
 
 
 

Groupama Garancia poisťovňa a.s., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu  

 
Miletičova 21  

821 08  Bratislava 
IČO: 47 236 060 

IČ pre DPH: SK4020340236 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vl. č.: 2019/B 

organizačná zložka Groupama Garancia Biztosító Zrt., so sídlom: Október 6. u. 20, 1051 Budapest, 
Maďarsko, IČO: 01-10-041071 

 
 
(ďalej len "poisťovňa") 
zastúpený:  
Ing. Ľubomír Vatrta, produktový manažér  
 
 
 
 

a 
 

 
 
 

Mestská časť Bratislava - Dúbravka 
 

Žatevná 2 
844 02 Bratislava 
IČO: 00 603 406 
DIČ: 2020919120  

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu: 10128032/0200 

 
 

zastúpená: 
meno, priezvisko: Ing. Ján Sandtner, funkcia: starosta, 
dátum narodenia: 28.02.1949,  
bytom: Popovova 26, 841 01 Bratislava,  
OP číslo: SP 439 169, 
št. príslušnosť: SR, 

 
(ďalej len "poistník, poistník je zároveň poisteným, pokiaľ nie je uvedené inak") 
 
 
 
 

uzavreli 
 
 

Dodatok č.1  
k poistnej zmluve č. 0831000151 

 
(ďalej len „dodatok“), ktorý spolu so Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku (ďalej 
len „VPPM“), Osobitnými poistnými podmienkami pre poistenie podnikateľov – Živelné poistenie (ďalej 
len „OPP-ZVL“) tvoria neoddeliteľný celok. 
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Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Dojednáva sa poistenie špecifikované v článku II. tejto poistnej zmluvy. 
 
2. Poistenie vecí účtovne evidovaných ako dlhodobý hmotný majetok, sa uzatvára na novú hodnotu,  
pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak. 
   
3. Poistné sumy stanovuje poistník. 
 
 
 

Článok II. 
Rozsah poistenia, poistné sumy, poistené veci, spoluúčasti 

   
1. Živelné poistenie 
2. Poistenie pre prípad odcudzenia 
 
 
1.    Živelné poistenie 
 
je upravené VPPM a OPP – ZVL a jeho rozsah je vymedzený v nasledujúcich zmluvných 
ustanoveniach. 
 

a)    Poisťuje sa viacúčelové vonkajšie ihrisko v areáli ZŠ Pri Kríži 11, Bratislava 841 02 
 
na riziko  -     požiar,          

- výbuch,  
- úder blesku,  
- náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo nákladu, 
- víchrica,  
- záplava, povodeň,  
- zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, pokiaľ k tomu nedošlo v súvislosti s 

priemyselnou alebo stavebnou prevádzkou. Poisťovateľ nie je povinný 
poskytovať plnenie za praskliny a trhliny na veciach, vzniknutých z pohybu 
zemskej kôry alebo z dôvodu podkopania, pokiaľ  nejde o zemetrasenie, 

- zosúvanie alebo zrútenie lavín, 
- pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej 

poistenej veci, 
- krupobitie, 
- tiaž snehu, 
- náraz vozidla,  
- dym,  
- náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie poistenej veci vodou vytekajúcou z 

vodovodného zariadenia, 
- zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice MCS, 

 
 
na poistnú sumu 72 031,00 EUR. 
 
Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva odpočítacia spoluúčasť vo výške  100,00 EUR. 
 
Ročné poistné je 165,68 EUR. 
 
 
 

b)    Poisťuje sa viacúčelové vonkajšie ihrisko v areáli ZŠ Pri Kríži 11, Bratislava 841 02 
 
na riziko  -     vonkajší vandalizmus 
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na poistnú sumu 3 300,00 EUR. 
 
Poistenie sa dojednáva na prvé riziko. 
 
Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva odpočítacia spoluúčasť vo výške 10% z výšky poistného 
plnenia, min. však 66,00 EUR. 
 
Ročné poistné je 108,92 EUR. 
 
Týmto rizikom sú kryté úmyselné poškodenia alebo zničenia poistenej nehnuteľnosti alebo jej súčastí, 
pokiaľ škodová udalosť bola nahlásená polícii. Pri dojednaní tohto rizika, sú týmto poistením kryté aj 
škody spôsobené zničením, znečistením grafitmi, max však do výšky 330,00 EUR na jednu a všetky 
poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období. 
 
