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KOMUNÁLNA
poisťovňa

VIENNA INSURANCE ROUP

Poistná zmluva číslo: 1190001167

Poist'ovateľ KOMUNÁLNA poist'ovňa, a. S., Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
IČO: 31595545
Zastúpená: Ing. Vladimír Bakeš - generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva
Mag. iur. Patrick Skyba - člen predstavenstva a námestník

generálneho riaditeľa
Splnomocnená osoba: Martin Zummer, riaditel' pobočky
pre extern Ý obchod
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., Oddiel: Sa, Vložka č.
3345/B

Uz tvárajú v zmysle všeobecne - záväzných právnych predpisov túto poistnú zmluvu

Poiste ie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

za poistenéh

Poistné
Podmienky:

Nemocnica s poliklinikou Myjava
Staromyjavská 59
907 13 Myjava
IČO: OO 610 721

Toto poistenie sa riadi poistnou zmluvou uzatvorenou na základe verejnej súťaže,
ktorá má prednosť pred ustanovením 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 podl'a osobitných právnych predpisov"
(VPP 104)



Začiatok poi

Poistné obd

Retroaktívn
dátum:

ost':

Miesto výko u
zdravotnej
starostlivos i:

Druh
zdravotnej
starostlivos

Poistené rizi

14.08.2014

od 14.08.2014 do 13.08.2015

13.08.2015

01.07.2007

SR

Staromyjavská 59, 907 13 Myjava

V zmysle rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja
č. TSK/2014/04492/zdrav. - 2, zo dňa 24.06.2014 všeobecná nemocnica
s nasledovným odborným zameraním:

1. Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť,
2. Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť,
3. Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
4. Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
5. Ústavná zdravotná starostlivosť - lôžkové oddelenia,
6. Ústavná pohotovostná služba.

V zmysle rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. S03106-0P-2013 kč. 19821/2009-0P, zo dňa 02.04.2013 s nasledovným
odborným zameraním:

1. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci

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. Poisťovatel'ovi vznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie:
- ak nárok bol prvýkrát písomne uplatnený voči poistenému a oznámený
poisťovateľovi 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:
Činností 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 poisťovateľovi 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



Oznámenie
poistnej udalo ti:

'--o

Splatnosť
poistného:

Splatnosť
poistného: :

Záverečné
ustanovenia:

oznámenia nároku. V prípade takýchto škôd sa má za to, že toto uplatnenie nároku
nastalo v posledný deň doby trvania poistenia.

11. Poistiteľ ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku
práva na plnenie poistiteľa, 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, pokiaľ 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, pokial' je poistený povinný ich uhradiť,

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

1. Poistnú udalosť je poistený povinný oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu
a na vedomie ide sprostredkovateľovi 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 poisťovateľ povinný predložiť poistníkovi
škodovosť a zoznam poistných udalostí z poistnej zmluvy.

2437,44 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: SK87 5600 0000 0012 0022 2008
Variabilný symbol: 1190001169

KOMUNÁLNA poist'ovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008
Variabilný symbol: 1190001167

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. Pokiaľ 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.
7. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej
a na znak súhlasu ju dobrovoľne 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 107061.

"



Prílohy:

Vyhlásenie
poistníka
a poistenéh

Vyúčtovanie poistného
Rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. TSK/2014/04492
zdrav. - 2 zo dňa 24.06.2014
Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S03106-0P-2013
kč. 19821/2009-0P, zo dňa 02.04.2013
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, VPP 100-2, VPP 104

Poistník a poistený dávajú poisťovateľovi výslovn Ý písomný súhlas so spracúvaním
svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovatel'a 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.

. . . ~~ ~~ ·fo\\-tV Banskej B striel, dňa : : .

Ing. Jaroslav Baška
predseda Trenčianskeho

samosprávneho kraja

Martin Zummer
riaditeľ pobočky pre externý obchod

na základe plnomocenstva



331 940,00

Poist'ovateľ: KOMUNÁLNA poist'ovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17

811 05 Bratislava
IČO: 31595545

Vyúčtovanie k poistnej zmluve č. 1190001167

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

Poistený:
00610721
Nemocnica s poliklinikou Myjava

Staromyjavská 59, 907 13 Myjava
ICO:

Adresa:
V zmysle platných rozhodnutíDruh zdravotnej starostlivosti:

Pre Irnet poistenia Poistná
suma (€)

Zodpovedno ť za škodu spôsobenú
pri poskytova ní zdravotnej
starostlivosti

Počty zdravo níckych
Pracovníkov:
Lekári 62
Ostatní zdrav. pracovníci 195

Sadzba v %0 Spoluúčasť
(€)

Ročné
poistné (€)

Bežné poistr é:

2437,44€7,343 10% min.
1 660,00 €

2437,44€

Bežné poistn ~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 & 6000000001200222008
Variabilný syrnbol: 1190001167
Konštantný s mbol: 3558

V Banskej Bystrici, dňa ~.~.:.9.~:..~.\Ij .

V

Ing. Jaroslav Baška
predseda Trenčianskeho

samosprávneho kraja

-----------,,--;:--~r--- KOMUH.~,':N'O' o L \)
l2:",~rrff~i~ô~:~~,~~
•...... : :~)~ .

Martin _~
riaditeľ pobočky pre externý obchod

na základe plnomocenstva



Císlo spisu: TSK/20 14/04492/zdrav.- 2

I
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TRENČIANSKY SAMOSPRÁ VNY KRAJ
K dolnej stanici 7282120A, 911 O1 Trenčín

Trenčín. 24. júna 2014

Rozhodnutie

Trenčia sky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne ako príslušný orgán podľa
ust. § 11 od. 2 písm. g) v spojení s ust. § 17 ods. 1 zákona číslo 578/2004 Z. z. o
poskytovateľo h zdravotnej starostlivosti. zdravotníckych pracovníkoch. stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ď lej len .,zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti") a v súlade s
ust. § 46 a § 4 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. v
konaní o po olenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia z dôvodu zmeny jeho
odborného za erania, po preskúmaní potrebných podkladov. rozhodol

t a k t o:

Žiadosti príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom
Staromyjavs á 59, 90701 Myjava, identifikačné číslo organizácie: OO610 721, zastúpená
štatutárnym ástupcorn - riaditeľom MUDr. Jozefom Markovičom, trvale bytom
Pažického 41 /1 O. 907 01 Myjava (ďalej len "žiadatelľjvo veci vydania povolenia na
prevádzkova ie zdravotníckeho zariadenia vy h o v uje a nakoľko žiadateľ splnil
všetky pod ienky stanovené v druhej časti zákona o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti p o vol' uje prevádzkovať zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej
starosti ivosti

Rozsah či

všeobecnú n e m o c n i c u .

Miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia sú:
Staromyjavská 59, 907 Ol Myjava
Mýtna 146, 916 Ol Stará Turá

Budovatel'ská l, 906 13 Brezová pod Bradlom.

je určený v prílohe tohto rozhodnutia.

