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IČO: 36 126 624
DIČ: 2021613275
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Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda

Poist'ovateľ: KOMUNÁLNA poist'ovňa, a. s., Vienna Insurance Group
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IČO: 31595545
Zastúpená: Ing. Vladimír Bakeš - generálny riaditeľ
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Mag. iur. Patrick Skyba - člen predstavenstva a námestník

generálneho riaditeľa
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IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008
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3345/B

KOMUNÁLNA A
poisťovňa""

VIENNA INSURANCE GROUP

Poistná zmluva číslo: 1190001168

uZalárajú v zmysle všeobecne - záväzných právnych predpisov túto poistnú zmluvu

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

za poisteného:

Poistné
Podmienky:

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Nemocničná 986
017 26 Považská Bystrica
IČO: OO 610 411

Toto poistenie sa riadi poistnou zmluvou uzatvorenou na základe verejnej súťaže,
ktorá má prednosť pred ustanoveniami Všeobecných poistných podmienok
a Zmluvných dojednaní.
Toto poistenie sa riadi "Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie
majetku a zodpovednosti za škodu, všeobecná čast" (VPP 100-2)
"Všeobecnými poistnými podmienkami, zvláštna časť, poistenie zodpovednosti
za škodu pri výkone odbornej činnosti podľa osobitných právnych predpisov"
(VPP 104)

"



Začiatok po iste ia:

Poistné obdobie:

Koniec poistenia:

Retroaktívny
dátum:

Územná platnost':

Miesto výkonu
zdravotnej
starosti ivosti:

Druh
zdravotnej
starostlivosti:

Poistná suma:

Poistené rizikJ:

14.08.2014

od 14.08.2014 do 13.08.2015

13.08.2015

01.07.2007

SR

Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica

V zmysle rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja
Č. TSK/2014/03568/zdrav. - 5, zo dňa 26.06.2014 všeobecná nemocnica
s nasledovným odborným zameraním:

1. Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť,
2. Príjmové ambulancie,
3. Zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
4. Stacionáre,
5. Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
6. Urgentný príjem,
7. Ústavná zdravotná starostlivosť - lôžkové oddelenia,
8. Ústavná pohotovostná služba.

V zmysle rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja
Č. TSK/2011/07112/zdrav.-2, zo dňa 04.08.2011 lekárenstvo

331 940,00 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti,
ktoré nastali v jednom poistnom období.

V rozsahu článku VPP 100-2, VPP 104
1. Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisťovateľ za neho
nahradil škodu spôsobenú poistením v dôsledku porušenia povinností pri

poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo pri príležitostnom poskytnutí prvej
pomoci v núdzovej situácii ohrozenia života ľudí, za ktorú poistený zodpovedá
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Poistený má právo, aby poisťovňa za neho nahradila škodu, ktorá vznikla tretej
osobe na zdraví alebo živote, poškodením alebo zničením veci, inou majetkovou
škodou súvisiacou so škodou na zdraví, na živote a na veci.

3. Poisťovateľovi vznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie:
- ak nárok bol prvýkrát písomne uplatnený voči poistenému a oznámený
poisťovatefovi alebo okolnosti, ktoré viedli k vzniku nároku boli prvýkrát oznámené
poisťovateľovi počas doby trvania poistenia alebo počas rozšírenej doby možnosti
oznámenia nároku a zároveň sa,
- nárok vzťahuje na porušenie povinnosti poisteným, ku ktorému došlo pred
skončením doby trvania poistenia uvedenej v poistnej zmluve, najskôr však po
dátume vzniku poistenia alebo po retroaktívnom dátume. Retroaktívny dátum:
01.07.2007.

4. Za dátum uplatnenia nároku sa povazuje deň, kedy poistený obdržal od
poškodeného prvýkrát písomné oznámenie o nároku.

Za dátum uplatnenia všetkých nárokov vyplývajúcich zo škody spôsobenej jednej
a tej istej osobe bude považovaný dátum uplatnenia prvého z týchto nárokov voči
poistenému.

5. Predmet poistenia:



Činnosti v súlade so zákonom Č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisova v zmysle zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a všetky činnosti
vyplývajúce poistenému z platných právnych predpisov a rozhodnutí štátnych
orgánov.

6. Poistenie zodpovednosti sa ďalej vzťahuje aj na škody:
a) regresné náhrady zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne (nárok na

úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť alebo nárok na náhradu vyplatených
dávok) uplatnené v dôsledku porušenia povinnosti poisteného, ktorým bola
spôsobená škoda na zdraví tretích osôb,

b) aplikáciou akéhokoľvek ionizujúceho žiarenia používaného výhradne
v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

c) používanie lekárskych prístrojov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

7. Územná platnosť poistenia:
a) Poistenie sa vzťahuje na porušenie povinnosti, ktorých sa dopustil

poistený na území Slovenskej republiky
b) V prípade príležitostného poskytnutia prvej pomoci v núdzovej situácii

ohrozenia života ľudí sa poistenie vzťahuje na porušenie povinností, ktorých sa
dopustil poistený kdekoľvek na svete, s výnimkou územia Kanady a Spojených
štátov amerických, ale len pri splnení podmienky, že nárok na náhradu škody
vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a je
podľa nich aj voči poistenému uplatnený.

8. Rozšírená doba možnosti oznámenia nároku
a) V prípade, že poistník nedojedná poistenie zodpovednosti za škodu

spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na ďalšie poistné obdobie
u poisťovateľa ani u žiadneho iného poisťovateľa a nedošlo k zániku poistenia
z dôvodu neplatenia poistného riadne a včas, platí automatické rozšírenie doby
možnosti oznámenia nároku voči poistenému v dlžke 90 dní od skončenia doby
trvania poistenia (poistnej doby) u poisťovateľa, počas ktorého môže
poistník/poistený zistiť a oznámiť poisťovatefovi vznik nároku alebo okolnosti, ktoré
môžu viesť k vzniku nároku, bez zaplatenia dodatočného poistného

b) Poistník má zároveň právo pred skončením doby trvania poistenia
dojednať za dodatočné poistné stanovené poisťovateľom v poistnej zmluve
rozšírenú dobu možnosti oznámenia nároku voči poistenému dlhšiu ako 90 dní, ak
písomná žiadosť o dojednanie rozšírenej doby možnosti oznámenia nároku bude
poisťovateľovi doručená minimálne 30 dní pred skončením doby trvania poistenia
a poisťovateľ žiadosť akceptuje.

9. Podmienkami rozšírenej doby možnosti oznámenia nároku sú:
a) rozšírená doba možnosti oznámenia nároku sa bude vzťahovať len ne

porušenie povinnosti, ku ktorým došlo pred skončením doby trvania poistenia podľa
poistnej zmluvy

b) poistený nemá dojednané ani nedojedná v priebehu rozšírenej doby
možnosti oznámenia nároku žiadne iné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré by sa vzťahovalo na
nároky vyplývajúce z porušenia povinností, ku ktorým došlo pred koncom poistenia.

10. Rozšírenie doby možnosti oznámenia nároku voči poistenému nerozširuje dobu
trvania poistenia, nemení rozsah poistného krytia ani dojednaný limit zodpovednosti
za škodu. Vzťahuje sa iba na porušenie povinností, ku ktorým došlo počas doby
trvania poistenia, najskôr od retroaktívneho dátumu, pričom nárok na náhradu škody
alebo okolnosti, ktoré môžu viesť k vzniku nároku boli prvýkrát písomne uplatnené
voči poistenému počas doby trvania poistenia alebo počas rozšírenej doby možnosti
oznámenia nároku. V prípade takýchto škôd sa má za to, že toto uplatnenie nároku
nastalo v posledný deň doby trvania poistenia.



Spoluúčasť:

Oznámenie
poistnej UdalOr:

Splatnosť
poistného:

Záverečné
ustanovenia:

Prílohy:

11. Poistitel' ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku
práva na plnenie poistitel'a, za poistného výdavky:

a) náklady na obnovu alebo nahradenie dokumentov prevzatých poisteným
za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti, v dôsledku ich straty, poškodenia
alebo zničenia.

b) občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným
orgánom, ak toto konanie bolo potrebné na zistenie zodpovednosti poistného alebo
výšky plnenia poistitel'a, pokial' je poistený povinný ich uhradiť, ako aj trovy
právneho zastúpenia poisteného, a to na všetkých stupňoch,

c) náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté
poškodenému alebo jeho zástupcovi, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť,

d) obhajoby poisteného (príp. jeho zamestnanca) v prípadnom konaní
a pred súdom v trestnom konaní vedenom proti poistenému.

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného 10% minimálne 1 660 EUR
pre každú poistnú udalosť počas poistného obdobia.

1. Poistnú udalosť je poistený povinný oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu
a na vedomie ide sprostredkovatel'ovi poistenia Respect Slovakia, s.r.o., Valova 38,
Piešťany 921 01 a poistníkovi.
2. Vybavovací list - oznámenie o poistnom plnení bude zaslaný poistenému a na
vedomie poistníkovi.
3. Na konci poistného obdobia je poisťovatel' povinný predložiť poistníkovi
škodovosť a zoznam poistných udalostí z poistnej zmluvy.

