. 2005.
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad poškodenia alebo 
zničenia veci živelnou udalosťou alebo poškodenia a zničenia veci vodou 
z vodovodných zariadení sú súčasfou Všeobecných poistných podmienok -  
všeobecná časť.
Poistený svojim podpisom potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený pri 
dojednávaní poistenia a že ich prevzal.

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659 /2007  Z.z. o zavedení meny 
euro v Slovenskej republike sa konečné sumy v eurách po prepočte 
podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na 
najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným 
predpisom. Po 1. 1. 2009 je  hodnota uvedená v SKK len 
informatívna.



KOMUNALNA,
poisťovňa"

V ie n n a  In s u r a n c e  G r o u p

VŠEOBECNE POISTNE PODMIENKY
ZVLÁŠTNA ČASŤ 

POISTENIE PRE PRÍPAD UKRADNUTIA VECI (VPP 1 0 2 )

VŠE O B E C N É  USTAN O V E N IE

Č lá n o k  1 
P oistn é  riziká

A. Poistenie pre prípad ukradnutia veci a  zásob
1. Krádežou, pri ktorej páchateľ prekonal prekážky  

chrániace vec alebo zásoby pred ukradnutím, sa rozumie 
privlastnenie si cudzej poistenej veci tak, že sa jej 
páchateľ zmocnil niektorým ďalej uvedeným spôsobom:
a) do miesta poistenia sa dostal tak. že ho spristupni! 

nástrojmi, ktoré nie sú určené na jeho riadne otvorenie,
b) do miesta poistenia sa dostal inak než vstupným  

otvorom alebo otvoreným oknom,
c) v mieste poistenia sa preukázateľne skryl a po jeho  

uzamknutí sa veci zmocnil,
d) miesto poistenia otvoril kľúčom, ktorého sa zmocnil 

krádežou alebo lúpežou,
e) do schránky, ktorej obsah je  poistený, dostal sa alebo  

ho otvoril nástrojmi, ktoré nie sú určené na jej riadne  
otvorenie, alebo prekonal prekážku vytvorenú  
špecifickými vlastnosťami veci (napr. veľká hmotnosť, 
nadmerné rozmery, obťažná demontáž a  pod.).

2. Poisťovňa je povinná plniť aj za poškodenie alebo zničenie  
poistených vecía zásob alebo iných stavebných časti, ak

____k_ich poškodeniu alebo zničeniu došlo aj pri pokuse
krádeže vlámaním.

B. Poistenie pre pripad ukradnutia hodnôt do  
3 3 1 9 ,3 9  E U R /1 0 0  0 0 0  SKK

Spôsoby zabezpečenia hodnôt:
Okrem zabezpečenia určeného v čl. I bode 1 je  poistený 
povinný zabezpečiť hodnoty pred ukradnutím nasledovným  
spôsobom:
do 3 3 1 ,9 4  E U R /1 0  0 0 0  SKK m usia byť uzam knuté  
v miestnosti, skrini, pracovnom stole a  pod. 
do 3 3 1 9 ,3 9  E U R /1 0 0  0 0 0  SKK musia byť uložené  
a uzamknuté v kovovej 
(pancierovej) skrini o váhe nad 100  kg
1. Poisťovňa je povinná plniť aj za poškodenie alebo zničenie  

poistenej veci alebo inej stavebnej časti, ak  došlo k jej 
poškodeniu alebo zničeniu aj pri pokuse krádeže  
vlámaním.

C . Poistenie pre pripad lúpeže peňazí počas prevádzky 
zariadenia.

1. Poistenie sa vzťahuje na lúpež peňazí počas prevádzky 
zariadenia, na mieste určenom ako miesto poistenia.

2. Podmienkou práva ria plnenie je, že škoda musí byť 
vyšetrovaná políciou.

D. Poistenie peňazí prepravovaných poslom.
1. Pri poistení peňazí prepravovaných poslom vzniká právo na 

plnenie, ak poistený alebo iná nim poverená osoba, ktorá 
prevzala peňažnú zásielku, bola pri doprave peňazí z miesta 
poistenia do miesta určenia olúpená o tieto peniaze.

