
 
 

 

Groupama poisťovňa, a.s. 
Miletičova 21  

821 08  Bratislava 
IČO: 35 862 131 

IČ pre DPH: SK2021732977 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sa, vl. č.:3156/B 

 
(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. 0831000150 
 

(ďalej len „dodatok“), spolu s ktorou tvorí neoddeliteľný celok. 
1. Týmto dodatkom sa dopoisťuje riziko – vonkajší vandalizmus.  
 

- pre predmety poistenia uvedené v poistnej zmluve č. 0831000150 v Čl. II bod. 1 písm. d) na 
agregovanú poistnú sumu 5 000,00 EUR. 
 



 
 
 
 

  

2 

Poistenie sa dojednáva na prvé riziko. 
 
Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva odpočítacia spoluúčasť vo výške  10 % z výšky poistného 
plnenie minimálne však 66,00 EUR. 
 
 
- pre predmety poistenia uvedené v poistnej zmluve č. 0831000150 v Čl. II bod. 1 písm. c) (ihriská – 
šmykľavky a preliezky) na agregovanú poistnú sumu 500,00 EUR. 
 
Poistenie sa dojednáva na prvé riziko. 
 
Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva odpočítacia spoluúčasť vo výške 66,00 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. Týmto dodatkom sa nahrádza IČ DPH: SK 2020355216 uvedené v poistnej zmluve číslo 
0831000150 za DIČ 2020919120. 
 
3. Dodatok sa uzatvára na dobu určitú do 24.10.2012 .  Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho 
podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 
odberateľa v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
 
4. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 0831000150 ostávajú nezmenené. 
 
5. Tento dodatok obsahuje 2 strany a je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých zmluvné strany 
a dojednávateľ poistenia obdržia po jednom exempláre. 
 
6. 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. 
 
7. Dojednávateľom poistenia je: Confident SK, s.r.o., získateľské číslo: 50333. 
 
 
 
..................................................................................... 
                           Podpis dojednávateľa 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 20.12.2011 

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

                                                                          odtlačok pečiatky a podpis poistníka  
 
 
 
V Bratislave dňa ........................... 

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

                odtlačok pečiatky a podpis zástupcu poisťovne
 