Odborné za eranie zdravotníckeho zariadenia 'e:

1. Všeobe ná ambulantná zdravotná starostlivosť

• ambu ancia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
ako vseobecny lekár pre dospelych

• ambu ancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast



2. Špecializo aná ambulantná zdravotná starostlivosť
v špeciali ačných odboroch:

• vnútorné ekárstvo
• kardiológi
• reumatológia
• gastroent rológia
• angiológi
• diabetoló ia, poruchy látkovej premeny a výživy
• klinická i unológia a alergológia
• dermatov nerológia
• endokrin lógia
• nefrológi
• neurológi
• pediatria
• pediatrie á nefrológia
• pediatrie á neurológia
• pracovné ekárstvo
• pneumoló ia a ftizeológia
• gynekoló ia a pôrodníctvo
• klinická o kológia
• chirurgia
• úrazová c irurgia
• anestéziolú gia a intenzívna medicína
• urológia
• otorinola
• foniatria
• fyziatria, alneológia a liečebná rehabilitácia
• hematoló ia a transfuziológia

3. Zariaden e na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
v špecia izačnom odbore:

• otorinolary gológia
• gynekológi a pôrodníctvo
• chirurgia
• urológia
• ortopédia a traumatológia



4. Zariadenie s oločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v špecializa ných odboroch:

• fyziatria, baln ológia a liečebná rehabilitácia
• klinická mikr biológia
• klinická bioc émia
• rádiológia
• hematológia transfuziológia
• centrálny prí em
• centrálna ste ilizácia
• oddelenie lie x bnej výživy a stravovania

4. Ústavná zd avotná starostlivost' - lôžkové oddelenia
v špecializ čných odboroch:

• vnútorné le árstvo
• pediatria
• neonatológ a
• gynekológi a pôrodníctvo
• chirurgia
• anestézioló ia a intenzívna medicína
• otorinola ngológia
• geriatria
• fyziatria, alneológia a liečebná rehabilitácia ,
• doliečovac e oddelenie

5. Ústavná pohotovostná služba
v špeci lizačných odboroch:

• vnútor é lekárstvo
• chirurg a
• pediatr a
• gyneko ógia a pôrodníctvo
• anestéz ológia a intenzívna medicína
• otorino aryngológia



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

MUDr. Jozef Markovič,
narod. 23.8.1954, občan Slovenskej republiky
trvale bytom: Pažického 411/10, 90701 Myjava

špeciali ácia v odboroch: sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva.

Odborn m zástupcom zodpovedným za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v kategórii sestra je :

Mgr. Tatiana Bukovská
narod. 16.4.1970, občianka Slovenskej republiky

trvale bytom: 8. apríla 373/3, 907 01 Myjava
študijné odbory: diplomovaná všeobecná sestra

ošetrovatel'stvo.

Prevád kovanie zdravotníckeho zariadenia na základe tohto rozhodnutia
začína dňom asledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, najneskôr
do troch mesi cov od tohto dňa.

Žiadatel'ov sa sucasne zrusuje povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia - šeobecnej nemocnice, vydané Trenčianskym samosprávnym krajom,
rozhodnutím číslo: TSK/2013/06800Izdrav.- 2 zo dňa 15. októbra 2013, ktorého súčasťou
je príloha, kd bol určený rozsah odborného zamerania zdravotníckeho zariadenia.

Držiteľ
zákonom
vykonávanie
tohto rozhodn

povolenia je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade so
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a predpismi vydanými na jeho

o i za podmienok stanovených v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou

Odôvodnenie

Podľa st. § II ods. 2 písm. g) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
je vecne prí lušným orgánom na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia - šeobecnej nemocnice samosprávny kraj.

Žia ateľ písomným podaním, ktoré bolo doručené správnemu orgánu. požiadal o
zmenu pova enia číslo: TSK/2013/06800Izdrav.-2 zo dňa 15. októbra 2013 z dôvodu

rozšírenia či nosti o prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci pre deti
a dorast, s mestom prevádzkovania: Staromyjavská 59, Myjava. Žiadateľ bude pokračovať v
prevádzkova í ambulancie lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast. ktorú preberá
od l. júla 2 14 od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti POL YMORF S.r.o. so sídlom
Družstevná 7 2/28, Brezová pod Bradlom.

~ ~. •·•• • •• -· •••••• -•••••• v ••. ..,._••• _.•••_••• _._._.



Oznámeni zmeny miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia. jeho odborného
zamerania, zrne y druhu činnosti a zmeny odborného zástupcu zakladá v zmysle ust. § 17
ods. 1 zákona o oskytovateľoch zdravotnej starostlivosti postup. kedy príslušný správny
orgán vydá nové povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ktorým súčasne
zruší pôvodné po olenie.

/~----Iŕ- /''''V ./

Mgr. Elena Š tefí k o v á, MPH
vedúca odboru zdravotníctva a humánnej farmácie

Žiadateľ k žiadosti o vydanie nového povolenia doložil všetky doklady. ktoré sa
vzťahujú na pož dovanú zmenu a písomne oznámil, že sa nemenia ostatné skutočnosti. na
základe ktorých u bolo vydané pôvodné povolenie Trenčianskym samosprávnym krajom,
čo dokladoval č stným vyhlásením zo dňa 16. 6. 2014.

Z predio •ených dokladov mal konajúci správny orgán preukázanú oprávnenosť
nároku žiadateľ na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v
požadovanom d uhu a v odbornom zameraní. Predmetom činnosti zdravotníckeho zariadenia
je poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. špecializovanej
ambulantnej zd avotnej starostlivosti. jednodňovej zdravotnej starostlivosti a ústavnej
zdravotnej staro tlivosti (vrátane ústavnej pohotovostnej služby).

Správny o gán preskúmal žiadosť žiadateľa o zmenu povolenia a predložené doklady
a zistil, že žiada el' splnil všetky podmienky uvedené v druhej časti zákona o poskytovateľoch
zdravotnej star stlivosti, a preto 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 IS dní
od jeho doruče ia na Trenčiansky samosprávny kraj (§ 54 ods. 1 a 2 zák. Č. 71/1967
Zb.). Odvolac m orgánom je podľa ust. § 24 zákona o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti inisterstvo zdravotníctva SR. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Rozhodnutie do tanú:

l. NsP Myjava so sídlom Staromyjavská 59. 907 O l Myjava
2. SLK Račian ká 42/A .. 811 02 Bratislava
3. RLK Legio árska 28.911 Ol Trenčín,
3. Daňový úrad 907 Ol Myjava
4. VšZP, a.s. P rtizánska 23 15, 91 I Ol Trenčín
5. DÔVERA P, a.s. Cintorínska 5, Nitra
6. Union ZP, a s. Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
7. Združenie z ravotných poisťovní SR, Kominárska 2,4,831 04 Bratislava
8. Úrad pre do iľad na zdravotnou starostlivosťou. Legionárska 17.91 l O l Trenčín
9. MZ SR, zd avotná starostlivosť Bratislava
10. Štatistický rrad SR - Krajská správa Trenčín, Pribinova Č. 28
II. NCZI Bratislava, Lazaretská 26
12. Do spisu

II



Príloha č. 1 k r zhodnutiu
číslo: TSK 2014 04492Izdrav.- 2 zo dňa 24. júna 2014

1. Všeobecn' ambulantná starostlivosť:

v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast

v úväzku 1,00 LM

Predmeto 1 činnosti zdravotníckeho zariadenia je poskytovanie všeobecnej
ambulantnej zdr votnej starostlivosti. špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
ústavnej zdravot ej starostlivosti:

AI Miesto r vádzkovania: Starom ·avská 59 90701 M ava

•
•

2. Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivost'

• ambulanc v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo v úväzku 1.80 LM

• ambulanc 'a v špecializačnom odbore kardiológia v úväzku 1.00 LM

• ambulanci v špecializačnom odbore reumatológia v úväzku 0.20 LM

• ambulanc a v špecializačnom odbore gastroenterológia v úväzku 0.40 LM

• ambulanc a v špecializačnom odbore angiológia v úväzku 0.20 LM

• ambulanc a v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy
látko v j premeny a výživy v úväzku 1.00 LM

• ambulanc a v špecializačnom odbore klinická imunológia
a alergológia v úväzku 0.80 LM