2. Preprava sa musi uskutočniť z  miesta poistenia najbližšou 
možnou trasou dó peňažného ústavu, pošty alebo z nich 
do .miesta poistenia á  preprava nebude až do miesta  
určenia prerušená.

3 . Poistenie sa vzťahuje i na krádež a lebo  stratu  
prepravovaných peňazi pri dopravnej alebo inej nehode, 
pri ktorej bol posol zbavený možnosti zverené peniaze  
opatrovať.

E. Poistenie pre pripad úmyselného poškodenia, alebo  
úmyselného zničenia veci -  vandalizmus

1. Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo  
úmyselné zničenie poistenej veci nezisteným páchateľom  
za podmienky, že  poistná udalosť bola vyšetrovaná 
políciou.

2. Z  poistenia pre prípad úmyselného poškodenia aiebo 
úmyselného zničenia veci vzniká právo na plnenie, ak  
poistenú vec úmyselne poškodil alebo úmyselne zničil 
niekto iný než poistený, osoba jem u blízka aiebo osoba 
žijúca s poisteným v  spoločnej domácnosti, zamestnanec  
zamestnávateľa, osoba, ktorá je  so zamestnávateľom vo 
vedľajšom pracovnom pomere.

3 . Poistenie sa dojednáva so základnou spoluúčasťou 10 %, 
minimálne 33,19  E U R /1  0 0 0  SKK.

Č lá n o k  2 
P oistené vecí

Poistenie sa vzťahuje na veci a hodnoty bližšie určené
v poistnej zmluve.

Č lánok  3'
M iestna  p latnosť po is ten ia

Poisťovňa poskytne plnenie, ak  došlo k  poistnej udalosti na
mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia.

Č lánok  4  
Povinnosti po is ten ého

1. Ďalej je poistený povinný zabezpečiť, aby v dobe, keď nie 
je  v  mieste poistenia prítomná žiadna ním na to poverená 
osoba, boli všetky uzamykacie alebo zabezpečovacie  
zariadenia v  prevádzkyschopnom stave a  v činnosti. Ak 
poruší poistený túto povinnosť, poisťovňa! je  oprávnená 
poistné plnenie znížiť.

2 . Pri vzniku poistnej udalosti spôsobenej na hodnotách 
musia určení pracovnici poisteného subjektu zabezpečiť 
všetky potrebné podklady na preverenie správnosti 
vykonanej inventarizácie, pre pracovníka poisťovne.

3 . Poistený je  povinný pri uzatváraní poistnej zmiuvy predložiť 
poisťovni prevádzkové sm ernice o trezorovej službe  
a manipulácii s hodnotami.

4 . Dojednanie uvedených poistení je  potrebné podmieňovať 
zápismi v trezorovej knihe o manipulácii so zverenými 
hodnotami, resp. inými účtovnými dokladmi, na základe  
ktorých bude možná identifikácia v prípade vzniku poistnej 
udalosti.

5 . Hodnoty do 3 3 1 ,9 4  E U R /1 0  0 0 0  S K K  musia byť 
v prípade poistnej udalosti spôsobenej krádežou  
uzamknuté v skrini, pracovnom stole a  pod.

6 . Poistený je  povinný nahlásiť poistnú udalosť na polícii 
ihneď, keď sa o jej vzniku dozvedel.

7  Poistený je  povinný okamžite začať umorovacie konanie, 
ak došlo ku krádeži alebo zničeniu poistených hodnôt.

Č lá n o k  5  
P oistné  p lnen ie

1. Poistné plnenie sa poskytuje vždy v m ene euro. V prípade 
cudzozemských platidiel prepočtom na menu euro podľa 
platného kurzového lístka (stred) v čase vzniku poistnej 
udalosti. Pri dojednaní poistnej sumy je  táto súčasne  
hornou hranicou plnenia.

2. Poistné plnenie môže poisťovňa znížiť až do výšky 5 0  %. ak
■ nebudú splnené povinnosti poisteného uvedené v  č l. 4  a  ak

nebudú dodržané zmluvné dojednania v súvislosti só 
spôsobilosťou trezoru, ochranou trezoru alebo objektu.

