VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom

Poistná zmluva pre poistenie majetku, poistenie lomu stroja a elektroniky,
poistenie prerušenia prevádzky projektu CZO
uzatvorená v súlade s podľa § 788 a nasledujúcich zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
(ďalej " zmluva")

Zmluvné strany
Poistník:

Mesto Žiar nad Hronom

Ulica, číslo
PSČ, obec
Zastúpený

Štefana Moysesa 46
965 01 Žiar nad Hronom
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

00321125
2020804478
VÚB, a.s.
14621422/0200
SK8702000000000014621422

ďalej len "poistník"

Poisťovateľ:
Obchodné meno:
Ulica, číslo
PSČ, obec
Zastúpený
IČO:
DIČ:
Zapísaný:
Reg. č.:
Ev. č.:
Bankové
spojenie:
IBAN:
ďalej len "poisťovateľ"

Preambula
Táto zmluva o poistení majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu sa uzatvára ako výsledok verejného
obstarávania v zmysle § 3 zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Poistník na obstaranie predmetu zmluvy použil postup verejného obstarávania podlimitnej zákazky
vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.. xxxxxxxxxxxx pod číslom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx),
ktorého úspešným uchádzačom sa stal poisťovateľ.
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Článok l.
Predmet zmluvy
1.

2.

Predmetom tejto zmluvy sú poistné podmienky pre poistenie majetku, prerušenie prevádzky
a poistenie lomu stroja a elektroniky projektu Centrum zhodnocovania odpadov „ďalej len CZO“,
záväzok poisťovateľa zabezpečiť poistníkovi služby poistenia špecifikované v tejto zmluve a záväzok
poistníka tieto služby prevziať a zaplatiť poisťovateľovi cenu poistného stanoveného v zmysle tejto
zmluvy.
Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok poisťovateľa predložiť poistníkovi na základe písomnej výzvy
poistníka v lehote stanovenej poistníkom podpísaný návrh na uzavretie Poistnej zmluvy o poistení
majetku, poistení prerušenia prevádzky a poistení lomu stroja a elektroniky, (ďalej len „Poistná
zmluva“) v 3 rovnopisoch, predmetom ktorej budú služby poisťovateľa v rozsahu definovanom v tejto
zmluve.
Článok II.
Rozsah poistenia

1.

Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie majetku:

1.1

Komplexné živelné riziko - škody spôsobené:
požiarom,
výbuchom,
priamym úderom blesku,
nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu,
víchricou - min. 76 km/h,
povodňou alebo záplavou,
ľadovcom,
náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti
s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou,
ch) zosúvaním alebo zrútením lavín,
i) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
j) zemetrasením,
k) vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a z
vodovodných zariadení vrátane poplatkov (vodné, stočné) za vodu, ktorá unikla z vodovodného
potrubia z akejkoľvek príčiny,
l) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
m) hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
n) kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení,
o) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,
p) hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,
q) ľadovcom, snehom alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dôsledku živelnej
udalosti, a ak k vniknutiu došlo do 72 hodín po skončení živelnej udalosti,
r) atmosférickými zrážkami,
s) nepriamym úderom blesku,
t) dymom vznikajúcim pri požiari,
u) zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo katastrofickým
lejakom,
v) krádež poistených hnuteľných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie uvedenými
náhodnými udalosťami,
w) ľadochodmi,
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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prívalom bahna,
spätným vystúpením vody, ak bolo spôsobené atmosférickým zrážkami alebo katastrofickým
lejakom, záplavou následkom búrkového prívalu,
z) ťarchou snehu a námrazy,
zz) nárazom dopravného prostriedku, nárazovou vlnou.
x)
y)