6241,80 EUR:
Bežné poistné je splatné jednorazovo do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania na
naše bankové spojenie:
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK81 5600 0000 0012 0022 2008
Variabilný symbol: 1190001169

1. Túto poistnú zmluvu možno meniť a doplňať len číslovanými písomnými
dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Spôsoby zániku poistenia dojednaného v tejto poistnej zmluve upravuje

Občiansky zákonník a príslušné VPP 100-2, VPP 104
3. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol
v tejto poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť pre
uzavretie tejto poistnej zmluvy podstatnú.
4. Poistník uzatvára poistnú zmluvu vo vlastnom mene.
5. Pokial' sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je
tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.
6. Poistník berie na vedomie, že je povinný bezodkladne oznámiť poisťovatel'ovi
všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré mu boli položené otázky.
l. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej
a na znak súhlasu ju dobrovol'ne podpísali.
8. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy medzi poistníkom
a poisťovatel'om a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webstránke poistníka, t.j. na webstránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.
9. Táto poistná zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, pričom poistník
obdrží 2 vyhotovenia, poistený 1 vyhotovenie a poisťovatel' 1 vyhotovenie.
10. Sprostredkovatel'om poistenia v tomto poistení je spoločnosť Respect Slovakia
s.r.o., Valova 38,921 01 Piešťany, IČO: 34 101061.

Vyúčtovanie poistného
Rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja Č. TSK/2014/03568/
zdrav. - 2 zo dňa 26.06.2014
Rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja Č. TSK/2011/01112/ zdrav.-2 zo
dňa 04.08.2011
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú

II



Vyhlásenie
poistníka
a poisteného:

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, VPP 100-2, VPP 104

Poistník a poistený dávajú poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním
svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovatefa v súvislosti
s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich
spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných
udalostí a zaistením, ktorý tvorí prílohu poistnej zmluvy. Súhlas sa udeľuje na dobu
do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník
a poistený sa zaväzujú písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa
údajov uvedených v zmluve.

V Banskej Bystrici, dňa t~..~~.:..~~~ .

Ing. Jaroslav Baška
predseda Trenčianskeho

samosprávneho kraja

Martin ZU,'hq.j::Q4:>~'---

riaditeľ pobočky pre externý obchod
na základe plnomocenstva

"



Poisťovateľ: KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
IČO: 31595545

Vyúčtovanie k poistnej zmluve Č. 1190001168

I Druh poistenia: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Poistený: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
ICO: OO610 411

Adresa: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
Druhjadravotne] starostlivosti: V zmysle platných rozhodnutí

Predmet poistenia Poistná Sadzba v %0 Spoluúčasť Ročné
suma (€) (€) poistné (€)

Zodpovednosť za škodu spôsobenú
pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti

Počty zdravotníckych 331 940,00 18,804 10% min. 6241,80 €
Pracovníkov: 1 660,00 €
Lekári 110
Ostatní zdrav. pracovníci 522

B v. . t .1 6241,80€ezne pOIS nel

Bežné poistné je splatné jednorazovo do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania na naše bankové
spojenie:
KOMUNÁNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK87 56pO 0000 0012 0022 2008
Variabilný symbol: 1190001168
Konštantný symbol: 3558

V Banskej Bys rici, dňa ~.

KOMUNÁLN!\ .A
polst'o"naV

VIENNA INSURANCE GROUP

KOMUNAlNI\ po,slOv:ia a s. Vienna In
Stefánikova 17. !lll 05 Brat,si
ICO' ~i5 r;r:r, .~~ !Š OP~ ~K70?

.... ·f ·i~g."j·~·~~~·I·~~Š'~Š'k~""""
predseda Trenčianskeho

1 samosprávneho kraja

Martin Zumm r
riaditeľ pobočky pre externý obchod

na základe plnomocenstva

"
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Trenčín. 26, .i úna :2014

TRENČIANSKY SAMOSPRÁ VNY KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A, 91 I O1 Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne ako príslušn)' orgán podľa
ust. ~ 11 ods. 2 písm, g) v spojení s ust. § 17 ods, l zákona číslo 578/2004 Z L u
poskytovateľoclh zdravotnej starostlivosti. zdravotníckych pracovníkoch. stavovských
organizáciách t zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov \ znení neskorsích
predpisov (ďqlej len ..zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti") a \ súlade s
ust. § 46 a § 47 zákona číslo 71/1967 Zb, o správnom konaní v znení neskorších
predpisov. v konaní o povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. pu
preskúman í Pitre bn ých pod k ladov. rozhodo I

t a k t o:

Žiadosti orgaruzacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom
Nemocničná 986,017 26 Považská Bystrica, identifikačné číslo organizácie: OO610 -Ol,
zastúpená šta utárnym zástupcom - riaditeľom Ing. Petrom Re n d e k om, trvale bytom
966 17 Župkov 32. okres Žarnovica (ďalej len ..žiadatel"') o zmenu povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa podľa ust. § 17 ods, l v spojení s LISt.
§ 12 a § 13 ľákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vyhovuje a žiadateľmi
sa podľa ust. § 7 ods, 4 písm, a) bod l, zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
p o v o ľuje prevádzkovať zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starosti ivosti

I
iI v rozsahu činnosti určenom v prílohe tohto rozhodnutia.

I

všeobecnú nemocnicu

Miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia je:
017 26 Považská Bystrica, Nemocničná 986.

II



I

• algeziológia
anesteziológia a intenzívna medicína
vnútorné lekárstvo
kardiOI~gia
diabetol/ógia, poruchy látkovej premeny a v)'živy
dermatovenerológia

I l"gastroentero ogia
klinick~ imunológia a alergológia
endokri1nológia
nefrológia
infektológia
pneumológia a ftizeológia
neurológia
pediatrická neurológia
pediatrická psychiatria
pediatrická imunológia a alergológia
pediatrická gastroenterológia
psychiatria
medicína drogových závislostí
pracovné lekárstvo ,
gynek1blógia a pôrodníctvo
materno-fetálna medicína
pedia rická gynekológia
onkol1bgia v gynekológii
kliniclká onkológia
onkológia v chirurgii
chirurgia
úrazová chirurgia
cievna chirurgia
ortopédia
otorinolaryngológia
oftalmológia
geriatria
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
klinická logopédia
klinická psychológia

I
I
IOdborné zame anie zdravotníckeho zariadenia je:

1. Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivost'
v špecializačných odboroch:

I
I
I

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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6. Pracovisko urgentného príjmu

7. Ústavná zdravotná starostlivost' - lôžkové oddelenia
v špecializačných odboroch:

I
vnútorné lekárstvo
neurotógu
psychiatria
pediatria I
neonatológia
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia I
anestéziológia a intenzívna medicína
ortoPédial
dermatovenerológia
doliečovacie oddelenie
oddeleniel dlhodobo chorých
oddelenie paliatívnej starostlivosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8. ÚstavnJ pohotovostná služba
v špeciali~ačných odboroch:

• vnútorné lekárstvo
neurológia
psychiat [ia
pediatri'
gynekol~gia a pôrodníctvo
anestéziológia a intenzívna medicína
ortopédia
chirurgia
neonatológia

•
•
•
•
•
•
•
•

Odborným zástupcom zodpovedným za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v kategórii lekár je :

MUDr. Igor Steiner
narod. 9.8. 1966, občan Slovenskej,republiky

trvale bytom: Zakvášov 1519/55-7, 017 Ol Považská Bystrica
špecializácia \' odboroch pediatria;
klinická imunológia a alergológia;



I
OdbOrným/Zástupcom zodpovedným za poskytovanie zdravotnej starostlivosti

v kategóri i sestra je:

I Mgr.JanaLunáková
narod. 23.8. 1971, občianka Slovenskej republiky

trvale bytom: SNP 1472/118, 01701 Považská Bystrica
špecializácia: intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii;I zdravotnícky manažment a financovanie.

Odborným zástupcom zodpovedným za poskytovanie zdravotnej starostlivosti

I v kategórii pôrodná asistentka je :
Mgr. Emília Li e s k o vs k á

narod. 20. 12. 1966, občianka Slovenskej republiky
trvale bytom: Horný Moštenec 206, 017 01 Považská Bystrica

špecialiiácia: pôrodná asistencia a starostlivost' o ženu v rodine a komunite.

preVádZklvaniC zdravotníckeho zariadenia začína dňom nasledujúcim po dni
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, najneskôr do troch mesiacov od tohto

dňa. I
Žiadatel'ovi sa sucasne zrusuje povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho

zariadenia - yšeobecnej nemocnice. s miestom prevádzkovania: Považská Bystrica,
Nemocničná 986, vydané Trenčianskym samosprávnym krajom, rozhodnutím zo dňa
22. januára 2014, číslo: TSK/2014/00682/zdrav.- 2, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňom 3. februára 2014.