Č lá n o k  6  
V ýk lad  po jm ov  

Z a  tre z o r, pancierovú pokladnicu sa považuje taka  
pokladnica, ktorá má vonkajší kovový plášť najmenej 4  mm 
hrubý a ďalšiu oceľovú, tvrdo kalenú, nepredvŕtateľnu, 
najmenej 5  mm hrubú pancierovú dosku, a  v priestore medzi 
vonkajším a vnútorným plášťom pokladnice je  betónová, 
armovaná, najmenej 5 0  mm silná vložka a zámky pokladnice 
sú umiestnené za pancierovou vložkou.
Z a  posla sa považuje osoba staršia ako 18 rokov, fyzicky 
a duševne spôsobilá.
Lupežou  rozumieme privlastnenie si poistenej veci tak. že  
páchateľ použil proti poistenému, jeho pracovníkovi alebo  
inej osobe poverenej poisteným násilie a lebo hrozbu 
bezprostredného násilia.
P en iaze  -  osobitný druh tovaru, ktorým sa sprostredkúva 
výmena všetkých ostatných tovarov a služieb na trhu.
C enný p a p ie r -  je  listina, na ktorej je  zapísaná pohľadávka 
vlastníka cenného papiera voči jeho  vystavovateľovi. 
Cenným i papierm i sú napríklad zm enky, akc ie, šeky, 
obligácie, vkladné knižky.
C en iny  -  je  istý druh hospodárskych prostriedkov. Je to  
súhrnné pom enovanie pre poštové alebo iné predajné  
známky, kolky, poštové poukážky a sprievodky, odberné  
poukážky na tovar, benzín, stravné lístky a pod., ktoré 
nahradzujú peňažné prostriedky a  označujú sa nimi niektoré  
dokum enty formou poplatku štátu.
C ennosti -  sú predmety, ktoré majú okrem vlastnej úžitkovej 
hodnoty aj hodnotu umeleckú, historickú alebo zberateľskú 
(napr. klenoty, um elecké zbierky).
H o d n o ty  -  peniaze, cenné papiere, ceniny alebo cennosti. 
Stratením veci sa rozumie stav, keď poistený nezávisle od  
svojej vôle nemá možnosť s vecou disponovať, alebo ju 
vlastniť.
Zá so b y  -  určitá časť vyrobených úžitkových hodnôt, ktoré sú 
dočasne vyňaté z kolobehu smerujúceho k uspokojeniu 
určitých potrieb (veci určené na predaj).
Poistenie na súbor m ajetku  -  vyjadruje sa agregovanou 
poistnou sumou, ktorá zodpovedá súčtu poistných súm  
tvoriacich súbor. Súborom  majetku sa rozumie súbor 
hnuteľných veci, ako zariadenia domácnosti, živý a  mŕtvy 
inventár a pod.
P o is ten ie  na výber m a je tk u  -  vyjadruje sa zoznamom  
poisteného majetku, podľa osobitnej prílohy.-k • poistnej 
zmluve.
K rád ež v lám aním  -  čin pri ktorom sa páchateľ zm ocni 
cudzej veci násilnýri> prekonaním prekážky.
Um orovacie komňrifr: -  je  právne upravený postup, ktorým  
sa stratené, ukradnuté a lebo zn ičené cenné  papiere  
vyhlásia za neplatné.

T ie to  V še o b e cn é  po is tn é  po d m ie n ky  boli schvá lené  
predstaven stvom  sp o lo čn o sti K O M U N Á LN A  poisťovňa, 
a . s. V ie n n a  In s u ra n c e  G roup d ň a  1 2 . 1 2 . 2 0 0 2  
s účinnosťou od  1.1. 2 0 0 3 .

Konverzný kurz: 1 EUR =  3 0 ,1 2 6 0  S K K  
V súlade s § 2 ods.. 3 ) Zákona č. 6 5 9 /2 0 0 7  Z . z. o zavedení 
m eny euro v S lovenskej republike sa konečné sum y  
v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú 
na dve desatinné m iesta na najbližší euro cent podľa 
pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1 .1 .2 0 0 9  
je  hodnota uvedená v  SKK len informatívna.

S