1.1.1

Osobitné dojednania
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné
konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného
alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj spevnené plochy a úpravy územia, pozemné
komunikácie, oplotenia, koľajové dráhy, verejné vodovody, verejné kanalizácie, inžinierske siete,
ktoré sú majetkom poisteného.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na veci uložené na voľnom priestranstve a veci
upevnené na vonkajšej strane budovy.
Dojednáva sa, že poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na demontáž
a remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí, vykonané v súvislosti so
znovuobstaraním alebo opravou vecí poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej
udalosti, náklady na posudkového znalca, náklady na hľadanie príčiny škody, náklady na zemné
a výkopové práce, náklady spojené s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami, náklady
spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas nedieľ a
sviatkov, ako aj expresné príplatky, cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj
SR, prepravné náklady na zaslanie poškodenej veci do opravy v SR aj v zahraničí, vrátane
expresných príplatkov alebo leteckej prepravy poškodenej veci alebo náhradných dielov.
Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia hodnota
poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp
podpoistenia.
Dojednáva sa, že kryté sú aj škody spôsobené takým zaplavením územia, ktoré bolo spôsobené
regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, priehrad a nádrží.
Dojednáva sa , že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách
poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových
cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku
maximálne 40 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci.
Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody.
Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na základe schválených cenníkov. Ak obstarávateľ neuskutoční opravu
poškodenej poistenej veci v zmysle predloženého rozpočtu do troch rokov od vzniku poistnej
udalosti, poisťovňa vyplatí poistné plnenie max. 80 % rozpočtovaných nákladov na opravu.
Dojednáva sa, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného zariadenia zahŕňa
aj škody vzniknuté vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom potrubí vrátene zariadení
pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane zariadení pripojených na potrubie, potrubí
klimatizačných zariadení, potrubí horúcovodného alebo parného kúrenia, teplovodných čerpadiel,
solárnych systémov, pokiaľ ku škode dôjde následkom prasknutia alebo zamrznutia potrubia.
Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie aj za
uniknutú vodu do výšky 3 330,00 EUR za jednu poistnú udalosť, max. však 10 000,00 EUR za
poistné obdobie.
Dojednáva sa, že poistením sú kryté aj budovy, na ktorých prebiehajú stavebné úpravy, vrátane
vecí v týchto budovách uložených.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené so zachovaním pôvodných
stavebných materiálov, stavebných technologických postupov a zhotovením umeleckých súčastí
uplatnených pri zhotovení budovy v minulosti, ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo
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znovunadobudnutí poistenej budovy.
14. V prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia len raz. Pod
sériovou poistnou udalosťou sa pre účely tejto zmluvy rozumie viac po sebe nasledujúcich škôd
na jednej poistenej veci evidovanej pod jedným inventárnym číslom, ktoré majú spoločnú príčinnú
súvislosť.
15. Záplavou sa pre účely tejto dohody rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu
stojí alebo prúdi v mieste poistenia.
16. Pod pojmom "poistenie na 1. riziko" sa rozumie "poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením
poistnej sumy" - ak v priebehu poisteného obdobia, v prípade poistenia na prvé riziko, nastala
poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví
poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí
stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia
za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti.
Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
17. Povodňou sa pre účely tejto dohody rozumie definícia povodne v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o
ochrane pred povodňami a to najmä prechodné výrazné zvýšenie hladiny vodného toku, pri
ktorom bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného
toku už vylieva, platí to aj na stav, pri ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo
zrážok a dochádza k zaplaveniu vnútornými vodami. Zároveň sa pre účely tejto zmluvy povodňou
rozumie aj vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity (stav pohotovosti) alebo vyhlásenie lll. stupňa
povodňovej aktivity (stav ohrozenia) v zmysle platných právnych predpisov.
18. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
Prehľad predmetov poistenia, poistné sumy ako aj pevne stanovené spoluúčasti – Tabuľka č.1
1.2

Poistenie pre prípad odcudzenia veci

1.2.1

Poistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia, pričom páchateľ sa zmocnil
poistenej veci nasledujúcim spôsobom:
a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne
otvorenie,
b) do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľné násilným spôsobom,
c) v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po sebe stopy,
ktoré môžu byt' použité ako dôkazný prostriedok,
d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa
zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
e) do schránky, ktorej obsah je poistený, sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na
jej riadne otvorenie,
f) krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace
poistenú vec pred krádežou,
g) krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobrané, pretože jeho
odpor bol vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú
nemôže byt' zodpovedný,
h) lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchateľ použil proti poistenému, jeho
pracovníkovi alebo inej osobe násilie alebo hrozbu násilia.

1.2.2

Osobitné dojednania
1. Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné
konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného
alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku.
2. Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj vnútorný a vonkajší vandalizmus (zistený aj nezistený
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3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

1.2.3

páchateľ).
Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci
spáchané inou osobou ako poisteným, tým spôsobom, že vnikne do chráneného priestoru,
prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia.
Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený, spácha úmyselné poškodenie alebo
zničenie verejne prístupnej poistenej veci.
Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj
estetické poškodenie poistenej veci - poškodenie sprejermi alebo grafitmi.
Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené pre prípad
krádeže svojou polohou. Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie umiestnenie veci,
ktorej odcudzenie si vyžaduje použitie špeciálnych pomôcok (čln, rebrík, vysúvacia plošina, korba
vozidla a pod.), alebo pri jej odcudzení sa musia použiť pracovné pomôcky (kliešte, zvárací
prístroj, uhlová brúska a pod.).
Pod pojmom "poistenie na 1. riziko" sa rozumie "poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením
poistnej sumy" - ak v priebehu poisteného obdobia, v prípade poistenia na prvé riziko, nastala
poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví
poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí
stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia
za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti.
Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na základe schválených cenníkov.
Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky. Pri poistení hnuteľných vecí sa
dojednáva územná platnosť nasledovne: územná platnosť hnuteľných vecí - pracovných
pomôcok (notebooky, tlačiarne, diáre, mobilné telefóny a iná elektronika) sa pre prípad živelnej
udalosti, krádeže a vandalizmu rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, adresa trvalého
a prechodného bydliska, ubytovacie zariadenie - všetko na území Slovenskej republiky a krajín
Európskej únie) a pohybu (motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá - všetko na území
Slovenskej republiky a krajín Európskej únie).