I
Držiteľ povolenia je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade so úkonom

o POSkytovateľ/OCh zdravotnej starostlivosti a predpismi vydanými na jeho vykonávanie ako
i za podmienok stanovených v prílohe. ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia

Odôvodnenie

Podľa ust. § I l ods, 2 písm, g) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
je vecne príslušným orgánom na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia - všeobecnej nemocnice samosprávny kraj,

Z", d II" ", dani .' dl' , k' I 'la ate . pisornnyrn po arum pOZlU a spravny organ o \'y .onarne zmen: \ povo ern
na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - všeobecnej nemocnice, Jedná sa o zmenu

h V' l. "rozsa u cmn sti:
a) zvýšením počtu lôžok na oddelení vnútorného lekárstva - .lIS

zo: 6 lôžok na: 8 lôžok:

b) rozšírením úväzku LM v ambulancii v špecializačnorn odbore onkológia v chirurgii
z: O.IaLM na: 1.00 LM:

"



c) rozšírením úväzku LM v ambulancii v špecializačnom odbore algeziológia
z: 0.1 O LM na: 1.00 LM:

d) rozšírením úväzku LM v ambulancii v špecializačnom odbore klinická imunológia a
alergológia

z: 0.20 LM na: 0.50 LM;

e) rozšírením úväzku LM v ambulancii v špecializačnom odbore chirurgia
z: 1.00 LM na: 2.00 LM;

f) znížením úväzku LM v ambulancii v špecializačnom odbore úrazová chirurgiaI z: 2,00 LM na: 1,00 LM;

g) rozšírením úväzku LM na príjmovej ambulancii v špecializačnom odbore pediatria
z: 0,20 LM na: 0,50 LM:

h) rozšírením či nosti o prevádzkovanie stacionára v špecializačnom odbore psychiatria.

Žiadateľ k žiadosti doložil doklady, ktoré sa vzťahujú na požadovanú zmenu a čestné
vyhlásenie, že sla nezmenili ostatné údaje, na ktorých základoch mu bolo vydané pôvodné
povolenie.

Oznámenie zmeny miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia. jeho odborného
zamerania, zmeny druhu činnosti a zmeny odborného zástupcu zakladá v zmysle ust. ~ 17
ods. l zákona /0 poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti postup. kedy príslušný správny
orgán vydá nové povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. ktorým súčasne
zruší pôvodné Jovolenie.

Vzhľadom Ik tomu, že žiadateľ splnil všetky podmienky uvedené v druhej časti
zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, preto správny orgán rozhodol tak. ako je
to uvedené vo Výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e nie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní
od jeho doruče1nia na Trenčiansky samosprávny kraj (§ 54 ods. l a 2 zákona číslo
7111967 Zb.). edvolacím orgánom je podľa ust. § 24 zákona o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti Ministerstvo zdravotníctva SR. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom .

. .,/.e:
Mgr. Ele~:Š··(;p.k o v á, MPH

vedúca odboru zdravotníctva a humánnej farmácie



Rozhodnutie dostanú: ..
.~.

l. NsP Považská Bystrica so sídlom Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica
2. SLK Račiani ka 42/ A, Bratislava
3. RLK Legioqárska 28, Trenčín
A.:Daňový úrad Považská Bystrica
5. VšZP, a.s. Partizánska 2315, Trenčín.
6. DÔVERA izp, a.s. Cintorínska 5, Nitra.
7. UNION ZP, a.s. Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
8. ~druženie z~ravotných poist'ovní SR, Kominárska 2A. 831 04 Bratislava
9. Urad pre dOIhľadna zdravotnou starostlivosťou, Legionárska 17. Trenčín
10. Krajský štajtistický úrad Trenčín
11. MZ SR, zdravotná starostlivosť Bratislava
12. Do spisu

}.

-r

, ":;"



Príloha č. 1 k rozhodnutiu
číslo: TSK 2014/03568/zdrav.-5 zo dňa 26. júna 2014

~.,
:~--1

Predmetom činnosti zdravotníckeho zariadenia je poskytovanie špecializovanej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti
v nasledovnom rozsahu:

1. Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivost':

odbore algeziológia
odbore anestéziológia
a intenzívna medicína

ambulancia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo l.
ambulancia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo ll.
ambulancia v špecializačnom odbore kardiológia l.
ambulancia v špecializačnorn odbore kardiológia II.
ambulancia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy

látkovej premeny a výživy
odbore gastroenterológia
odbore dermatovenerológia
odbore klinická imunológia

a alergológia v úväzku 0.50 LM
endokrinológia v úväzku 1.00 LM
nefrológia v úväzku 0.50 LM
infektológia v úväzku 1.00 LM
pneumológia a ftizeológia l.

v úväzku 1.00 LM
odbore pneumológia a ftizeológia II.

v úväzku 1.00 LM
v úväzku 1.00 LM
v úväzku 2.00 LM
v úväzku 0.50 LM
v úväzku 1.00 LM
v úväzku 0.90 LM

• ambulancia v špecializačnom
ambulancia v špecializačnom•

•
•
•
•
•

• ambulancia v špecializačnom
ambulancia v špecializačnom
ambulancia v špecial izačnomI .
ambulancia v špecializačnom
ambulan ia v špecializačnom
ambulan+a v špecializačnom
arnbulandia v špecializačnom

b l l. - . l' .am u aneta v speera izacnorn

•
•

•
•
•
•

•

• ambulancia v špecializačnom
ambulancia v špecializačnom
ambulanLa v špecializačnom
ambulancia v špecializačnorn
ambulancia v špecial izačnom
ambula cia v špecializačnom

•
•
•
•
•

• ambulancia v špecializačnom

b l l. - . l' -am u ancia v speera izacnorn

b l l. . . l' .am u ancia v speera izacnom

•

•

odbore
odbore
odbore
odbore

odbore
odbore
odbore
odbore
odbore
odbore

odbore

odbore

odbore

neurológia l.
neu rológia I l.
pediatrická neurológia
psychiatria
pediatrická psychiatria
medicína drogových
závislostí
pracovné lekárstvo

pediatrická imunológia
a alergológia

pediatrická
gastroenterológia

",

v úväzku 1.00 LM
;. ".

v úväzku 1.00 LM
v úväzku 1.00 LM
v úväzku 1.00 L 1
v úväzku 1.00 LM
v úväzku 1.00 LM

r'

v úväzku 1.00 LM
v úväzku 1.00 LM
v úväzku 1.00 LM

• ,o.-

.~,:;

V úväzku 0.20 LM
v úväzku 0.20 LM

v úväzku 0.50 LM

v úväzku 0.20 LM



• ambulancia ľ špecializačnorn odbore

• ambulancia r špecializačnom odbore
• ambulancia ť špecializačnom odbore
• ambulancia v špecializačnom odbore

• ambulancia vl špecializačnom
ambulancia špecializačnorn
ambulancia špecializačnom
ambulancia \1 špecializačnom
ambulancia v špecializačnom
ambulancia v špecializačnom
ambulancia I špecial izačnom
ambulancia v špecializačnorn
ambulancia špecializačnorn
ambulancia v špecializačnorn
ambulancia ť špecializačnom
ambulancia v špecializačnom
ambulancia IV špecializačnom
ambulancia V špecializačnom
ambulancia v špecializačnom
ambulancia v špecializačnom

am bu lane ial v špec ia li zač no m

ambulancia v špecializačnom

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

odbore gynekológia a pôrodníctvo
odbore materno-fetálna medicína
odbore pediatrická gynekológia
odbore onkológia v gynekológii
odbore chirurgia
odbore cievna chirurgia
odbore úrazová chirurgia
odbore onkológia v chirurgii
odbore ortopédia
odbore otorinolaryngológia
odbore oftalmológia l.
odbore oftalmológia l l.
odbore klinická onkológia l.
odbore klinická onkológia II.
odbore geriatria
odbore fyziatria, balneológia

a liečebná rehabilitácia l.
odbore fyziatria, balneológia II.

a liečebná rehabilitácia
odbore hematológia a

transfúziológia l.
hematológia a
transfuziológia II.

klinická logopédia
klinická psychológia
klinická psychológia

2. Príjmové ambulancie:

• ambUlanCi~ v špecializačnorn odbore vnútorné lekárstvo

• ambulancia v špecializačnorn odbore neurológia

I
• ambulancia v špecializačnorn odbore psychiatria
• ambulancia v špecializačnom odbore pediatria
• ambulanciÁ v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
• ambulancia v špecializačnom odbore chirurgia '
• ambulanci1 v špecializačnom odbore ortopéd ia
• ambulancia v špecializačnom odbore dermatovenerológia

V úväzku 1.00 LM
v úväzku 0.50 LM
v úväzku 0.20 LM
v úväzku 0.20 LM
v úväzku 2.00 LM
v úväzku 0.10 LM
v úväzku 1.00 LM
v úväzku 1.00 LM
v úväzku 1.00 LM
v úväzku 2.00 L 1
v úväzku 1.00 LM
v úväzku 1.50 LM
v úväzku 1.00 LM
v úväzku 1.00 LM
v úväzku 1.00 LM

\ úväzku 1.00 LM

V úväzku 0.90 LM

V úväzku 1.00 1.M

v úväzku 1.00 LM

V úväzku 1.00 LM
v úväzku 1.00 LM
v úväzku 1.00 LM

v úväzku 1.00 LM

v úväzku 0.50 L1'.1

v úväzku 0.50 LM
v úväzku 0,50 LM

v úväzku 0.50 LM
v úväzku 1.00 LM
v úväzku 0.50 LM
v úväzku 1.00 LM



"

3. Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
v špecializačných odboroch:

•

oftalmolÓgial
otorinolaryngológia
ortopédia
chirurgia II

gynekológia a pôrodníctvo
gastroenterológia

•
•
•

•
•

4. Denné stacionáre
v špecializač ých odboroch:

• dermatovenerológia
• hematológia a transfúziológia

• neurológia
• psychiatria

5. Zariaden'a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v špecializačných odboroch:

• fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

• klinická mikrobiológia
• rádiológia
• hematológia a transfuziológia
• funkčná diagnostika
• patologická anatómia
• v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológij

úväzku 0.50 LM

• centrálna steriliz*cia
• oddelenie liečebriej výživy a stravovania

6, Urgentný príjem



7. Ústavná zdravotná starostlivost' -lôžkové oddelenia:

• 90 lôžok v specializačnom odbore vnútorné lekárstvo z toho 8 lôžok JIS
50 lôžok v ~pecializačnom odbore neurológia z toho 5 lôžok JIS
46 lôžok v Špecializačnom odbore psychiatria
25 lôžok v !pecializačnom odbore pediatria z toho 4 lôžka JIS

I
24 novoro1eneckých lôžok z toho 4 lôžka .JlS
50 lôžok v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo z toho 5 lôžok .JlS
63 lôžok v špecializačnorn odbore chirurgia z toho 6 lôžok JIS
6 lôžok v lšpecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

30 lôžok v špecializačnom odbore ortopéd ia
20 lôžok v špecializačnom odbore dermatovenerológia
30 lôžok doliečovacieho oddelenia
15 lôžok Iddelenia paliatívnej starostlivosti
30 lôžok oddelenia dlhodobo chorých

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8. Ústavná pohotovostná služba:
v špecializ I čných odboroch:

• vnútorné lekárstvo
neurológia
Psychiatli/ia . .
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
anestezio!lógia a intenzívna medicína
ortopédia

hi .1c trurgra
neonatolbgia

•
•
•
•
•
•
•
•

"



Príloha č. 2 k rozhodnutiu
číslo: číslo: TSK 2014/03568/zdrav.- 5 zo dňa 26. júna 2014

I
Pre prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na základe tohto povolenia

samosprávny krlj určuje tieto podmienky:

l. Držiteľ povoljenia je povinný označiť zdravotnícke zariadenie v súlade so zákonom
o poskytovate!'och zdravotnej starostlivosti najneskôr do troch mesiacov odo dňa vydania
tohto povolenia.

2. Držiteľ POVOlria je povinný zabezpečovať ústavnú pohotovostnú službu.

3. Držiteľ povolenia uzavrie s poisťovňou zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú irlým osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Toto
poistenie mus1í trvať po celý čas prevádzky zdravotníckeho zariadenia.

4. Držiteľ pov lenia je povinný umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných
poisťovní. s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

5. Držiteľ povolenia je povinný umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené
a potvrdené Trenčianskym samosprávnym krajom s osobitným vyznačením ordinačných
hodín vyhradených na prednostné ambulantné poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
Ordinačné hodiny je povinný dodržiavať.

I
6. Držiteľ povolenia je povinný umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných

poisťovní, s rOrými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

7. Držiteľ povolenia je povinný umiestniť na viditeľnom mieste cenník zdravotných výkonov
ktoré po:knuje pos~ytovat~ľ zdravotnej st~rosttiv?sti; za pľís~upné a vidite~'né miesto
sa povazuje vyveserue cenníka vo vstupnych pnestoroch. pnestoroch čakarne alebo
iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie na
webovom sí/die poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. ak ho má zriadené.

8. Držiteľ povolenia je povinný informovať pacienta aj o úhrade za služby súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ako aj o skutočnosti. ktoré osoby sú oslobodené
od úhrady zk služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Pacientovi vydať
účtovný dOkrd o úhrade za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

9. Držiteľ povolenia je povinn)' oznámiť Trenčianskemu samosprávnemu kraju do 15 dní
všetky zmeT' ktoré sa dotýkajú údajov obsiahnutých v povolení.

Pri ne~od~žaní. po~mien~k a povinn~stí ur~e~ý.ch. zákonom o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti a pravnych predpisov súvisiacich S poskytovaním zdravotnej
starostlivosti ako i ďalších podmienok uvedených v povolení, Trenčiansky samosprávny
kraj bude post/povať v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku zdravotníctva.

I



II
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KOMUNÁLNA äiI
poisťovňa.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Stefánikova 17, 811 05 Bratislava
ICO: 31 595545, OIC: 2021097089, IC DPH: SK7020000746
Spoločnosť ie členom skupiny registrovanei pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka Č. 3345/B

vpp 100..2
VIENNA INSURANCE GROUP

I VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIEN~Y
PRE POIS~ENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU (VPP 100-2)

škodovej ucarosn. V takych pripadoch je všalt poistený povinný zabezpečiť dostatocne dôkazy o rezsaro skodover udalosti
(fotograficky, filmovým materiálom, víoeozámamom. svedkami, atd.) Ak je poistený povinný oznamif vznik škody policil. nesmie
meniť tento stav do ukončenia obhliadky a prvotných úkonov ponciou. Spedfické povinnosti poisteného vyplYvajuce zeoron.
vYch druhov poistenia su uvedené vo lvlaštnych časnacn všeobecoýcn poislnych Dodrruenok

VS~08ECNA CAST
Pre poisteme majetku a zodpovednosti za škodu, ktoré Jzatvara KOMUNÁLNA poisťovňa. a. s. Vienna Insurance Group (ďalej len
poisťovňal, platia príslušné ustanovenia Občianskeho za~onníka, tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a zad-
pevednosf za škodu· všeobecná časf (ďalej len _VPP I00-2-l a príslušné zvíášme časn všeobecných poistných podmienok. ako aj
zmluvné dOlednanla V poistnej zmluve sa mozno od všeobecnych poistnych podmienok odchyli( len v prípadoch v nich určených

l Clanok 1
Vij,eo cene o stnnovcnm

Podra Iyetuo poistných podmienok sa rozumie: I
Peistitrr· KOMUNÁLNA pois(ovha, a s. Vienna Insurance Group
PoiSllliizrrnllU je prävny dokument vyhOloveny pisomnou formou v zmysle platných pravnych oredprsov. vyjadruJúca konkrétne poistné
podmienky reallzácta poistenia j
Oo~odflutépOdmienkySú záväzné pre obidve zmluvné strany
p,istné le suma za poskyuwanú poistnú ochranu.
Poistnikje tyzlcka osoba alebo právnická osoba. ktorá uzavrela poistnú zmluvu a plan poistné.
Poistený, ~oilleni mJirtt\l1 udpmdnosti 1I1ttdu je ten. na k orého majetok a zocpovecnosŕ za Škodu sa poistenie vzťahuje
r~iuni udalGSrle udalosť. kto(~ bol po.stihnuty ootsten..)' predmet. poisteny záujem. Je 10 náhodná Udalost'. s ktorou je spojený vznik
povmncsf poisťovne plniť. Jel konkretizáciu určulú POistné podmienky a zmluvné doiednania.
POil!n; luma je suma dohodnutá v ooistnei zmluve a je hlornou hranicou plnenia poisťovne za jednu alebo všetky poistné uoaicsn
vzniknuté v Jednom poistnom obdobi.
Vjih paitlnej unm nemôže byl vyššia nei poistná hodnot NižSia poistná suma. ako Je poistná hodnota. môže byl čonodmná.
PoiSlni lIodnataje hodnota poistného záujmu. t,j. veľkosť n jvyšše; majetkovej ujmy, ktoru móžu soôsobŕ coistné udalosti. stanovená
spôsobom dojednanym v poistnej zmluve.
Peistní dobaje oOdobie, na ktoré sa ooíecnata poistná zml vaI Članok 2

Prtó:drnfl a r07S<Jh porsreo+a
1 Predmetom poistenia Jemajelok a zodpovednosť za ~kodu poisteného.
2. l hradiska rozsahu poistenia sa vzťahuje na veci. kldré poisteny:

a) má vo vlastníctve alebo v správe. I
b) ma v oprávnenej držbe.
c) užíva ooera dohody. ktorá ho zaväzuje vec poistir.
d) prevzal za účelom pOSkytnutia služby, na zakladé zmluvy.
Veci je možné pcistif jednotlivo ooora osobitnej PrilO~y k poistnej zmluve ako výber majetku alebo agregovanou poistnou sumou
ako súOQrmajetku, Aoreoovaná posma suma zOd~1 edá súčtu poistnýc.h súm jednotlivych veci tvoriacich súbor.

Čtanok 3

ZZlciÔ\lok '. é~s trvania Zllanlk poistC'~i~
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú. pokiaľ nie je ocíeonané mak. POIstenie vzrúká prvým dňom po uzavretí poistnej lmluvy.
ak nebolo účasfnik,n dohodnuté. ze vznikne uz uzavretím poistnej zmluvy alebo neskOr. Poistenie veci, ktora sa stala súčasťou
poisteného súboru maietku vznika dňom jej nadobudnutia. resp. prijatia do účtovnej evidencie.