 
 
2. Poistenie pre prípad odcudzenia veci 
 
je upravené VPPM a OPP – ODC a jeho rozsah je vymedzený v nasledujúcich zmluvných 
ustanoveniach. 
 

a) Poisťujú sa stavebné súčasti viacúčelového vonkajšieho ihriska v areáli ZŠ Pri Kríži 11, 
Bratislava 841 02 

 
pre prípad krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím 
 
na poistnú sumu 3 300,00 EUR. 
 
Poistenie sa dojednáva na prvé riziko. 
 
Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva odpočítacia spoluúčasť vo výške 66,00 EUR. 
 
Ročné poistné je 26,40 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 

Článok III. 
Hlásenie škodovej udalosti 

 
Vznik škodovej udalosti je poistený povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade so 
Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku na príslušnom tlačive na adrese: 
 

Groupama Garancia poisťovňa a. s.,  
pobočka poisťovne z iného členského štátu 

 
Likvidácia poistných udalostí 

P.O.BOX 6 

820 05 Bratislava 25 

Tel.: 02/20 854 854 

Fax:  02/20 854 442 

vo všetkých pobočkách poisťovne 

alebo v pobočkách OTP Banka Slovensko, a.s. 
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Článok IV. 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Ak vznikne právo na plnenie z poistnej udalosti na veci, poskytne poisťovňa plnenie podľa 
Všeobecných poistných podmienok poisťovne a zmluvných dojednaní k tejto zmluve. 
 
2. Ak vznikne právo plnenia z poistnej udalosti vo valutách poskytne poisťovňa plnenie v tuzemskej 
mene a to v kurze oficiálne vyhlásenom NBS ku dňu vzniku poistnej udalosti. 
 
3. Poistná suma je v poistení na prvé riziko hornou hranicou plnenia poisťovne pre jednu poistnú 
udalosť a všetky poistné udalosti vzniknuté v poistnom roku alebo v období, na ktoré bolo poistenie 
dojednané. 
 
 

Článok V. 
Poistné 

 
Dojednáva sa, že: 
a)  poistné podľa § 796 Občianskeho zákonníka je bežné, 
b)  poistné za poistenie podľa Článku II:  
1. Živelné poistenie 
poistné .............................................................................................                      274,60 EUR 
 
2. Poistenie pre prípad odcudzenia 
poistné .............................................................................................        26,40 EUR 
 
 
3. Ročné poistné (jeden poistný rok - 12 mesiacov) 
poistné ..............................................................................................                     301,00 EUR   
c) poistným obdobím podľa VPPM čl. 2 ods. 1. je obdobie od 1.05.2012 do 31.10.2012. 
  
d) pomerné poistné za obdobie podľa písm. c) je 151,76 EUR a bude platené jednou platbou 

k prvému dňu poistného obdobia.  
   
e) poistné poukáže poistený príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo:  6720076/5200 

variabilný symbol 0831000151, konštantný symbol 3558.  Poistné sa považuje za uhradené 
dňom pripísania na účet poisťovne. 

 
f)   celkové poistné za poistnú zmluvu č. 0831000151 je 3 459,92 EUR.  
 
 
 

Článok VI. 
Doručovanie písomností 

 
Poistník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni zmenu svojej adresy. 
Poisťovňa zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka. Písomnosť sa považuje za 
doručenú dňom prevzatia adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. 
V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta a ten si ju na pošte 
v príslušnej lehote nevyzdvihol, písomnosť sa považuje za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj 
keď sa adresát  o jej uložení  nedozvedel. V prípade, keď bola písomnosť vrátená poisťovni ako 
nedoručená pre zmenu adresy (ktorú poistník neoznámil), považuje sa za doručenú dňom jej vrátenia. 
 
 
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 
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1. Dodatok sa uzatvára na dobu určitú do 31.10.2012. Dodatok nadobúda účinnosť dňom 1.05.2012.  
 
2. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 08310001051 ostávajú nezmenené. 
 
3. Tento dodatok obsahuje 5 strán a je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých zmluvné strany 
a dojednávateľ poistenia obdržia po jednom exempláre. 
 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, že mu porozumeli, uzavreli ho slobodne, 
vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú. 
 
5. Dojednávateľom poistenia je: Confident SK, s.r.o., získateľské číslo: 590000333. 
 
 
 
 
..................................................................................... 
                           Podpis dojednávateľa 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 25.04.2012 

                                                                                                    
.......................................................…... 

                                                                          odtlačok pečiatky a podpis poistníka  
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 25.04.2012 

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

                odtlačok pečiatky a podpis zástupcu poisťovne 
 