Spôsoby zabezpečenia hnuteľných vecí proti odcudzeniu

1.2.3.1 Zabezpečenie vchodových dverí miestnosti/objektu
1. Poistná suma do 5 000,00 EUR - uzamknutý objekt (bez špecifikácie uzamykacieho systému).
2. Poistná suma do 8 300,00 EUR - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky.
3. Poistná suma do 16 600,00 EUR - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší zámok,
bezpečnostná závora alebo oplechované dvere.
4. Poistná suma do 33 200,00 EUR - bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci vytlačeniu,
rozlomeniu a odvŕtaniu vložky, ďalej prídavný bezpečnostný zámok. Dvere zabezpečené proti
vysadeniu alebo zabezpečené dvojitou závorou so zamykateľnou bezpečnostnou zámkou.
5. Nad 33 200,00 EUR - trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna služba alebo EZS napojená
na pult centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej polície.
1.2.3.2 Pre prípad krádeže peňazí - finančnej hotovosti umiestnených v uzamknutej pokladni alebo
zásuvke, prepravy peňazí poslom sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:
1. Pre finančnú hotovosť, ceniny, cennosti, cenné papiere, ktoré nie sú z prevádzkových dôvodov
uložené počas alebo v uzamknutých zásuvkách alebo pokladni v čase:
a) od prevzatia peňazí oprávnenou osobou po uloženie do pokladne alebo zásuvky,
b) uloženia peňazí v pokladni alebo uzamykateľnej zásuvke,
c) prenosu peňazí oprávnenou osobou do uzamykateľnej zásuvky alebo pokladne v mieste
5
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2.

3.

poistenia,
musia byť splnené nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
- nepretržitá, bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby,
- pokladňa alebo zásuvka môže byť otvorená len v čase manipulácie s peniazmi,
- v prípade, keď je v jednej pokladni alebo zásuvke uložených viac ako 4 350,00 EUR
musia byt' tieto bezodkladne uložené a uzamknuté do trezora,
- prenos peňazí do uzamknutej pokladne alebo zásuvky v mieste poistenia musí byt'
vykonávaný oprávnenou osobou, bez neodôvodneného prerušenia, čo najkratšou cestou.
Ak nie je zabezpečená bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby, finančná hotovosť musí byt'
uložená:
a) do výšky 500,00 EUR v uzamknutej miestnosti s uzamykateľnou zásuvkou alebo pokladňou;
b) do výšky 1 000,00 EUR v uzamknutej miestnosti s uzamykateľnou zásuvkou alebo
pokladňou a s ďalším zabezpečením. Ďalším zabezpečením sa rozumie trvalá strážna
fyzická ochrana alebo strážna služba, alebo EZS napojená na pult centrálnej ochrany
mestskej alebo štátnej polície;
c) do výšky 3 000,00 EUR v uzamknutom trezore. Miestnosť v ktorej sa trezor nachádza musí
byť v dobe neprítomnosti uzamknutá, okná miestnosti musia byt' zatvorené;
d) do výšky 20 600,00 EUR v uzamknutom trezore a s ďalším zabezpečením. Miestnosť, v
ktorej sa trezor nachádza, musí byt' v dobe neprítomnosti uzamknutá, okná miestnosti
musia byť zatvorené. Ďalším zabezpečením sa rozumie trvalá strážna fyzická ochrana alebo
strážna službu alebo EZS napojená na pult centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej
polície.
V prípade prepravy finančnej hotovosti poslom, musia byt' splnené nasledovné spôsoby
zabezpečenia:
a) do sumy 5 000,00 EUR poverená osoba vybavená vhodným kufríkom alebo taškou,
b) do sumy 16 600,00 EUR poverená osoba vybavená bezpečnostným kufríkom a ďalšia
osoba vybavená strelnou zbraňou (napr. Mestská polícia).