• ambulanc a v špecializačnom odbore endokrinológia v úväzku 1.00 LM

• ambulanc a v špecializačnom odbore nefrológia v úväzku 0.50 LM

• ambulanc 'a v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia v úväzku 0.50 LM

• ambulan ia v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia v úväzku 1.00 LM

• ambulan ia v špecializačnom odbore neurológia v úväzku 1.00 LM

• ambulan ia v špecializačnom odbore pediatrická neurológia v úväzku 0.50 LM

• ambulan ia v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo v úväzku 1.00 LM

• ambulan ia v špecializačnom odbore pediatria v úväzku 1.00 LM

• ambulan ia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo v úväzku 1.00 LM

• ambulaní ia v špecializačnorn odbore klinická onkológia v úväzku 0.20 LM
• ambulané ia v špecializačnom odbore chirurgia v úväzku 1.00 LM

• ambulan ia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia v úväzku 0.50 LM
• ambulan ia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna

medicína v úväzku 0.30 LM
• ambulan ia v špecializačnorn odbore urológia v úväzku 1.00 LM
• ambulan ia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia v úväzku 0.50 LM
• ambulan ia v špecializačnom odbore foniatria v úväzku 1,00 LM
• ambulan ia v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia

liečebná rehabilitácia v úväzku 1.00 LM
• ambula c ia v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia v úv. 1.00 LM



4. Zariadeni na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
v špeciali ačnom odbore:

• otorinolary gológia
• gynekológia a pôrodníctvo
• chirurgia
• urológia
• ortopédia a raumatológia

5. Zariadeni spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek:

• v špecializa nom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
• v špecializačnorn odbore klinická mikrobiológia
• v špecializa I nom odbore klinická biochémia
• v špecializa nom odbore rádiológia
• v špecializa nom odbore hematológia a transfúziológia
• centrálny ríjem
• centrálna s erilizácia
• oddelenie l ečebnej výživy a stravovania

6. dravotná starostlivosť - lôžkové oddelenia:

• špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo z toho 4 lôžka JIS
• špecializačnom odbore pediatria
• 12 novo deneckých lôžok
• 38 lôžok v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
• 40 lôžok v špecializačnom odbore chirurgia
• 5 lôžok špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína
• 15 lôžok v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
• 10lôžo v špecializačnom odbore geriatria
• 15 lôžo v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia ,
• 15lôžo doliečovacieho oddelenia

7. Ústavn' pohotovostná služba v špecializačných odboroch:

• vnút rné lekárstvo
• chiru gia
• pedi tria
• gyne ológia a pôrodníctvo
• anes éziológia a intenzívna medicína
• otori olaryngológia



v špecializačnom odbore dermatovenerológia
v špecializačnom odbore otorinolaryngológia

v úväzku 0.60 LM
v úväzku 1.00 LM

BI Miesto r vádzkovania: M' tna 146 916 01 Stará Turá

ná ambulantná zdravotná starostlivosť

CI Miesto evádzkovania: 906 13 Brezová od Bradlom Budovatel'ská 1

Zariadenia s oločných vyšetrovacích a liečebných zložiek:

• v špecializač nom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia



Príloha č. 2 k rozhodnutiu
číslo: TSK 201 /04492/zdrav.- 2 zo dňa 2~. júna 2014

Pre prevá zkovanie zdravotníckeho zariadenia na základe tohto povolenia
samosprávny raj určuje tieto podmienky:

l. Držiteľ po olenia je povinn)' zabezpečovať ústavnú pohotovostnú službu a ambulantnú
a výjazdov LSPP pre deti a dorast na základe zmluvného vzťahu so zdrav otl1) mi
poisťovňan i a v určenom spádovorn území.

2. Držiteľ p volenia uzavrie s POiSťOVI10U zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Toto
poistenie n usí trvať po celý čas prevádzky zdravotníckeho zariadenia.

3. Držiteľ II iiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené
Trenčians yrn samosprávnym krajom s osobitným vyznačcnim ordinačných hodín
vyhradený h na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Ordinačné hodiny je
povinn)' d držiavať.

4. Držiteľ p volenia je povinný' umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdruvotnych
poisťovní s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovani zdravotnej starostlivosti.

5. Držiteľ po olenia je povinn) umiestniť na viditeľnom mieste cenník zdravotných
výkonov. ktoré poskytuje poskytovateľ: za prístupné a viditeľné miesto sa považuje
vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch. priestoroch čakárne alebo iných verejne
prístupnýc priestoroch zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie na webovom sídle
poskytova eľa zdravotnej starostlivosti. ak ho mú zriadené.

6. Držiteľ p volen ia je povinn) informovať pacienta aj o úhrade za služby SÚ\ isracc
S poskyto aním zdravotnej starostlivosti ako aj o skutočnosti. ktoré osoby sú oslobodené
od úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Pacientovi vydat
účtovný d klad o úhrade za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

7. Držiteľ po 'olenia je povinn)' oznámiť Trenčianskemu sarnosprávnernu kraju do 15 dní
všetky zrn ny. ktoré sa dotýkajú údajov obsiahnutých \ povolení .

.
Pri ne udržani podmienok a povinností určených zákonom o poskvrovatel'och

zdravotnej tarostlivosti a právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivost ako i ďalších podmienok uvedených v povolení, Trenčiansky samosprávny
kraj bude p stupovať v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku zdravotníctva.
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNlclVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Toto ozhodnutis nadobudlo
právo latnost _~
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Bratislava, 2. apríla 2013
Čislo: S03.l06-0P-2013
K číslu: 19821/2009-0P .

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo'? podľa §
17 spojení s §II ods. l pism. a) bod prvý a §92 zákona Č. 578/2004 Z. z. oposkytovateľoch
zdr ornej starostlivosti.· zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v z ravotnictve a o zmene a doplneni niektorych zákonov v zneni neskoršich predpisov (ďalej
len "zákon o poskytovatel'ocls") a v zmysle § 46 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v z eni neskoršich predpisov po zisten! skutkového a právneho stavu rozhodlo

i
I
~

\

\
I

takto:

žiadosti prlspevkovej organizácie: Nemocnica spoliklinikou Myjava, so sfdlom
St romyjavská 59, 90701 Myjava) IČO: OO610721, zastúpenej štatutárnym orgánom -

. rl dlteľom: MUDr. Jozef Markovič, bytom Pažického 411/10, 90701 Myjava (ďalej len
ff "adatel"? o zmenu odborného zástupcu v povolené é. 19821/2009-0P zo dňa 31. augusta
2 09, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. septembra 2009. s účinnosťou od 1. 4. 2013
v It o V ft j e, pretože sú splnené podmienky podľa § 17 zákona o poskytovateľoch a
ži dateľovi p o vol' li J e v súlade s § 7 ods. 3 písm. aj bod 4a. zákona o poskytovateľoch
p evádzkovanie:

l,

ambulancie rPc/zle; lekárske; poltwcí

ídlom ambulancie rýchlej lekárskej pomoci je:

• Myjava s platnosťou do 9. 12. 2013.
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Iestom prevádzkovania ambulancie rýchlej lekárskej pomoci je zásahové územie
Slo enskej republiky.

dbornym zástupcom je: MUDr. Pavol Halaš, nar. 9. 11.1976, občan Slovenskej
rep bliky, bytom Matejovec 480, 9J 6 16 Krajné, IIpova/ani lekár, li študijnom odbore
vše becné lekárstvo, v špeciallzačnom odbore anesteziolágia a intenzťvna medidna.

"ovolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej zdravotnej pomocí sa vydáva na štyri
rok.

iadateľovi sa súčasne ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vyd né ministerstvom dňa 31. augusta 2009 pod Č. 1982112009-0P, ktoré nadobudlo
prá mplatnosť dtia 25. septembra 2009, a to s účinnosťou od 1.4. 2013.