2. Poistenie zanikne. ak poistné za prvé poistné obdobie alebo iecnorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa
jeho splatnosti Poi~lenie zanikne aj tak, ie poistn~ za- ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa
doručenia viJzvy poistovatera na jeho zaplatenie. ak rebolo poistné zaplatené pred doručenim tejto vYzvy. výzva musi obsahovať
upozornenie. že poistenie zanikne. ak nebude zaplatené. To isté plati. ak bola zaplatená len tasr poistného. Tieto leholy moino
predtým. než uplynú, písomnou dohodou prediiií. výzva sa považuje za doručenú, ak iu adresát prijal. odmietol prijar. alebo
dnom. keď ju pošta vratiia odosielajUcej strane ako necoučené. Poistenie veci. ktorá prestala bY( súčasťou súboru maietku.
zaniká dnom iei oopisaraa z evidencie (ak mala nulovú hodnotu, napr. spotrebovanim, vyradením a pod.).
Do dvoch mesiacov po uzavreti poistnej zmluvy mOŽekaždá zo zmluvných strán poistenie vypovedať aj bez uvedenia dOvod:.!
Výpovedna lehota je osemdenná. jei uplynutím p~steoie zanikne. Okrem spôsobov uvedených v príslušných ustanoveniach
Občianskeho zakonnika poistenie zanikil: [
a) ak dOide k zmene vlastníka veci,
b) zničením poistenej veci alebo iným zánikom vec.
c} ak odpadla možnosf že poistná udalcsf nastane.
d) ukončením užívania alebo vrátenia poistenej veti,
el Iným SPôsobom uvedeným vo zvláštnych častdCh všeobecných poistnych podmienok.I Čtáook 4

Poistno obdob te

Poistné obdobie je technicky rok, ak v poistnej zmluve ~ie je dojednané inak."""'--'"" I ČIIH10k 5

Poistné a jeho splatnosť
l. Poistné je suma za posky1:nutúpoistnú ochranu a jeho vYška musí by( uvedená v poistnej zmluve.
2, Poistné sa stanovi pocra rozsahu a obsahu poisteni~ a ohodnotenia poistného rizika. a to na základe poistnej hodnoty veci alebo

ocstne sumy. t
Poistiter má právo v súvislosti so zmenami podrTIenok rozhodujúcich pre určenie vyšky poistného so súhlasom poisteného

4. :r~e~::~~:~: omeškaní s píatenim poistného. Poi!fOVň. má právo na úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.
5. Poistné v zmysle § 796 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa platí jednorazovo alebo ako bežné poistné.
6. V poistnej zmluve možno dohodnúť. že poistený uhr,di poistné v splátkach. Ak nebude niektorá splátka poistného uhradená včas,

vzniká pOisťovni právo žiadať na poistenom zaptate ie celej zostávajúcej pohľadavky naraz.
7. Ak nastane poistná udalosť v čase. keď je poistnik Y omeškaní s platením poistného. vzniká poisťovni právo na odpočitanie sumy

zodpovedaiúcej dlžnému poistnému a úroku z omeškania.I Čtanok 6

Povtnnosn potstcneho
1 Okrem povinnosti stanovených Občianskym zákonníkom a inými všeobecne záväznymi právnymi predpismi, všeobecny-mi poist-

nymi podmienkami a zmluvnYmi dojednaniarri je p6istený ďalej povinny:
aj Plati( poistné spôsobom a v terminoch dOhodn~tých v poistnej zmluve.
oj vykonať všetky opatrenia. aby poistná udalos nenastala, najmä dodržať vsetky právne a oé predpisy. ktoré ustanovujú

povinnosti na zamedzenie škOd,
cl oznami( bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny tý1<ajUcesa Iych skutočnosti. na ktoré bol povinny odpovedal pri

dojednávani poistenia.
dl umoznif poisrovni vyhotovif kópie dokladov. toré predložil k zisteniu okolností rozhodujúcich pre posúdenie nároku na

plnenie.
e) bezodkladne oznámiť polici, ak má v súvislosti s oostnoc udalosfou dôvodné podozrenie. že došlo k trestnému činu,
l) oznámiť poisťovni bez zbytOČ1léhoodklacl.r vznik poistnej udalosti telefonicky alebo do 14 dni pisomne od okamihu. keď sa

o vzniku poislnej udalosti dozvedel.
g) pri vzniku poistnej udalosti posllJpova( v súlade s pokynmi poisťovne,
hl oznämi( poisťovni, že len istý predmet poistenfu poistil u iného poistiteľa proli tomu istému poistnému nebezpečenstvu.
il bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že lsa našla stratena alebo odcudzená vec, ktorej sa poistná udalosť týka.
il oznámiť poisťovni zmenu nadobúdacej ceny ~iSlenej veci alebo súboru poistených veci. pri ktorom došlo v čase trvania

poistenia k ;eho z.,yšeniu o viac ako 20 96.ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.
k) spísa( oznamenie o škode.
l) na požiadanie poisťovne preukázať vlastníctvo poistených veci dokladom o nadobudnutí.
m) dodržiavať rozsah a spOsob vedenia úétovníc a tak, ako určujú všeobecne záväzné právne predpisy,
n) v pnpade zislenia páchateľa informovať otomio poistitera.

2. Poistený je povinný nemeniť stav spOsobený škodovou udalosťou bez súhlasu poisfovne. s vynimkou pripadOV. ak si zmenu
nevyhnutne vyžadujú bezpečnostné. hygienické a(ebo iné závažné dôvody. alebo z dôvodu zabránenia zväčSovania nasledkov

Článok 7

Pr avu ci povtnnosu poisťovne
Okrem povíroosn stanoveoýcn právnymi predpismi je poisťovňa povinná.
al mtormcvaf o rozsahu stuzieb poskytovaných poisťovňou. V súvislosti s uzavretou pcrstnou zmíuvou.
bl poskytnúť poistenému potrebnú pomoc na uplatnenie jeho práv Z poistenia.
cJ vratiť doklady. ktoré si vyziada a ktoré Ole sú nutnou sUčas(ou spisu,
d) umožniť poistenému nahliadnu( do spisoyYch materiálov týkajucich sa jeho škooove] udalostI.
el ak je nepochybné. ze doslo k poistnej udalosti. z ktorej bude plnené. pOSkytnúť poistenému na písomnú teocsr primeran}; c.eo.

davok na výplatu poistného plnenia. ak sa vyšetrovanie costner udalosti nemohlo skončiť do 1 mesiaca po tom. ako sa pcisinvň~
o poistnej udalosti dozvedela.
zacbovávaf míčanävosf o skutočnostiach. ° ktorych sa dozvie pri dojednavani poistenia. Jeho správe a pri lIkvidáCII pOIslnvch
udalostí. Poskytnúť tuto intormáciu môže len so súhlasom poisteného alebo pokiar tak stanovi zákon.

g) poisťovňa má právo na to. aby jej poistený umožnil vyhotovenie kópií dokladov. ktoré poistený predloiii k. zistemu ckó'nostl
rcznoduiúcich pre posúdenie nároku na plnenie.

Clanok 8

vyme ctzeruc oo.stnei udalost.
1 Porstnou ucalosfou je skutočnost. s ktorou je spojený vznik povinnosti poistovne plni(
2. Poistnou udalosťou však nie je. ak bola takáto skutočnosť spôsobená úmyselným konaním poistníka. oosrenéhc alebo Inej eecbv

konaiucej z ich podnetu.
3. Pre bliŽŠie vvmedzerne poistnej udalosti otatia ustanovenia zvláštnych častí všeobecných PQlstnych podmienok

Clanok 9
V'J'ILJk~' r P';HS!F~IHé.I

l. Ak me je v poistnej zmluve ouecnané inak, nevzťahuje sa poistenie na skody vzniknuté nastedkom
al vojnových udalostí. vzbury, povstarua alebo inych hromadných násitných nepokOjOV.
bl štrajkov a výluk.
cl teroristlckych aktov (Il násilných konani mO!ivovaných politicky, sociálne. ideologicky alebo nábožensky).
d) úradnych opatreni uskutočnených na iné účely než na obmedzenie poisrnej udalosri alebo spôsobene jadrovými rrzlkarnl

2. Výluky z poistenia vzťahujúce sa na lednotevé druhy poisteni su uvedené vo zvtaštnycn častiach všeobecných pOIslnych podmIe?-
nok.