Prehľad predmetov poistenia, poistné sumy ako aj pevne stanovené spoluúčasti – Tabuľka č.1
1.3

Poistenie strojov a strojových zariadení – lom stroja
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov a strojových zariadení vrátane elektroniky
akoukoľvek udalosťou, okrem výluk z poistenia, ktorá nastane nečakane a náhle a obmedzuje alebo
vylučuje funkčnosť poisteného stroja.
Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:
a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje
záruka výrobcu), konštrukčná chyba sa posudzuje podľa stavu techniky v období konštruovania
stroja, vady materiálu a zhotovenia podľa stavu v období výroby stroja,
b) chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním,
c) pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom,
d) nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch,
e) pádom stroja,
f) roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily,
g) skrat el. prúdom a iným pôsobením el. prúdu (prepätie, indukčné účinky blesku),
h) zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky,
i) vniknutie cudzieho predmetu.

1.3.1

Osobitné dojednania
1. Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, časová cena zodpovedá obstarávacej hodnote
poistenej veci, uvedenej v účtovnej evidencii poisteného.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
Dojednáva sa, že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách
poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových
cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku
maximálne 40 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci.
Dojednáva sa, že pri poistení strojov sú kryté aj nasledujúce viacnáklady s limitom plnenia
100 000,00 EUR pre každú poistnú udalosť.
Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne viacnáklady vrátane:
a) nákladov posudkového znalca,
b) nákladov na hľadanie príčiny škody,
c) nákladov na zemné a výkopové práce,
d) nákladov spojených s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, v
nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky.
Dojednáva sa, že pri poistení strojov sú poistením kryté aj náklady na leteckú prepravu
náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia. Plnenie za tieto
náklady je obmedzené sumou spolu 200 000,00 EUR.
Pod pojmom "poistenie na 1. riziko" sa rozumie "poistenie na 1. riziko s automatickým
obnovením poistnej sumy" - ak v priebehu poisteného obdobia, v prípade poistenia na prvé riziko,
nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky
obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí
stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia
za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti.
Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované v hardwerovej časti
riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov programového
vybavenia strojov.
Dojednáva sa, že poistením sú kryté aj vymeniteľné diely strojných zariadení v prípade, ak ich
životnosť v čase poistnej udalosti nepresiahne 70% plánovanej životnosti stanovenej výrobcom
zariadenia.

Prehľad predmetov poistenia, poistné sumy ako aj pevne stanovené spoluúčasti – Tabuľka č.1
1.4

Poistenie elektroniky
Poistením elektroniky je kryté akékoľvek náhle a nepredvídané poškodenie alebo zničenie
elektronických zariadení.
Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:
a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje
záruka výrobcu),
b) pádom stroja,
c) skratom, prepätím, indukciou účinkom blesku, vadou izolácie,
d) chybou obsluhy, neopatrnosťou, nešikovnosťou, nedbalosťou,
e) zlyhanie meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky.

1.4.1

Osobitné dojednania
1. Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, časová cena zodpovedá obstarávacej hodnote
poistenej veci, uvedenej v účtovnej evidencii poisteného.
2. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
3. Dojednáva sa, že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách
poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových
cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku
maximálne 40 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci.
4. Dojednáva sa, že pri poistení elektroniky sú kryté aj nasledujúce viacnáklady s limitom plnenia
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5.

6.

7.

8.

100 000,00 EUR pre každú poistnú udalosti.
Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne viacnáklady vrátane:
a) nákladov posudkového znalca,
b) nákladov na hľadanie príčiny škody,
c) nákladov na zemné a výkopové práce,
d) nákladov spojenéýchs leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas,
v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky.
Dojednáva sa, že poistenie kryje aj odcudzenie elektroniky z motorového vozidla za podmienky,
že motorové vozidlo bolo v čase poistnej udalosti uzamknuté a poistená elektronika sa
nachádzala v kufri alebo uzatvárateľnej prepážke motorového vozidla.
Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky. Pri poistení hnuteľných vecí sa
dojednáva územná platnosť nasledovne: územná platnosť hnuteľných vecí - pracovných
pomôcok (notebooky, tlačiarne, diáre, mobilné telefóny a iná elektronika) sa pre prípad živelnej
udalosti, krádeže a vandalizmu rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, adresa trvalého
a prechodného bydliska, ubytovacie zariadenie - všetko na území Slovenskej republiky a krajín
Európskej únie) a pohybu (motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá - všetko na území
Slovenskej republiky a krajín Európskej únie).
Pod pojmom "poistenie na 1. riziko" sa rozumie "poistenie na 1. riziko s automatickým
obnovením poistnej sumy" - ak v priebehu poisteného obdobia, v prípade poistenia na prvé
riziko, nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa
automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy
poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca
poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane
spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované v hardwarovej časti
riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov programového
vybavenia strojov.