Odôvodnenie:

Žiadateľ žiadosťou zo dňa 27. 2. 2013, ktorá bola ministerstvu doručená dňa l. 3.
20 3, požiadal o zmenu povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej
slu by Č. 19821/2009-0P zo dňa 31. augusta 2009, ktoré nadobudlo právoplatnos!' dňa 25.
se tem bra 2009.· Žiadateľ požiadal o zmenu odborného zástupcu, a to MUDr. Jaroslava
ZO goru za nového odborného zástupcu MUDr. Pavla Halaša splatnosťou od 1. 4. 2013.

Ministerstvo, ako konajúci správny orgán, preskúmala žiadosť žiadateľa o zmenu
po olenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a priložené doklady k
pr dme/nej žiadosti, a to: licenciu Č. Ll CITN/1448/l3 na výkon činnosti odborného zástupcu
ly anú Slovenskou lekárskou komorou dňa 12. 2. 2013, čestné vyhlásenie v súlade S § 17 ods.
2 zákona o poskytovateľoch a pracovnú zmluvu uzatvorenú medzi žiadateľom ako
za estnávateľom a AfUDr. Pavlom Halašom ako zamestnancom spolu s dohodou o zmene
pr covnej zmluvy zo dňa 14. 6. 2005.

Podľa § 17 zákona o poskytovateľoch zmena miesta prevádzkovania zdravotnlckeho
za iadenia, jeho odborného zamerania a zmena odborného zástupcu vyžaduje vydanie nového
po olenia, ktorým orgán prislušny na vydanie povolenia súčasne zruší pôvodné povolenie.
Vz ľadom na predmetné ustanovenie zákona, ministerstvo žiadateľovi súčasne zrušilo
pô odné povolenie Č. 1982l/2009-0P zo' dňa 31. augusta 2009, ktoré nadobudlo
pr' oplatnosť dňa 25. septembra 2009.

Po preskúmani žiadosti a predložených dokladov ministerstvo, ako konajúci správny
or án zistilo, že žiadateľ splnil podmienky podľa § 17 zákona o poskytovateľoch, a preto
ži dostt vyhovelo a' rozhodlo o zmene povolenia tak, ako je uvedené vo výroku tohto
ro hodnutia.

Na základe hore uvedeného správny orgán zistil, že účastník konania splnil podmienky
uvfdené V §I2, §J3 a §l? zákona o poskytovateľoch, preto bolo rozhodnuté tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.



---+- --------------_ .._._-----_._-------
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P o II e nie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať podľa § 61 ods. 1 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konani v znení neskoršich predpisov rozklad
v lehote do 15 dnl od jeho doručenia, a to na Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky, Limbová 2, 83752 Bratislava.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona Č. 99/1963
Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskaršlch predptsov, pokia!'
nebol vyčerpaný riadny opravny prostriedok.
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I
PRE POIS

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
ENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 100-2)

EOBECNA CAST

PlC p()ts(enu~ majetku a lodpovednos!! za škodu, kto uzatvára KOMUNÁLNA posrovna. a s Vienna Insurance Group (ďalet len

OOls(ov"al, platia prislušné ustanovema Občianskeho ákonmka, tieto Všeobecne poislOe pocrnenky pre poistenie majetku a zad-
pcvednosn za ~kodu· všeooecna časf (ďalej len .VPP 100-2") a poslušné zvláštne času všeobecných poistných podmienok, ako aj
lmluvne dOlednama. V ocrsmer zmluve sa možno od v eobecných poistných POdmienOk odchý~( len v pripadoch v nich určených

CI"nOk 1

Vs ooccoc ostnnovcrno
Podfa lýchlO poistných podmienok sa rozumie·
Poilt~rr . KOMUNÁLNA poisťovňa. a s Vienna tnscran e Group
Ptls[n~unhru je plavny dokument vyhotovený pisomno formou v zmysle platných pravnych credcsov. vvradnuúca konkrétne oorsmé
podmienky realizácie poistenia
DohodmIIt lI.dmienkJsú záväzné pre obidve zmluvné Sit ny
POItInéle suma za poskytovanú poiStnú ochranu.
Poillni\: Je tyzicka osoba alebo právmcká osoba, ktorá zavrela poistnú zmluvu a plati poistné
POl3lenjy ooilteni mljflku IzodpmdnoUi za lkDduje ten, n ktorého majetok a ZOdpovednosť za škodu sa poistenie vll"ahuje
r~iltni udalosfje udalOSť.ktorou bol postihnutý poste Ý predmet. poistený zauíem. Je to náhodná udalosť. s ktorou je spojeny vznik
Ilovmnosti pcisfovne plnir. Je; konkretizaciu určuju p st ne podmienky a zmluvné dojednania.
Poisld suml ie suma dohodnutá v poistnej zmluve a e hornou hranicou clnema poisťovne za lednu alebo všetky costné udalosti
vwiknule v Jednom poistnom obdobi
ViikJ pOiltuj sumynemôže byť vyššia než poistná hod ota. Nižšia poistná Suma. ako Je poistná hodnota, môže byt" oonccnut a
Poistnt hodnotije hodnota poistného záuirnu. t.j. veľko (naJvyššej majetkovej ulmy, ktorú môžu soôsobf poistné udalosti. stanovená
SPÔSObomdOjednaným v poistnej zmluve
P'lSlnj dobale obdobie. na ktoré sa ooieunata postná mluva

Cl,inok 2

cre me! a ros sun pOr~telll"'l

'-. •...t Predmetom polslema Jemajetok a zodpovednos za škodu costenéno.
? l hradiska rozsahu poislenla sa vzfamne na vec ktoré poistený:

.l) ma vo vlastnicrve alebo v správe.
b} má v oprávnenei držbe.
cl uhva pocta dohody. ktora ho zavazuie vec oistiť.
dl prevzal za účelom poskytnutia služby, na za tade zmluvy
Veci je možné poistiť jednotlivo podra osobitnej nlohy k poistnej zmluve ako výber majetku atebo aqreqovanou poistnou sumou
ako séoor ma)t!txu. Aoregavan.1 posmá suma z poveda súčtu poistných súm jednotlivých vecí tvoriacich súbor

Clanok 3
Z3Cla\o . C3S tr c ama a zani:" porstonta

t POIstenie sa dorednáva na dobu neUlČltU,pokia Ole le dojednané inak. Posteme vzcl1k3prvým dňom po uzavref poistnelzmluvy.
ak nebolo učaslniklfll dohodnuté, že vznikne u! uzavretím poistnelzmluvy alebo neskôr. Pcrsterue veci, ktorá sa stala sueas(ou
poisteného súboru majetku vzmká dňom je; na obudnutia. resp. prijatia do uČlovne; evidencie.
Poisteme zanikne. ak poistné za prvé poistné dobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dna
ieno splatnosti Poistenie zanikne aj tak, ie p stné za- ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dna
doručenia výzvy cosrwarera na jeho zaPlalen~' ,ak nebolo poistné zaplatené pred doručenim tejto výzvy. výzva musi cbsahovaŕ
upozornenie. že poistenie zanikne, ak nebude aptatené. To isté platí, ak bota zaplatená len časť poistného. Tieto lehoty možno
predtým, než uplynú, písomnou dollOdou pre žif. Výzva sa považuje za doučenú. ak ju adresát prijal. odmietal prijať. alebo
dňom, keď ju pošta wánta odosiela;ucej SIra ako nedoručeeú. Poistenie veci, ktorá prestala byť séčasfou súboru majetku.
zamká dňom jej odp;sanla z evidencie (ak mal nulovú hodnotu, napr. spotrebovaním, vyradením a pod.).
Oo dvoch mesiacov po uzavreti poistnej zmlu môle každá zo zmluvných strán poistenie vypoveda( aj bez uvedenia dÔvo()oJ.
Výpovedná lehota je csemdenné. jei uplynuti poistenie zanikne. Okrem spôsobov uvedenvcn v prislušných ustanoveniach
Občianskeho zakooníka poistenie zaniká:
a) ak dOjde k zmene vlastníka veci,
b) zničením poistenej veci alebo iným zániko vec.