CI{look 10

Plnenie poisťovne
1. Poisťovna poskytuje plnenie v mene euro.
2. Ak bola poistená vec pcškccená. zničená. ukradnutá alebo stratená, vzniká poistenému prava. pokiar nie je ďalej stanove.ré inak.

aby mu poisťovňa vyplatila z poistenia na:
al novú hOdnotu, hodnotu ZOdpovedajúcu primeraným nákladom na znowznadenie alebo znownadcbudnuté novej veci alebo

veci porovnaterných vlastnosti v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou. zníženú o hodnotu použiternych zvyškov.
b) časovú hodnotu, hodnotu zodpcveoaíécu prtmeraným nákladom na znovuzriadenie alebo znovunadobudnutie novej veci

alebo veci porovnateTnych vlastnosti v čase bezprostredne pred poistnou »oerosrcc. zniženú o opouebenie a ° hodnotu
použiteľnych ZVYŠkov.

cl obstarávaciu hodnotu. hodnotu zodpovedajúcu primeraným nákladom na znowzriademe alebo mownadobudnune ve-c aJe-
bo veci porovnateľných vlastnosti v čase bezprostredne pred poistnou ccaosroo. zníženú o booncnr použiternych l";"Skov.

d) redukovanú hodnotu. hodnotu do vYšky redvkovanei hodnoty veci.
3. Pri poistení zasob nesmie súčet plnenia prekročiť ich nadcbódacu hodnotu.
4 Poisťovňa je oprávnená odložiť výplatu plnenia. ako aj preddavku až do ukončenia vvšetrwama. ak proti pOistenému alebo tomu

kto ma právo na plnenie. je vedené pollcatné vyšetrovanie alebo trestne konanie v súvislosti so škodovou udalosťou alebo'ockrar

exisuaú pochybnosti o oprávnenosti nároku na plnenie.
Ak. poruSí poislený povinnosti uvedené vo všeobecnej a zvláštnej časti všeobecných poistnych podmienok. je poisfovňa opráv.
nená zníii( plnenie podra toho. aký vpJyv malo toto porusenie na rozsah a výšku povinnosti poisťovne plniť.
Ak pOstený vedome alebo následkom pohtia alkoholu alebo inych návykovYch látok porušil povinnosti uvedené vo vseobé.;nej
a zvtáštne] časti všeobecných poistných poémienok a toto porusenie podstatne pnspeto ku vzniku poistnej udalos!: ateno k
väčšiemu rozsahu jej následkov. je ooistovňa oprávnená plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť. To isté sa vzťahuje aj na
toho, kto žije s poisteným v spoločnej domácnosti. ak vedome poruši/tieto povinnosti, alebo následkom požitia alkohol!.: alebo
navykovYch látok,

7. Od predchádzajúciCh ustanovení sa možno v poistnych zmluvach odchy/if. pokiar to vyžaduje účel alebo povaha ccstema

Článok II
Pocpotstenie

V prípade. ze hodnota novej veci alebo veci porovnaterných vlastnosti v čase poistnej udalosti je vyššia ako poistná suma, poisťovna
zníži plnenie v takom pomere, v akom bola poistná suma a poistná hodnota poistenej veci, alebo v takom pomere, v akom bolo euue
poistné k správne stanovenému poistnému.

Článok 12

Miestnn platnost' potsterua
Poistenie sa ryka poistnych udalosti, pri ktorych nastane škoda na územi Slovenskej republiky, pokiar nie le v poistnej zmuve
dohodnuté inak..

Článok 13

Poplatky
1. Poisťovňa má právo účtovať poistnikovi v prípade omeškania s úhradou splatného poistného poplatok za zaslanie upomienky na

úhradu poistného, .,yzvy na zaptateníe poistného oodra § 801 ods. 2 Občianskeho zákonníka alebo orecžaíobnei vYzvy. a fo vo
vYške zverejnenej v sa!i:obniku poplatkov na internetovej stránke www.kpas.sk. Poisťovňa si vyhradzuje právo na zmenu výŠky
jednotlivYCh poplatkov.
Pre poistnŕka. ktory je v omeškaní s ersacco splatného poistného je výška poplatku stanovená poóra aktualne platného sadzob-
níka poplatkov v čase odoslania upomienky na uhradu dlžného poistnénc, výzvy na zaplatenie alebo predialobnej výzvy

Čtánok 14
VykliJd porrnov :.~

Pre účely poistenia platí ďale; tento výklad pojmov: .•'
Paistn' plnenie· je peňažné alebo naturálne plnenie pri vzniku poistnej udalosti. na základe poistnej zmluvy vyplatené v novej. časo~ei.
cbstarávacei alebo redukovanej hodnote.
Priein~Pti;tnej udalollI . je riziko uvedené v poistntJ zmluve alebo y právnom predpise. y dôsledk.u ktorého došlo k vZNku oiJ/s:nCj
udalosti. . .
P,illní krytie· sUbor údajov. kToré preukaZUjú skutočný stav uplatňovaného nároku na poistné plnenie.
Peilltnit nalúbtr maietku· vyjadruje sa aQreQovanou poistnou sumou. ktorá Zodpoveda súčtu poislných súm \Voriacich súbor. Súborom
majetku sa rozumie súbor hnutdnych a nehnuterných veci.
Poistenienl ~tr majetku· vyjadruje sa zoznamom poisteného majetku. podra osobitnel prilohy k poistnej zmluve.
lechni,tj (It· je doba, ktora sa začína dňom uvedeným v poistnej zmtuve ako začiatok (úČinnos() poisfenia a konČIsa nultcu hodinou
rovnakého dňa v naSledujúcom roku.
Sp6!uufu( Inlegrilnl (ptdmienenil· je franšíza. do výšky ktorej sa plnenie nepOSkytuje (ďalej len transiza).
Ak je poistné pJnenie vyššie ako Iranšiza. pois(ovl'la uhradí celú VÝ'škuškody. Franšiza sa neodpootava l ce!kovej výšky plner,ja.
Sp,ll/uhd medentni ledpeälJlerdl • je spOluúčas€. do vyšky ktorej sa plnenie nepoSkytuje a ktorá sa vždy odpoéítava od celkove,
VÝ'škyplnenia (ďalej len spoluúčast).
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Spelllutasfle ..,.y~kapodielu, ktorým sd poistený oocera na vzniknutej skooe Pri oostoom plneni poisťovňa znii_ náhradu za vrmknurú
skodu odohoonutU vYšku SDoluutaSII. I
Huí htdnm -re hodnota noye; veci alebo vec porovpaternych vlastnosti v čase bezprosueone pred poistnou ucscsrco
Cuon IMdnola-re hodnota novej veci alebo veci porovnaternych vlastnosti. znížená o cponebenie
Obsllrin~1 hodnolI -je hodnota. za ktorú je možné v čase pOISlnej udalosti coškocenú alebo zničenú vec, prípadne vec porovnaternycn
vlastnosti, ake mala v case bezprostredne pred poi,tnou udalosfou. zaobstaraf
Nadobud,o. hodnell- je hodnota predmetov, vedená v úČlovnej evidence ako nadobódaca hodnota (cena)
IIedu'lmni bdllaU 'le upravená hodnota veci vedenej v účtovnej evidencii
Ak má predmet ÚČtovnúhodnotu: I

al vyš~u ako 80 % nadobúdace; hodnoty, poisťovna poskytne plnenie do výšky nadobúda/úce; hodnoty vykazanej z účtovnej
eVltlenCle.

b) yYss.u ako 50 % a ni.iŠiu ako 80 % nadobúdacej hodnoty, postovna poskytne plnenie do vyŠky 80 % nadobúdacej hodnoty,
cl ná5lu ako SO% nadobUdacej hodnoty, poisfovňa poskytne plnenie do vY~ky 50 % nadobúdace; hodnoty

11'filk te la tasf majetku, ktorá le ďalej POlJžiterná!alebo vyuzlterná na akykorvek účel.
Sk,da' le poskoden;e zdravia, majetkových hodnôt alebo inych záujmov, vyjadrená v penaznei Jednotke. Poistnou udalosťou sa stava
iba vtedy, ak udalasr. ktof()J bola škoda späsobtn1. zodpovedá dohodnutým alebo mak stanoveným podmienkam
Uilý zi~k. Ie ujma vyiaoriterná v peniazoch. spočíva,úca v tom, že poškodeny v dôsledku škodove; udalosti nedosrahne rczmnoženie
majetkových hodnOt, ktoré by sa dalo očakávať pri pravidelnom chode veci It i keby nebolo došlo k vzruku Škody)
TOl31naHodi· úplné zničenie alebo rozsiahle poškodJnie poistenej veci, k.eď náklady na opravu prekračujú jej časovú hodnotu VznIkne
aj vtedy, ak výpočet poistn.ého plnenia presia.hne ~stnú SUlTHJpoistenej veci. Škoda spôsobená úmyselne sa rozumie taká škoda.
ktorú škocca chcel spôsobiť bud' v úmysle pnamotp, alebo nepriamom
Uziunim ve~ . sa rozurrae stav, ked' poistený má vec ooora práva vo svorer mOCIza účelom vyUŽ1113
Zne~adnolenímmi sa rozumie zmena stavu veci, ktorú objeklivne nie je možné odstrániť opravou, a preto vec ui nemožno d'aleJ
používaf na pôvOdny účel. I
Slrllenit mi . Je mimovorná udaJosť. ku ktorej doc adza bez prejavu vôle poisteného, ale v cčsreoku ktorej poistený nemá mcžnosf
vec držať. užíva( alebo s ňou cisoonovaf
Sutnf ml, re vsetko, čo k nej cccta povahy patri ~ nemôže byf oddelené bez toho, že by sa rým vec znehodnotila,
Zhobr . urotá časf vyrobenych úžitkOvých hodnôt. klore SÚdočasne vyňaté z kolobehu smerujúceho k uspOkojeniu určirých potrieb
(veci určené na predaj).
PenilI! ' osobitny druh tovaru. ktorym sa sorosned úva výmena vsetkych ostatných tovarov a siuheb na trhu.
Cenn;mier. je listina, na ktorej je zapísaná pohrad 'vka vlastníka cenného papiera voči jeho vystavcvateľovr
Cennými papierfTll sú napriklad zmenky, akcie. šek ,obligácie. vkladné knižky.