Prehľad predmetov poistenia, poistné sumy ako aj pevne stanovené spoluúčasti – Tabuľka č.1
1.5

Poistenie prerušenia prevádzky následkom živelných rizík
Predmetom poistenia je:
zisk z obratu tvoreného predajom obchodného tovaru, predajom vlastných výrobkov, ako aj zisk
z poskytovaných služieb,
Ziskom z výrobnej, obchodnej činnosti, prípadne z poskytovaných služieb sa rozumie zisk pred
zdanením, ktorý by poistený v prípade neprerušenej prevádzky dosiahol, najdlhšie však počas doby
ručenia, pokiaľ by k prerušeniu došlo.
-

stále náklady poisteného a priame mzdy zamestnancov.

Stále náklady poisteného sú tie, ktoré musí poistený počas trvania prerušenia prevádzky
bezpodmienečne vynakladať, aby bolo možné po obnovení zariadenia čo najskôr uviesť prevádzku do
činnosti v pôvodnom rozsahu.
Priame mzdy sú mzdy pracovníkov, ktorí v dôsledku prerušenia prevádzky nemôžu vykonávať svoju
prácu. Od tejto výšky miezd sa odpočítajú mzdy uhradené vlastným zamestnancom z titulu
zachraňovacích, demolačných a ostatných druhov prác, ktoré súvisia so vznikom poistnej udalosti
a rovnako sa odpočítajú tie mzdové náklady, ktoré súvisia s činnosťou takýchto pracovníkov v iných
prevádzkach (náhradná činnosť).
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Viacnáklady sú náklady na udržanie prerušenej prevádzky, skrátenia prerušenej prevádzky alebo
zabezpečenia náhradnej prevádzky.
Do viacnákladov sa môžu zahrnúť tieto náklady:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

náklady na nadčasové práce, práce v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a práce
v noci,
náklady, ktoré vznikli urýchlením opráv vykonávaných dodávateľským spôsobom (napr. skrátenie
dodacích termínov),
náklady na prepravu vecí a pracovníkov potrebných na obnovenie prerušenej prevádzky alebo na
zahájenie náhradnej prevádzky,
náklady na prevedenie výroby, t.j. zavedenie náhradnej výroby do iných priestorov alebo do iných
útvarov toto istého podniku,
náklady, ktoré vznikli v dôsledku urýchlenia opravy výmenou veci alebo jej časti,
náklady, ktoré vznikli udržovaním prevádzky na poškodenom zariadení mimoriadnymi
opatreniami (napr. zvýšením počtu pracovníkov),
iné špecifikované viacnáklady.

Poisťovňa nahradí zisk a stále náklady do výšky rozdielu oproti predpokladanej výšky (najviac do
výšky poistnej sumy) za obdobie skutočného prerušenia prevádzky, maximálne však do konca doby
ručenia.
Predmet poistenia sa poisťuje proti riziku strát vzniknutých prerušením prevádzky, ktoré bolo
spôsobené následkom vecnej škody vzniknutej v priestoroch označených v poistnej zmluve ako
miesto prevádzky.
Vecná škoda
Vecná škoda je pre uvedené poistenie definovaná ako poškodenie, zničenie alebo krádež vecí
slúžiacich na účel podnikania, ku ktorým prišlo v priestoroch uvedených v zmluve v dôsledku:
a) požiaru, výbuchu alebo blesku,
b) nárazu alebo pádu pilotovaného lietadla, jeho častí alebo nákladu,
c) hasenia, demolácie alebo odpratávania trosiek v súvislosti s niektorou z uvedených udalostí.
Pre poistenie platí rozsahu rizík definovaných v bode 1.1. a bode 1.1.1.
Doba ručenia

6 mesiacov

Prehľad predmetov poistenia, poistné sumy ako aj pevne stanovené spoluúčasti – Tabuľka č.1
1.6

Poistenie prerušenia prevádzky následkom lomu stroja a elektroniky
Predmetom poistenia je:
zisk z obratu tvoreného predajom obchodného tovaru, predajom vlastných výrobkov, ako aj zisk
z poskytovaných služieb,
Ziskom z výrobnej, obchodnej činnosti, prípadne z poskytovaných služieb sa rozumie zisk pred
zdanením, ktorý by poistený v prípade neprerušenej prevádzky dosiahol, najdlhšie však počas doby
ručenia, pokiaľ by k prerušeniu došlo.
-

stále náklady poisteného a priame mzdy zamestnancov.