CJ ak odpadla rnožnosf ie poistná udalosť n stane,
dl ukončením užívania alebo vrátenia poiste ej veci,
el mým soôsoborn uvedeným vo zvíáštnvcn snacf všeobecných poistných podmienOk

Článok ,1

Pois+oc oboobre

Poistné obdobie Jetechnický rok. ak v poistnej z uve nie je doiecnané inak

'--- Ctjnok 5
Poistné oa jene splatnosť

l. Poistné je suma za poskytnutú polsteú och-a u a jeho výška musi bY( uvedená v poistnej zmluve
2. Poistné sa stanovi podra rozsahu a obsahu P stenia a ohodnotenia poistného rizika, a 10 na základe poistnej hodnoty veci alebo

p()stne, sumy.
Poistite( má právo v súvislosti so zmenami podmienok rozhodu;u:cich pre určenie výtky poistného so súhlasom poisteného
upravifpOlslne.

4. Akje po;stnik v omeškaní s platemm poistné ,pois(ovlla mil pravo na úrok z omeškania v zmysle platnÝCh právnycn predpisov.
S. Poistné 'ti zmysle § 796 ods. 1 Občianskeho 'konníka sa plati jednorazovo alebo ako beiné poistné.
6. V poistnej zmluve moino dohodnúť. ie poste Ý uhradí poistné v spJ.1tkach. Ak nebude niektorá splátka poistného unraoená včas,

vzmka pOfS!ovni právo iiada( na poistenom platenie celej zostávaiúceipohradavky naraz.
7. Ak naslane poistná udalosť v čase, keď je stnik v omeškaní s platením poistného, vzniká poisťovni pravo na odpočitanie sumy

zodpovedajúcet dl.žnému poistnému a uroku omeškania.

Clnnok 6
Povlllllosh pOIslcnetlo

1 Okrem povinnosli slanovených Občianskym äkonníkom a inými všeobecne záväznými právnymi predPismi, všeobecnýmt POIst·
nýml podmienkami a zmluvnými dqednanit·ie poistený ďalej povinný:
al plati( poistné spôsooom a v lerrn"noch hodnutých v poislnej zmluve.
b) vykonal všelky opatrenia. aby poist.ná dalos( nenastala, najmä dodržať všetky právne a iné predpisy. ktoré ustanovuJu

povinnosti na zamedzenie tkOd,
cl oznámif bez zbytočnéhO odkladu POls~ ni všetky zmeny týkajúce sa tych skutočnosti. na ktoré bol povinný odpovedať pn

dojednavani poistenia,
d) umožniť poisťovni vyhotoviť kópie dok adov, ktoré predioiii k zisteniu okolnOSli rozhodujucich pre pOSÚdenie naroku na

plne:lie,
e) bezodkladne oznámil policii, ak ma v vislosti S poistnou udalosťou dÔvodne podozrenie, že dOŠlOk trestnému činu,
!) oznámi! poisťovni bez zbytočného odk du vznik poistnej udalosti telefonicky alebo do 14 dni pisomne od Okamihu, keď sa

o vzniku poistnej udalosti dozvedel,
91 pri vzniku poistnej udalOSTiposrupova( súlade s pokynmi poisťovne,
h) oznámiť poisťovni, .te len islý predmet oistenia poistil u iného poistitera proti tomu istému poistnému nebezpečenstvu,
il bczzbytočného odkladu oznámi! pois( vni, le sa našla stratena alebo odcudzená vec, ktorej sa poistna udalos( týka.
l) oznámiť pois(ovni zmenu nadobúdacej ceny poistenej veci alebo súboru poistených veci, pri kTorom došlo v čase trvania

poislcnia k jeho zvýseniu o viac ako 2 %, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.
kl spísaf oznamenie o skode,
l) na požiadanie poisťovne preukáza! vlaltnictvo poistených 'leo dokladom o nadobudnutí,
m) dodržiavaf rozsah a spOsob vedenia ú~ovnictva tak, ako určujú vseobecne záväzné právne predpisy,
nJ v prlpade zistenia páchatera inlormov o tomto poistitera
Poistený je povinný nemenil stav spôso ný škodovoo udalosfou bez $Ohlasu poisťovne, s výnimkou pripadOV, ak si zmenu
nevytmulne vyžaoojti bezpečnostné, hygie ické alebo iné závalné dôvody, alebo z dôvodu zabranenia zväčšovania následkov

ŠkodovCJocatcsn V takých oocaoocn Je vSak oxstenv povinný zaoezpečrť oostaročne dôkazy o rozsal"lJ Šk.odovel udalosh
lIolooraficky. filmovým materiálom. vrdeozáznamom. sveckarm, atď) Ak le pOIstený povIony ozn.1fll1(vznik skody polial restue
meniť tento stav do ukončenia obhliadky a prvotných ukonov pOliciou Špecncké povinnosti poisteného vyoly.,,<I4ucel ;t~:>lll'
vých druhov poistenia sô uvedené vo zvláštnych časnacn vSeobecnych PQlstnvch podfl1lenok

Clanok 7
Pri:l';iI ii povlnnosn po.sťovnc

Okrem pcvmncsn stanovených pravnyml predptsml le poisťovna povmná.
aj mtormovaf o rozsahu s'uáreb poskytovaných poisfcvňou. v súvistosn s uzavretou pOIstnou zmluvou.
bl poskytnut ooistenémc POtrebnú pomoc na uplatnenie Jeho práv l poistenia.
c) vrátiť doklady. ktoré SI vyžiada a ktore Ole sú nutnou sččastco spisu.
dl umožnl( POIstenému nannadnuť do spisových mareriátov rýkajUcich sa rero škooovel udalosti.
el ak le nepochybné. ie oošrc k poistnel udalosti, z ktore/bude plnené, poSkytnúť potstenéme na písomnú i.adosl" pnmefan~' ~'<:d

davok na výplatu POIstného plnenia, ak sa vyšetrovanie poistnej udalosti nemohlo skončil" do 1 mesiaca po tom. ako sa porsfcvňa
o poistnej udalosti dozvedela.
zacncvávaf rnlčanlivosf o skutočnostiach. o ktorých sa dozvie pri cuecnavan! poistenia. Jeho správe a pn hkvldac11ý0lSlnýCh
udalosti Poskytnut' túto intormáciu môže len so súhlasom poisteného alebo pokral fak stanovi zakon.

g) ccrsrovóa ma právo na to. aby jej poistený umoi.nil vyhotovenie kópii dokladov. ktoré poIstený preáložll k astemu okolnOSti
roztooujóocn pre posúdenie nároku na plneme

CléJllOk H

vvmoctzeruc no.stnej uuarosn
POistnou coalosfou le skutočnosť. S ktOrOUje spojený vznik oovinncsti poisťovne plni(
Poistnou udalosťou však nie je. ak bola takáto skutočnosť scčsceená úmyselným konanim posmika, costeeénc alebo mel osoby
kon3júCelZlch podnetu
Pre bliŽŠie vymedzenie poistnej udalosti oiaue ustanovenia zvíáštnycn časti vseobecnvctr pOistnýCh podmienok.