'-, Ceninr, SUistý tlruh hospoda,rskych prcstnedkov, Jr to súhrnne pomenovanie pre poštové alebo iné predajné známky. kolky, ccštové
poukMky a spnevodky, Odberné poukážky na tOV~, benzín. stravné ustky a ocd . kloré nahradzujú peňalné prostriedky.
Cennuh, Sú predmety. ktoré majÚ Okrem vlastnej užitkovej hodnoty i34hocnotu umeleckú, hIstorickú alebo zoeraterskú (napr klenoly,
umelecké zbierky)

HadnDtr. peniaze, cenné oaoere. ceruov alebo cennosti
HehnU1ernt~(. pre učely costeoe Je stavba SPOjenáso zemou pevným záklacom
!u40u . samostatný pozemný stavebný ob,ekl eoesrcrcvc sustredeny a navonok celkom uzavrerv. S Jeonym aieoo Vlacerýn~ (LIt
kovými pnestorrre
8vllm atl uHie rymedzeniedruhuslmbntflo objet11fje oblekt Ohra01čeny v priestore obvodovYlTII stenovym a slfesnyml koostrukC'?,nll.
má charakter nehrnnerncsri a bola vybudovaná na hospodársky účel alebo ma slUži( na bjvanre
Dom· budova. v ktorej pripadaju k úhrnu podlahoVfj plochy v~elkych miestnosli aspoň dve tretiny na byty, vrátaae času bytov. ,o;iore
sa užŕva,u k mérru učelu ako k bývaniu ako vedrajšie rraestnosn. a prislusensrvo prisluCl'Iajúce k bytu. .
Rtmtmni slnta . súhrn stavebnýcn prac vrátane dodavOk stavebných látok a dIelov CIdooavok strOjov a zanadern vrátané .;,."
monláže, náradia a inventára uskutočňovanv spravidla na suvislom mies le a v súvrslcm čase, kloréhO úče/om je vybudovz(I:e
hrnotnébo mvestičnéhc majetku •
51mbn; .bjet1 . priestorovo oddelená alebo samostatná časf slavby {napr. budova s komotetnýrn prislušenstvom a zanaoenirm oo-a
plni vymedzenú funkciu
Inetimnim Y6d' sa rozumie zhoršenie akosti povrchovYch alebo podzemnych vôd. ako aj odpadovYch vôd odvádzanycn veremoe
kanalizaciou Za škodu spôsobenú znečistením vOd sa považuje i prípadná d'alšia škoda. ktora ie v prfčinnei sUVlslosti so zneČistenim
VDa ako úhyn rýb, zneéstené koryta vodného toku a pod.
luih'anim ptdr . sa rozumie pohyb hornin l vyšsich polôh svahu do nlišictl, ku ktOremu dochádza pôsobenŕm lemskel pritaillvo~;1
alebo rudskej činnosti pri porušeni podmienok rovnovahy svahu.
OQOIrebenlt. je prirodzeny úbytok hodnoty vec spčsooený starnutím, pripadne používanim
Odg,ntniltte náklady· Su náklady, ktoré Je poistený povIOný vynaložl( z dôvodov berpečnosmýcn. hygleniCkych alebo Iného ve.eroéno
záujmu na odpratarue zvyškov poistených stavieb po oosteet udalosti, PlnenIe oosfovne sa neposkytUje na odpratame eeoosece.
nych alebo ocraviterné pcskocenýcf zvyšných časti stavby v crfpadocn. ked' poistený nevykonáva alebo nevykoná znadente Sldvby
~kodo,j udllGn . Jeudalost nabtásená poisteným, pri ktorej vznikne ooisfcvaterovi oovmnosŕ preveru. čl ide o ooetnú udalost' v 1mysle
dohodnutých poistných podmienok,

CtéH10k 15
Zaverecne ustanovemo

1 Práva a povinnosti z poistenia sa riadia slovenskými právnymi predpismi, zmluvnými dojednanlaffil, všeobecnou častou všec-ec.
ných pOlstnych podmienok a príslušnými zvláštnymi časťami všeobecných poistnych podmienok

2. Zmluvné strany budú rie~t' pripadne spory vyplývajúce l POIstnej zmluvy predovšetkým dohodou Ak sa na riešeni sporu oeuo
hodnú, bude spor predloženy na rozhodnutie prislušnému súdu na územi Slovenskej lepub~ky
Súčasťou týchto všeotecwcn poistnych podmienok Sú pristušné zvláštne časti všeobecných poismýcn pOdmienOk,v !i: 11;i!'J~ti

od dOjednaného rozsahu poistenia maletku a zodpovednosti za škodu.
4 Tieto Všeobecné poistné podmienky p'e POIstenie majetku a zooooveooosu za škodu· všeobecná čast (VPP 100·2) boh scnvá'e-

né Predstavenstvom scoročoosu KOMUNÁLNA POIsfovna. a.s. Vienna Insurance Group a nadobUda,u účnnosf dnom Ot 01 2!)1~
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právo na nánracu skody na súde alebo inom prisluSnom organe:
d) pisomne oznámiť, ie II súvislosti so vzniknutou skodou tH'::O

zanaíené trestné koname proti nemu a informovať poisfovriu o mene

obhajcu. ktorého si zvolil. a o priebehu a wstedkocn tohto konania

el v konani o nahradu skody postupovaf v súlade s pokynmi oorsrov-e

najmä nesmie celkom ani sčasti uznaf alebo uspokojif aky-kor"ek

náro« z titulu zodpovednosti za škodu bez preochádzaiúc eno
súmasu ooistovne. zaviazať sa bez tohto súhlasu na uhrad~~rljr~

prermcanej oonraoavkv alebo uzavrieť súdny zmier,
odvolal sa proti rozhodnutiu pnsluáných organov, ktoré sa tY'qi'~'
náhrady ŠkOdy, pOkiar II odvofacej lehote oectorzr iny pokyr! :~•.)
potsrovne. . -

g) bez zbvtocnéno odkladu cznámff každé zwsenie poistného nebez-

pečenstva, O ktorom poistený vie a ktoré nastalo po uzavreli ZmhN!,
h) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, najmä dodrilava( v ~:':y

právne a iné orecotev. ktoré ustanovujú povinnosti na zamedzen>.

škôd,
neporušovat povinnosti srneruiúce k odvráteniu alebo zfTlenši~r;:\J
nebezpečenstva. ':~'.' '

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
ZVLÁŠTNA ČASŤ

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRI VÝKONE ODBORNEJ ČiNNOSTI
PODĽA OSOBITNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV (VPP 104)

Článok 1
Rozsah poistenia

Poistenie sa uzaviera pre pripad prävnym predpisom stanovenej
zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v priamej
súvislosti s vykonávaním odbornej ónndsti podľa osobítnvch pravnych
predpisov I

Článok ~
Poistná udalost'

1 Poistnou udalosfou ie vznik povin~o~ti poisteného nahradil' škodu
podta cl. " ak poistený zodPoved~ ,za škodu v dosledku svojho
konania alebo vzťahu v case trvania poistenia a je nahlásená
poisfovni v tejto dobe, pokiaľ nie je v. zmluve dohodnuté inak.

2. Ak o náhrade škody rozhoduje oprávnený orgán, plati, že poistná
udalost nastala dňom, keď rozhodnutie o v)tSke škody, codra

ktorého má poisfovna plni!, ~dobul0 orávootamost.

Clanok 3
Vyluky z poisfenia

l, Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
al na veciach. ktoré ootsteny prevz~1za účelom užívania. spraco-

vania, opravy, úpravy, predaja, Iúschovy, uskladnenia alebo
poskytnutia odbornej pomoci,

b) z prepravných zmlúv,
c) na veci, ktoré prechodne uziva a nie sú v jeho vlastníctve.
d) na veciach dodaných poistenYn'], alebo na kto,ych poistený

vyt<.onavalobjednanú činnosť. pokíar ku škoda dosia preto, že
dodané veci bolí vadne] akosti alebo objednaná cinnost bola
vadne vykonaná,

el na veciach alebo na zdravi, pok,a~ ide o zodpovednost za škodu
vzniknutú z vedného vyrobku alebb

l
služby

f} za uraz pn športoveí Činnosti
g) spôsobenú pn plneni oracovnvcf úlon v pracovnoprávnych

vzťahoch alebo v priamej súviSlosli s ním.
h) vzniknutou znečistením vôd a iivbtného prostredia, pôsobením

unikajúcich latok (napr. ptynov. ~r, popolčeka. dymu a pod)
alebo pósobenen teploty, vlhkosti, hluku a žiarenim kažcého

druhu. I
2. Poistovna nenabradi škodu;

a) spôsobenú úmyselne alebo prevzatú nad rámec stanovený práv-
nymi predpismi alebo prevzatú v zmluve,

bl spósobenú nedodržaním lehot lebo termínov dodania objeo-

nane] odbornej činnosti.

cl soósooenu zmeákanim lehot (napr. na padanie opravného pro-
striedku, zaplatenie súdnenc pOPj~tku a pod.l.

d) spôsobenú neoprávneným zasahom alebo ocrusentro
autorského práva, práv z oateutove! ochrany, obchodného
mena. ocnranovcn známok. prie";'yselného a úžitkového vzoru,

el spôsobenú ócesrcu na sooročnom podnikani. na ktoré sa pots-

teníe nevzfabuie. l
l) spósooeoú prevádzkou dopravnYGh prostnedkov.
g) spôsobenú sadanim, zoswaniml pódy, eróziou, priemyselným

odstrelom, vibráctami a v oósteoer poddolovania,
hl spôsobenú protiprávnym uživaru veci,
i) spôsobenú jadrovYmi rizikami a iaorovvm žtarením. azbestom

a formaldehydom, toxickými látkafi a virusovými ochoreniami,
j) spôsobenú na pozemkoch, rastli7ách, stromoch a lesoch,
kl spôsobenú padom stromov alebo kona rov,
l) pri nesplnení povinnosti odvrat~' škocu.