Stále náklady poisteného sú tie, ktoré musí poistený počas trvania prerušenia prevádzky
bezpodmienečne vynakladať, aby bolo možné po obnovení zariadenia čo najskôr uviesť prevádzku do
činnosti v pôvodnom rozsahu.
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Priame mzdy sú mzdy pracovníkov, ktorí v dôsledku prerušenia prevádzky nemôžu vykonávať svoju
prácu. Od tejto výšky miezd sa odpočítajú mzdy uhradené vlastným zamestnancom z titulu
zachraňovacích, demolačných a ostatných druhov prác, ktoré súvisia so vznikom poistnej udalosti
a rovnako sa odpočítajú tie mzdové náklady, ktoré súvisia s činnosťou takýchto pracovníkov v iných
prevádzkach (náhradná činnosť).
Viacnáklady sú náklady na udržanie prerušenej prevádzky, skrátenia prerušenej prevádzky alebo
zabezpečenia náhradnej prevádzky.
Do viacnákladov sa môžu zahrnúť tieto náklady:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

náklady na nadčasové práce, práce v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a práce
v noci,
náklady, ktoré vznikli urýchlením opráv vykonávaných dodávateľským spôsobom (napr. skrátenie
dodacích termínov),
náklady na prepravu vecí a pracovníkov potrebných na obnovenie prerušenej prevádzky alebo na
zahájenie náhradnej prevádzky,
náklady na prevedenie výroby, t.j. zavedenie náhradnej výroby do iných priestorov alebo do iných
útvarov toto istého podniku,
náklady, ktoré vznikli v dôsledku urýchlenia opravy výmenou veci alebo jej časti,
náklady, ktoré vznikli udržovaním prevádzky na poškodenom zariadení mimoriadnymi
opatreniami (napr. zvýšením počtu pracovníkov),
iné špecifikované viacnáklady.

Poisťovňa nahradí zisk a stále náklady do výšky rozdielu oproti predpokladanej výšky (najviac do
výšky poistnej sumy) za obdobie skutočného prerušenia prevádzky, maximálne však do konca doby
ručenia.
Predmet poistenia sa poisťuje proti riziku strát vzniknutých prerušením prevádzky, ktoré bolo
spôsobené následkom vecnej škody vzniknutej v priestoroch označených v poistnej zmluve ako
miesto prevádzky.
Vecná škoda
Vecná škoda je pre uvedené poistenie definovaná ako poškodenie, zničenie alebo krádež vecí
slúžiacich na účel podnikania, ku ktorým prišlo v priestoroch uvedených v zmluve v dôsledku:
a) požiaru, výbuchu alebo blesku,
b) nárazu alebo pádu pilotovaného lietadla, jeho častí alebo nákladu,
c) hasenia, demolácie alebo odpratávania trosiek v súvislosti s niektorou z uvedených udalostí.
Pre poistenie platí rozsahu rizík definovaných v bode 1.3. a bode 1.3.1. a bode 1.4. a 1.4.1.
Doba ručenia

6 mesiacov

Prehľad predmetov poistenia, poistné sumy ako aj pevne stanovené spoluúčasti – Tabuľka č.1
Článok III.
Miesto poskytnutia služby
1.
2.
3.

Mesto Žiar nad Hronom, Štefana Moysesa 46, 96501 Žiar nad Hronom.
CZO – skládka Horné Opatovce
CZO – Priemyselná 100, 965 01 Žiar nad Hronom
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Článok IV.
Oznámenie poistnej udalosti
1.

Poistnú udalosť je poistený povinný oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu telefonicky na číslo
................................. alebo písomne do 14 dní od okamihu, kedy sa o vzniku poistnej udalosti
dozvedel,
na
adresu:
............................................................................................................................................................
Článok V.
Poistná doba , poistné obdobie, ukončenie platnosti, splatnosť poistného

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Táto poistná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.1.2018 do 31.12.2020.
Poistenie začína od dátumu vyznačenom v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a dojednáva sa na
dobu určitú. Poistné obdobie je jeden technický rok.
Lehota poskytnutia služby:
a) začiatok poistenia: 1.1.2018, 00,00 hodín;
b) koniec poistenia: 31.12.2020, 24,00 hodín.
Platnosť tejto zmluvy končí najmä, nie však výlučne:
a) uplynutím doby ustanovenej v bode 1 tohto článku,
b) alebo ukončením platnosti všetkých čiastkových poistných zmlúv,
c) alebo vyčerpaním výšky ceny za poskytnutie služby uvedenej Rámcovou dohodou úspešného
uchádzača.
Poistné bude hradené štvrťročne na základe predpisu poistného (avíza o poistení).
Ročné sadzby za jednotlivé druhy poistenia sú záväzné počas celej doby trvania tejto poistnej zmluvy.
Výška spoluúčasti uvedená v prílohe č. 1 je stanovená pevne a nie je možné ju meniť.
Cena za poskytnutie služby (poistné) je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.
Článok VI.
Cena za poskytnutia služby a spôsob stanovenia kritérií

1.
2.
3.