Čtanok 9

VyhJ~\\· ! oorstoma
l. Ak Ole je v porstnej zrnluve ooecnané inak, nevzťahuje sa postene na škody vZOlknulé následkom

al vojnových udalostí. vzbury, povstania alebo iných tucmacných nasilných nepOkOJOV.
b) šuaJkov a vyluk,
cl teronsuckýcn aktov tu. násilných konani mcuvovaovcn politicky, sooát ne. IdeolOgtcky alebo nábožensk.yl.
dl úradnych opatreni uskutočnených na me ute/y nel na obmedzenie poisrnej udalOS!' alebo spôseoené Jadrovým (llIkZtrJl

2. Výluky z poistenca vz(ahu!úce sa na lednot~vé druhy poisteni sú uvedené vo zvraštnycn časracn všeobecnych POIstnych poamlf~'
oo,

CI~lno" 10
Ptneme j)o,sto .•.nc

1 Pois(ovňa pcskynne plnenie v mene euro
2. Ak bola poistená vec poškodená, mčená. ukradnutá alebo stratena. vznika poistenému orávo, pokiar nie le ďalel stanovené Inak.,

aby mu poisťovňa vyplatila z poislenia na:
al novú hodnoru, hodnotu zodpovedajúcu primeraným nákladom na zncvuzriadenie alebo znovunadooodnulé novej 'leo aiebo

veci porwnaternýcn vlastností v čase bezprostredne pred poistnoo udatcsfou. znUenu o hodnotu použiternych lVVŠ 'Jlf.
b) časosú hodnotu, hodnotu zodpcvedalúcu primeraným nákladom na znwumaoenie alebo znovunadobudnulie nov"!, vec

alebo veci porovnateľných vlastnosti v čase bezprostredne pred poistnou ucatosroo. zníženu o opotrebenie a o hodnotu
poožiterných zvyškov,

cl obstarávaciu hodnotu. hodnotu zcocovecaúcu primeraným nákladom na zncvuzuaderne alebo 100vunadooudnuue 'leo ale-
bo veci porovnateľných vlastnosti v čase bezprostredne pred poistnou udalosfou. zruženú O hOOJlorupoužlterných ZVYŠkOv.

dl redukovanú hodnotu, hodnotu do výšky recckovanei hodnoly veci.
3. Pri poistení zásob nesmie súčet plnenia prekročiť ich nadobúdaou hodnotu.
4. Poisfovňa je oprávnená odloži( výptatu plnenia, ako aj preddavku až do ukončenia vyšetrovania. ak proti pestenérnu alebo tomu

kto má právo na plnenie, je vedené policajné vyšetrovanie alebo trestné konanie v súvisícsf so š.kodovou udalosfou alebo ookrar

existoiú pochybnosti o oprávnenosti nároku na plnenie.
Ak poruši poistený povinnosti uvedene vo všecbecneí a zvláštnej časti všeooecnvcn poistných podmienok, le ocercvra ncráv
nená zniij( plnenie pocta toho. aký vplyv malo toto porušenie na rozsah a výšku povinnosti poisťovne plnif
Ak poistený vedome alebo násreckcm oohtia alkoholu alebo inych navykových lálok porušil povinnosti uvedene vo vseobecne]
a zvláštnej časti všeotecovcn poistných podmienok a 10tOporušenie podstatne cnspero ku vzniku patstnej uoarosu atecc k
väčšiemu rozsahu jej následkov, je poisťovna oprávnená plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť. To isté sa vzťahUJeaj na
toho, kto žije s poisteným V spoločnej domácnosIi, ak vedome porušiJ tieto povinnosti, alebo následkom požilla alkoholl! c1;ebo
navykových látok.
Od predch3dzajucich ustanoveni sa rnežno v poistných zmluvi'!ch odChýliť. pokiar to vyžadule účel alebo povaha poistema

Článok 11

Podporstemc
V prípade, že hodnota novej vec alebo veci porovoarernýcn vlastnosti v čase postnei udalosti Je VYššiaako potsmá suma, poste .••na
zníži plnenie v takom pomere, 'lakom bola poistná suma a poistná hodnota poistenej veci, alebo v takom pomere, v akom oo'c niišle
poistné k. správne stanovenému poistnému.

Čtanok 12

Miestna platnost" porstema

Posteme sa ryka POIstnýCh udalosti. pri ktorych nastane škoda na uzemi Slovenskel repubiky, ccoer me le v patstne, .zmluve
dohodnuté Inak.

Cbllok t3
Poplatky

1. Poisťovňa ma pravo účtova( poistnikovi v pripade omeškania s uhradou splatného poistného poplatOk za zasianie uoomlenky na
úhradu poistného. výzvy na zaplatenie poistného podra § 801 ods. 2 Občianskeho zákonnika alebo Pfedialobnej výzvy, a 10vo
vYšk.ezverejnenej v samobniku poplatkov na internetovej stránke www.kpas.sk. Poisťovna si vyhradZUje plavo na zmenu výšky
JednothvýCll pOplatkov.
Pre poistnika, ktorý je v omeškaní s úhradou splatného poistného je výška poplatku sfanovená podra aktuálne platného s.adzo~
nika DOPlatkOVv čase odoslama upom'enky na úhradu dUného poistného, výzvy na zaplatenit alebo predialobnej vYlVY

Clanok 1·1

Vyklad pOjmov
Pre účely poistenia platí ďalej tenlo výklad pojmov:
Paislni plRenit. je penalne alebo naturálne plnenie ori vzniku poistnej udalosti, na základe poistnej zmluvy vyplatené v novel, čas.ovej.
obstaravacej alebo redukovanej hodnote
P,ítin3 ptistne; udalntl . je riziko uvedené v poistnej zmluve alebo v právnom predpise, v dôsledku ktorého doslo k VZniku VO/5tnel
udalosti. '
Pliltni tfy!it . sUbor udajOV, ktoré preukazuju skutOČný stav uptatňovaného nároku na poistné plnenie
Plillenie na 'ubl( majetku- vyjadruje sa ag/elJovanou poistnou sumou, ktorá zodpovedá sučtu poislnych sOmtvollaClch súbor Sul>orom
majelku sa rozumie súbor hnuternych a nehnuternych vecí.
Peisttnienl yÝbtr mljelku . vyjadruje sa zoznamom pOIsteného majetku. podra osobitne! prilOhy k POIstnej zmluve
hc~nitkj rek • je doba. ktorá sa začína dnom uvedeným v poistnej zmluve ako začialok (Učinnosn poistenia a konČIsa nultou hodinou
IOvnakého dna v nasledujúcom roku
Spolulihsf' integr~lnaIp.dmienen~l· je lranšiza, do výšky ktorej sa plnenie neposkytuje (ďalej len fransiza).
Ak je poistné plnenie vyšsie ako franšiza, poisťovna uhradí celú výŠku škody. Franšiza sa neodpootava z celkovej výšky plnenia
Spoluwčul' tmdtntni IldpetilJlerdJ • je spoluútasf. do výšky ktorej sa plnenie nepOSkytuje a ktorá sa vždy odpočitava od celkovel
výšky plnenia (ďalej len spoluúčasO. .' .
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SPlluiltuf je vY~ka podielu, klOt)im sa poisteny POÓIra na vzniknutej škode Pri po'smcm plnení poisťovňa zniŽI náhradu za vzniknl/tU
skodu o ďohodnu!\J vYsku SPoluúčastI.
Hod hodIlIu .je hodnota n{Nej veci alebo vec por narernýcn vlastnosti v čase oezp-osrrecne pred porstnoc udalosťou
tao,; hdnoll . Ie hodnota novel veci alebo veci por vnaterných vlastnosti. zniiena o opotreberae
ObslujuOJ bDlfnoU 'jf hodnota. za ktorú je možné v ase pOlslnej udalosti poškOdenú alebo zmčeeú vec, pripadne vec porovnaternýcn
vlastnosti. ake mala v case bezprostredne pred poi tnou ucaosrou. zaobstaraf
H,dobú~,dl II,dn.11. je hodnota predmetov, vedená účtovnel evrdencá ako nadobedaoa hodnota (cena!
Redukmnj b.dnDtl- le upravená hodnota YeO veden) v účtovnej evidencii
Ak má predmet účtovnú hocnonr