3 Poistenie sa nevzfahuje na zocooveonost za škodu, za ktorú
poistený zodpovedá svojmu j
al manželovi a pribuzným v priam0ľrj rade,
b) osobám, ktoré S nim žijú v spoločnej domácnosti,
cl spotočmkorn a osobám im blizky

dl právnickej osobe, v ktore} má pcistenv, jeho sporocnŕct alebo
osoby im blizke majetkovú úcasf

V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistenie sa nevzťahuje
na zodpovednosť za škodu vzniknutú inak ako spôsobmi uvedenymi
v bode 1 a 2 tohto clanku,

Clanok 4
Plnenie poisťovne

l, Plnenie z jednej škodovej uoarcsu nesmie presiahnu! poistnú sumu
stanovenú v poistnej zmluve. ktorá je zároven poistnou sumou pre
vsetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom obdobi To plati aj
pre súčet všetkých plneni zo škodových udalosti. ktoré spolu časovo
súvisia a VYP!Yvajúz rovnakého zdroja, pričiny, udalosti, okolnosti,
závady alebo iného nebezpečenstva (sériová škodová udalost)
2, Ak nie ie v zmluve doiednane inak, poistený sa poorera na plneni

z každei skocove! udalosti čiastkou dohodnutou v poistnej zrnfuve
ako spolvucast Na plneni zo sénowcn škodowcn udalosti sa
poistený pOdiera spctoúčasrou iba jedenkrát, bez ohradu na počet
škodových udalostí v sérii

Ak súčet náhrad za škodu pri sériovej škodove] udalosti
prevyšuje poistnú sumu, oorsrovna vyplati náhrady všetkým
poákodenym v rovnakom pomere.

4. Ak sa poisťovna pisomne zaviazala, je povinná nahradil'
primerané náklady:
al ktoré zodpovedajú najviac mimozmlwnej odmene advokáta za

obhajobu poisteného v prípravnom konani a konani pred Sudom
prvého stupria v trestnom konani vedenom proti nemu v súvís-

losti so škodou. ktoru má poistený nahradiť, ak splnil povinnosť
uloženú v čl, 5 písm, dl.

bl občianskeho súdneho konania o náhradu škody, pokiaľ konanie
bolo nevyhnutné pre zistenie zodpovednosti poisteného alebo
yYšky skody a ak je poistený povínny tieto náklady nahradiť
a splnil povinnosti v čl, 5 písm, cl a el,

c) ktoré poškodený vynaloii! v súvislosti s mtrncsúdnvm o-eroso-

vanim nároku na náhradu skody. pokiaľ ie poistený pOvinný ich
uhradiť a pokiaľ splnil povinnosti v čl, 5 pism b/.

Poisťovňa nie je povinná plniť, ak poistený'
a) bez oreocbáozaíúceno súhlasu poisfovne celkom alebo sčasti

uznal nárok poškodeného na náhradu škody, ktorY prevyguje
čiastku dohodnutej spoluúčasti,

b) nevznesot námietku premlcania alebo sa zaviazal bez sútuasu

poisťovne uhradil:' premtcanú oobraoáveu alebo uzavrel súdny

zmier,
Z poistenia nevzniká nárek na plnenie:
al za uložené alebo uplatnené pokuty, penále alebo ine platby,

ktoré majú represivny alebo preventívny charakter,
b) za platny patriace v rámci zodpovednosti za vady a zodpoved-

nosti za omeškanie.
cl v orípace akeikcrvek škody pnsúdenei Sudom Spoierwcn státov

amerických alebo Kanady

Clanok 5
Povinnosti poisteného

Okrem povinnosti stanovených právnymi predpismi a Všeobecnou
časťou všeobecných poistných podmienok je poistený povinný:
al bez zbytočného odkladu pisomne oznámiť poisťovni, i.e nastala

udalost'. ktora by mohla byt' dóvodom vzniku prava na plnenie
poisťovne,

b) písomne oznámi! ooísrovoí. že oosxodenv uplatnil proti poistenému
nárok na náhradu ákody, vyjadrif sa k požadovanej náhrade, jej
výske a na pokyn poisťovne iu splnomocniť. aby za neho ákodovú

uoarost prejednala,
ej bez zbytočného odkladu písomne oznámiť, že poškodený uptátnll

Clanok 6
Zánik poistenia

1. Okrem pripadov stanovených v Občianskem zákcnruku

a Všeobecnej casti všeobecných polstnvcn podmienok poistenie

zaniká'
aj ukončením cirmosti poisteného,
b) právoplatným rozhodnutim oprávneného orgánu o ocóaf

oprávnenia vykonávať odbornú činnosť nocra prislušných
právnych predpisov.

2. Ukončenim činnosti poisteného sa rozumie'
a) u právnickych osob a fyzickYch osôb, ktoré sa zapisuic de

zákonom určeného registra, výrnaz z tohto registra,
b) u právnických osôb. ktoré sa nezapisujú do registra, zrus~;~;<;

právnicke! osoby zriadovaterom. :.~

c) u podnikatefov - fyzických osôb, ktoré sa nezapisuiú do reglsi;"t:..
zánik oprávnenia k podnikaterskei činnosti,

d) zánikom oprávnenia z inej zárobkovsi činností.

-r.c-
Clanok 7

Prechod prav
1 Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe prava na

náhradu škody spôsobenej poistnou udatosrou arebo ('!k
poistenému voč! ooskooenému alebo inej osobe vzniklo práve. oa

vrátenie alebo zniženie plnenia, crecháoza!ú tieto prava na
ootsrovňu ai do výSky plnenia, ktoré cotstovna poskytla Na
poisťovňu prechádza tiež právo poisteného na náhradu nákladov

konania o náhradu škody. ktoré boli oo.stenému pnznané proti
úcastnikom konania, pokiaľ ich poísiovna za poisteného zaplatila

2, Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni oznámit re
nastali skutočností, na ktoré sa viaže vznik práv uvedenych v bode
1 tento Článku, a odovzdaf potrebné podklady na uplatnenre tycnto
práv. Ak poistený poruši túto povinnosť, ooísrocňa je oprávnená
oozacovar od norstenéno nábraou ai do výšky poskvtnuteoo

plnenia,

Tieto všeobecné poistné podmienky boli schválené Ministerst<:(1m
financi! Slovenskej republiky ako dozcmým orgánom nad pclsrcvntctvom
dňa 28.12.1999 pod čistom 19943/99-63 s účinnosrcu od t 1,20(,(;.

Konverzný kurz: 1 EUR'" 30,1260 SKK
V súlade s § 2 ods. 3) Zákona Č. 659/2007 žz. o zavedeni meny euro
v Slovenskej republike sa konečne sumy v eurách po prepočte podľa
konverzného kurzu zaokruhruju na dve desatinné miesta na najÍJ~!?1!
euro ce nt podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom, í'"''
1. 1. 2009 je hodnota uvedená v SKK len Informativna.
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NAŠE 185-ROČNÉ
SKÚSENOSTI,
VAŠA ISTOTAVIENNA INSURANCE GROU

PLNOMOCENSTVO

KOMUNÁLNA poist'ovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05
Bratislava, IČO: 31 595 545, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka Č. 3345/B (ďalej len spoločnosť) prostredníctvom členov štatutárneho orgánu splnomocňuje
svojho zamestnanca

Martina Zummera

nar. 25.10.1972, rod. Č. 72 10 25/8440, číslo OP ST 190 838, riaditeľ pobočky pre externý obchod,
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, aby spoločnosť zastupoval a v jej mene konal pri nasledovných
úkonoch:

predkladanie a vypracovanie ponúk a podpisovanie návrhov poistných zmlúv v oblasti
životného a neživotného poistenia v rámci stanovených kompetencií, vrátane zmlúv v odvetví
povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
vypracovanie a predkladanie komplexných ponúk do verejných súťaží v súlade s požadovaným
rozsahom,1 predkladanie ponúk do verejných sút'aží v spolupoistení, vrátane zastupovania
spoločnosti pri otváraní ponúk

I
Toto p1nomocenstvo sa vydáva v rozsahu práv a povinností podľa Obchodného zákonníka,
Občianskeho zákhnníka, Občianskeho súdneho poriadku a Zákona o poist'ovníctve v platnom znenÍ.

V Bratislave, dňa 27.04)0 II

';/w/ //
~
4/žf' /' .: l-//

./ I ../ (

M;g. iur, atrick Skyba
člen pfedstavenstva

Ing. Vladimír 8akeš
predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ
KOMUNÁL A poisťovňa, a. s.

Vienna In urance Group
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.

Vienna Insurance Group

Plnomocenstvo o vyššie uvedenom rozsahu prijímam.

Martin Zummer

KOMUNALNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
CENTRALA - Stefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31595545, DIČi 2021097089, IČ DPH: SK2021097089
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., Oddiel: Sa, vložka č. 3345/B Infolinka 0800 11 22 22 I www.kpas.sk