Cena za poskytnutie služby je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších
predpisov a je vyjadrená v EUR.
Sadzby pre výpočet poistného, uvedené v tejto poistnej zmluve, sú záväzné po celú dobu poistenia.
Ročné poistné pre jednotlivé riziká je nasledovné:
Riziko
Ročné poistné v EUR
Poistenie majetku
Komplexné, prípadne združené živelné poistenie
Poistenie pre prípad odcudzenia veci a vandalizmu
Poistenie lomu stroja a elektroniky
Poistenie prerušenia prevádzky následkom lomu stroja a elektroniky
Poistenie prerušenia prevádzky následkom živelných rizík
Postenie majetku - Celkové poistné za rok, jedno poistné obdobie
(12 mesiacov) v EUR
POISTENIE MAJETKU SPOLU
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2020
Celkové poistné za 3 roky - poistné celkom

4.

Celková cena ponúknutej služby za jedno poistné obdobie (jeden rok) je konečná. Poisťovacie služby
sú oslobodené od DPH.
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Článok V.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

Poistenie sa vzťahuje na majetok a veci súvisiace s projektom CZO v majetku a prevádzkovaní Mesta
Žiar nad Hronom.
Akékoľvek zmeny alebo doplnky zmluvy možno vykonávať iba formou písomných dodatkov,
podpísaných všetkými zmluvnými stranami.
Právne vzťahy sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a spory z poistenia rozhodujú
príslušné súdy Slovenskej republiky.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej
zverejnenia v zmysle osobitných právnych predpisov.
Uchádzač nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia uvedený v tejto zmluve svojimi Všeobecnými
poistnými podmienkami. Zmluvné dojednania v tejto zmluve majú prednosť pred ustanoveniami
Všeobecných poistných podmienok a zmluvných podmienok uchádzača.
Na právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka.
Spory vyplývajúce zo zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak sa na
riešení sporu nedohodnú, bude spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu na území
Slovenskej republiky.
Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom poistník obdrží dve vyhotovenia
a poisťovateľ jedno vyhotovenie.
Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a
účinnosť dňom 01.01.2018, od 00.00 hod, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
na webovom sídle poistníka.
Zmluvné strany berú na vedomie a potvrdzujú, že do plnenia svojich zmluvných záväzkov vstúpia
dňom začatia poistného obdobia k predmetu poistenia.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 - Prehľad predmetov poistenia, poistné sumy ako aj pevne stanovené spoluúčasti, Spôsob
určenia ceny (ponuka ceny za služby);
Príloha č. 2 - Zoznam majetku CZO;
Príloha č. 3 - Všeobecné poistné podmienky, zmluvne dojednania poisťovateľa.

V Žiari nad Hronom, dňa .........................

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

..........................................................
Mgr. Peter Antal
primátor
Mesto Žiar nad Hronom

..........................................................
pečiatka a podpis poisťovateľa
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Príloha č. 1 k zmluve č. ....................... o poistení majetku, lomu stroja a elektroniky a prerušenia prevádzky projektu CZO
Prehľad predmetov poistenia, poistné sumy ako aj pevne stanovené spoluúčasti Spôsob určenia ceny (ponuka ceny za služby)
Predmet poistenia
Komplexné, prípadne združené živelné poistenie
Nehnuteľný majetok – súbor nehnuteľného majetku „centrum
zhodnocovania odpadu“ Mesto Žiar nad Hronom podľa prílohy č. 2
Hnuteľný prevádzkový majetok (stroje, prístroje, zariadenia,
technológie, elektronika) – súbor „centrum zhodnocovania odpadu“
Mesto Žiar nad Hronom podľa prílohy č. 2
odpratávacie, demolačné, demontážné a remontážne náklady
náklady posudkového znalca
náklady na hľadanie príčiny škody
náklady na zemné a výkopové práce
náklady na spojené s dodatoč. projektovými a plánovacími prác.
náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami
za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas
sviatkov, ako aj expresné príplatky

Poistná suma
v EUR

Spôsob
poistenia

Spoluúčasť
v EUR

9 081 030,57 EUR

Nová cena

5% min 1 000,00 EUR
Max. 5 000,00 EUR

...................................EUR

8 503 252,85 EUR

Nová cena

5% min 1 000,00 EUR
Max. 5 000,00 EUR

...................................EUR

1 000 000 EUR

Nová cena, Prvé riziko

1 000,00 EUR

...................................EUR

Komplexné združené poistenie – ročné poistné v EUR celkom
Súčet cien (ročného poistného) spolu - A