a) vyš~u ako 80 % nacobúdacer hodnoty, p isfovha poskytne ptnenie do výŠky nadobúoaiúce] hodnoty vykihanej l účtovnej
eVIdenCie,

bl vyss.u ako 50 % a nIŽŠIUako 80 % nadob daCe) hodnoty, posfovňa poskytne plnenie do výŠky 80 % nadObúdacel hodnoty,
cl miSIU ako 50 % nadobúdacer hodnoty, po fovňa poskytne plnenie do výŠky 50 % naoobécacej hOdnoty

b,.š,k 'je til Casťmajetku. ktora ie ďaJel poui.itern alebo vwtiterná na akýkorvek účel
SkeOI'Ie ooškodeme zdrava. majetkovYch hodnot lebo inych záuimov. vyjadrená v oeôatner recnotke. Poistnou udatos(ou sa stava
iba vtedy. ak udalosť. ktorou bola škoda spôsoben, zodpovedá dohodnutým alebo inak stanoveným podmienkam
Uilj zilk· )e ujma vyradriteľná v peniazoch. spočiv 'úca v 10m. ie poškodený v dôsledku škod ovej udalosti nedosiahne rozmnoienle
malť!kovych hodnôt, ktore by sa dalo očakávať pr pravidelnom chode veci (l j keby nebolo došlo k vzniku škody).
Totjlnl thdl . úplné zničenie arebo rozsiahle poškoo nie poistenej veci, keď náklady na opravu prekračuju jej časovú hodnotu Vznikne
aj vtedy. ak výpočet poistného plnenia presiahne stnú sumu poistenej veci. Škoda spôsobená umy seine sa rczorrne taká škoda.
ktorú škocca Chcel spôsobiť buď v úmysle priamo .uieoc nepriamom.
Uiiranim mi • sa rczurrae stav, keď poistený ma ve pcora práva vo svojej moci za účelom využitia
Znehodnotenímmi sa rozumie zmena stavu veci, turú obiektlvne nie je možné odstrániť opravou, a preto vec uz nemožno ďalej
pouiivaf na pôvodný účel
Str.tenje mi . Je mimovoľná udalosť. ku ktorej doc äoza bez prejavu vôle poisteného, ale v dôsledku kwrej poistený nemá možnosť
vec driať. uiivaC alebo s ňou osponovat
Stitu( mi 'Ie všetko, čo k nej oodra povahy patri nemôie byť odcelené bez toho. ie by sa rYm vec znehodnotila
ZAsob, . ulčita časf vyrobených ulilkov'ich hodnôt ktore sú dočasne vyňaté z kolobehu smerujúceho k USPOkojeniuurčitých potrieb
(veci určené na predaj).
Penim - osobitný dn.rh tovaru. ktorým sa sprostre kúva výmena všetkých ostatných tovarov a siuäeb na trhu.
Cmnj Olpitr . je listina. na ktorej je zapísaná pohla ávka vlasmika cenného papiera voči jeho wstavovaterovr
Cennými papiellT'lt SUnapriklad zmenky, akcie, še y, obligacie. vkladné knižky
C!IIinr - SUiStý druh hospodarskych prostriedkov. e to súhrnné pomenovanie pre poštové alebo iné predajné známky, kolky. poštové
poukaikya spnevodky. odberné poukaiky na tovf' benzín. stravné listky a pod .. ktoré nanradzulú peňažné prostriedky.
Cl!Itnuti· sú oredmety, ktoré majú Okrem vlastnej užitkovej hodnoty al hodnotu umeleckú, nlstoricku alebo zberateľskú (napr klenoty.
umelecké zbierky)

HOdnot,. peniaze. cenné papiere. ceniny alebo cennosti
Hrnnll1efllllr· pre ličely posteou le stavba spojená so zemou pevným záuacom
!udm . samcstatný POzemny stavebný objekt onestcrovc sustredený a navonok celkom uzavretý. s Jednym alebo V1acerým úžit·
kovými cnestorm
8uGen nG u.l:iie 'fTmedltniedruhu Itmbntho .~ifk:tUje objekt Ohraničený v priestore obvooov)-l1iI slenOVÝrTIIa slfešnýml konšinJkClaiTlI.
ma charakter nerocrernosu a bola vybudovaná na hospodársky uéel alebo má slUiif na by-vanie
Dom· budova, v ktorer pnpadajtj k uhrnu podlahOve) plochy všelkych miestnosti aspoň dve itetiny na byty. vrátane časti Dytov. core
sa uiiv3Jú k lOéroo účelu ako k bwamu ako vedrajšle nuestnesn. a príshJsensfVo pnslliCf\alúce k bytu
Rtmlm~; stnti' súhrn slavebnych prac vrátane dodávok stavebných talo a dielov a dodávok SIrOjov a lanadeni vr~taf'P IC!"!
mootáže. náradia a inventára uskutočňovan';' spravrdta na súvulcm meste a v súvistom čase. ktorého účelom Je vyccdovane
hmotného invesnčnébo majetku
51mbnj .bjek1· pnestorovc oddelená alebo samostatná časf stavby (napr budova s kompretným prislušenstvom a zanadenim.',: -c. .1

plni vymedzenú funkcu

Znečistenim,6d . sa rozumie zhoršenie akosu povrchových alebo podzemných vôd. ako aj odpadovYch vôd odvadzaných vereinoc
k.analizaciou Za škodu spôsobenú znečrstemm vôd sa považuje I pripadna ďalŠia škoda. klora ie v priČInnej sU'IlSIOStlso znet,~t:'::m
vôd ako uhyn rýb. znečistené xorytá vodného laku a POd.
lntimim ~d, . sa rozumie pOhyb hornin Z vy~šiCh Polôh svahu do nIžšich. ku ktorému dochádza pôsobenim zemskej prilíi.iIIJ:l$!i
alebo fudskej čmncsu pri porvseni podmIenok rovnováhy svahu.
DpGlrebenie. ie prirodzeny ubytok hodnoty veo spôsobený starnutím, pripadne používanim
Ddgralimie dklld} . su náklady, ktoré le poisleny pOVIOnyvynaloiJ( z oóvoccv bezpečnosmvcn. hyglenlckych alebo méno verenéno
záujmu na cdpratanie zvyškov poistených stavieb po porstnei udalosti. Plnenie oostovne sa neposkytuje na occratame neoošscce-
ných alebo cpraviterné poškodených zvysných časti slavby v pripadoch, keď poisteny nevykonáva alebo nevykoná zriadenie stavby
ShdDJ~udalosť'Ie vdatosf nantásená porstenvm. pri ktore) vznikne potsrovaterovt povinnosť o.eve.rt. ČI ide o poistnú udat\J~f v-,';"l·~!'le
dchocnutých poistných podmienok.

Ctanok 15
Zaver ecue usranoverua

, PraVCIa povinnosti z poistenia sa riadia slovenskými pravnymt predpismi. zmluvnými dOjednanl(!fTIl,všeobecnou časťou všeceec.
ných poistných pcdmíenok a príslušnými zvlá~tnymi časťami všeobecných poistných podmienok

2. Zmluvné strany budu rfe~f pripadne spory vyplYvajúce z POIstnej zmluvy predovšetkým dohodou Ak sa na neseni seen -eoc-
hodnú. bude spor predložený na rozhodnutie prislu~nému súdu na územi Slovenskej repub~ky
Sutasťou tychto všeobecoýcn poistných podmienok Su prislu~né zvláštne časti všeobecných poistných podmienok. v Z,hl15'OSh
od dOJednaného rozsahu poistenia majetku a zodpovednosti za Skodu.