Predmet poistenia
Poistenie pre prípad odcudzenia veci
Stavebné súčastí a príslušenstvo nehnuteľností vrátane obstarania na
1. riziko
Prevádzkový hnuteľný majetok (stroje, prístroje, zariadenia, technológie,
elektronika) vrátane obstarania na 1.riziko
Vandalizmus zistený, nezistený páchateľ - hnuteľné a nehnuteľné
veci na 1.riziko
Poistenie pre prípad odcudzenia veci - ročné poistné v EUR celkom
Súčet cien (ročného poistného) spolu -B

Ročné poistné
v EUR

...................................EUR

Poistná suma
v EUR

Spôsob
poistenia

Spoluúčasť
v EUR

Ročné poistné
v EUR

20 000,00 EUR

Na 1. riziko, nová cena

500,00 EUR

...................................EUR

1 000 000,00UR

Na 1. riziko, nová cena

500,00 EUR

...................................EUR

100 000 EUR

Na 1. riziko, nová cena

500,00 EUR

...................................EUR

...................................EUR
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Predmet poistenia
Poistenie prerušenia prevádzky následkom živelných rizík
Zisk za účtovné obdobie, stále náklady, mzdy
Poistenie viacnákladov

Poistná suma
( 6 mesiacov )
v EUR
400 000,00 EUR
200 000,00 EUR

Spôsob
poistenia

Spoluúčasť
v EUR

Na poistnú sumu
Na poistnú sumu

Ročné poistné
v EUR
3 dni
3 dni

Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky po živelných rizikách ročné poistné v EUR celkom
Súčet cien (ročného poistného) spolu - C

Predmet poistenia
Poistenie prerušenia prevádzky následkom lomu stroja a elektroniky
Zisk za účtovné obdobie, stále náklady, mzdy
Poistenie viacnákladov

...................................EUR

Poistná suma
( 6 mesiacov)
v EUR
400 000,00 EUR
200 000,00 EUR

Spôsob
poistenia

Spoluúčasť
v EUR

Na poistnú sumu
Na poistnú sumu

Ročné poistné
v EUR
3 dni
3 dni

Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky po strojných rizikách ročné poistné v EUR celkom
Súčet cien (ročného poistného) spolu - D

Predmet poistenia
Poistenie lomu stroja a elektroniky
Hnuteľný prevádzkový majetok (stroje, prístroje, zariadenia, technológie,
elektronika) – súbor „centrum zhodnocovania odpadu“ Mesto Žiar nad
Hronom podľa prílohy
Súbor elektroniky vrátane elektroniky, ktorá je súčasťou strojov
a strojových zariadení
Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky po strojných rizikách ročné poistné v EUR celkom
Súčet cien (ročného poistného) spolu - E

...................................EUR
...................................EUR

...................................EUR
...................................EUR

...................................EUR

Poistná suma
v EUR

Spôsob
poistenia

Spoluúčasť
v EUR

Ročné poistné
v EUR

8 503 252,85 EUR

Na poistnú sumu

5% min. 1 000,00 EUR

...................................EUR

500 000,00 EUR

Na 1. riziko, nová cena

5% min. 1 000,00 EUR

...................................EUR

...................................EUR
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Príloha č. 2 k zmluve č. ....................... o poistení majetku, lomu stroja a elektroniky a prerušenia prevádzky projektu CZO
Zoznam majetku CZO
Predmet poistenia
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti

Názov
Energetické zhodnotenie bioaktívnych odpadov BPS
Dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek KO
Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov - gasifikácia
mechanická úprava nie nebezpečných odpadov

Poistná suma

Predmet poistenia
Stroje, prístroje, zariadenia
Stroje, prístroje, zariadenia
Stroje, prístroje, zariadenia
Stroje, prístroje, zariadenia
Stroje, prístroje, zariadenia

Názov
Technológia pre Fermentáciu a BPS
Technológia dotriedovacej linky č.1
Technológia pre Gasifikáciu
Technológia úpravy nie nebezpečných odpadov
Dotrieďovacie zariadenie vysep. zlož. komunál. odpadu

Poistná suma

691 601,43 EUR
4 293 257,87 EUR
198 420,14 EUR
3 897 751,13 EUR
9 081 030,57 EUR

4 342 117,36 EUR
238 271,22 EUR
2 324 274,00 EUR
1 368 961,07 EUR
229 629,20 EUR
8 503 252,85 EUR
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