4 Itetc Všeobecne poistné podmienky pre poistenie maretku a zodpovednosti za škodu • všeobecná časf (VPP 100·21 boli scnvaíe-
né Predstavenstvom spoločnosti KOMUNÁLNA POIsfovna, as Vienna Insurance Group a nadobúdaju účinnosf dnom 01 OI 201~
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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
ZVLÁŠTNA ČASŤ

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

KOMUNÁLNA A
poisťovňa V

VIENNA INSURANCE GROUP

Clanok
Rozsah pote enie

Poistenie sa uzaviera pre pripad pr' vnym predpisom stanovenej
zodpovednosti poisteného za škodu niknutú inej osobe II priamej
súvislosti s vykonávaním odbornej činn sti ooora osobitnvcb pravnych

predpisov

Clanok
Poistnáud est

1 Poistnou udalosťou je vznik povinn stí poisteného nahradi!' škodu

ocora cl. " ak poísteny zodpoved za škodu II dosledku svojho
konania alebo vzťahu II case trva ia poistenia a je nahlásená

ootsrovn! II tejto dobe, pokrar rue je zmluve dohodnuté inak
Ak o náhrade skody rozhoduje opr vnený orgán. plati, ie poistná
udalost nastala dnom, keď rozbo nutie o výske škody, oocra
ktorého má poístovna plniť, nadobu lo orávooratnosr

Clanok
Výluky z pois enia

l Poistenie sa nevztahvie na zodpove nosť za škodu:

a) na veciach, ktoré ootstený prevz I za úcetom uzfvanta. spraco-
vania, opravy, úpravy, predaja, úschovy, uskladnenia alebo
poskytnutia odbornej pomoci,

bl z prepravných zmlúv,
cl na veci, ktoré prechodne uživaa ie sú v jeho vlastníctve.
dl na veciach uouanýcn poistený , alebo na ktorých poistený

vykonával objednanú činnost, po iar ku škode došlo preto, že
dodané veci oou vadne] akosti lebo objednaná činnost bola
vadne vykonaná.

el na veciach alebo na zdravi, pokia ide o zooooveonost za škodu
vzniknutú z vadného výrobku aleb služby,

[) za úraz pri športovej crnnosu.

g) spósobeoú pri plnení pracovný h úloh v pracovnoprávnych
vzťahoch alebo v priamej súvislos i s nim.

h) vzniknutou znečistením vód a iiv tného prostredia, pósobením
unikajúcich látok (napr. ptynov. ár, popolčeka, dymu a pod)
alebo pósobenim teploty, vlhko ti, hluku a žiare nim každého

druhu
Poisťovna nenahradí škodu
al spóscbeoú úmyselne alebo prevz tú nad rámec stanovený prav-

nymi predpismi alebo prevzatú viuve.
bl spôsobenú nedodr:ianim lehót a ebo terminov dodania obled-

nanej odbornej činnosti,
cl spósobenu zmeškaním lehôt (na r. na padanie opravného pro-

striedku. zaplatenie súdneho pop atku a pod.).
d) spósobenú neoprávneným z' sahom alebo porušením

autorského prava, práv z pate tovei ochrany, obchodného
mena. ochranných známok. prie vselnéno a Užitkového vzoru,

el spôsobenú ócasrcu na soorocno pocruxam. na ktoré sa pois-
tenie nevzťahuje,

f) spôsobenú prevádzkou dopravný h prostnedkov.
g) spôsobenú sadanim. zosúvanim pôdy, eróziou, priernyselnvrn

odstrelom, vibráciami a v dósledk poddolovania,
hl spôsobenú protiprávnym uiívanim veci,
il spôsobenú ladrovými rizikami a jadrovým žiarením. azbest om

a formaldehydom, toxickými látka i a vírusovými ochoreniami,
il spôsobenú na pozemkoch, rástli 'ch, stromoch a lesoch.
kl spôsobenú pádom stromov alebo konárov,
tl pri nesplnení povinnosti odvrátil" š odu.

3 Poistenie sa nevzťahuje na zodoo eonost za škodu, za ktorú
poistený zodpovedá svojmu
aj manželovi a pribuzným v priamom rade,
b) osobám, ktoré S nim žijú v spOIOČ ej domácnosti,
cl spotocnikom a osobám im blizky

d) právnickej osobe, v ktorej má poistený. jeho spolocnici alebo
osoby im blízke majetkovú účasť
V poistnej zmluve mozno dohodnúť. ze poistenie sa nevzťahuje

na zodpovednosť za škodu vzniknutú inak aka spôsobmi uvedenými
v bode 1 a 2 tohto elánku

Článok 4

Plnenie poisťovne
1 Plnenie z jednej skodovej udalosti nesmie presiahnuť poistnú sumu
stanovenú v poistnej zmluve. ktorá je zároveň poistnou sumou pre
vsetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom obdobi To plalí áj

pre súčet všetkych plnení zo šxodových udalosti, ktoré spotu časovo
súvisia a VYP!Yvajúz rovnakého zdroja, priČiny, udalosti, okolnosti,
závady alebo iného nebezpečenstva (sériová škodová udalost")
2. Ak nie je v zmluve dojednané inak, poístený sa pooíeta na plneni

z každej skodovei udalosti čiastkou dohodnutou v poistnej zmluve

ako spoluúcasf Na plneni zo séríowcn škodových udalosti sa
poistený podieľa spotuúcastou iba jedenkrát. bez ohradu na počet
škodových udalosti v sérii

Ak súčet nánrao za škodu pri sériovej škodove] udalosti
prevyšuje poistnú sumu, poisťovna vyplati náhrady všetkým

ooskodeným v rovnakom pomere
Ak Sa poisťovna písomne zaviazala, je povinná nahradil"

primerané náklady:
al ktoré zodpovedajú najviac mimozmlwnej odmene advokáta za

obhajobu poisteného v prípravnom konani a konaní pred sudom
prvého stupňa v trestnom konani vedenom proti nemu v súvis-
losti so škodou, ktorú má coistený nahradi!", ak splnil povinnosť
uloženú v čl. 5 písm. dl,

b) občianskeho súdneho konania o náhradu škody, pokiaľ konanie
bolo nevyhnutné pre zistenie zodpovednosti poisteného alebo
výšky škody a ak ie poistený povionv tieto náklady nahradiť
a splnil povinnosti v čl. 5 písm. cl a el,

cl ktoré poskodeny vvoarožu v súvislosti s mimosúdnym preroko-
vanim nároku na náhradu škody. pokiaľ je poistený povŕnny ich
uhradiť a pokiaľ splnil povinnosti v cl. 5 pism. bl

5. Poístovna nie je povinná plniť, ak poistený

al bez predchádzajúceho súhlasu poisťovne celkom alebo sčasti
uznal nárok poškodeného na náhradu Škody, ktorv prevyšuje
čiastku dohodnutej sooroúcastt

b) nevznieso! námietku pre mlčania alebo sa zaviazal bez súhlasu
poisťovne uhradiť oremrčanú pchradávku alebo uzavrel súdny
zmier

Z poistenia nevzniká nárok na plnenie:
al za uložené alebo uplatnené pokuty, penále alebo iné platby,

ktoré majú represfvny alebo preventívny charakter.
b} za platby patriace v rámci zodpovednosti za vady a zodpoved-

nosti za omeškanie.
cl v prípade exeikorvek škody pnsúdenei súdom Spoienvch štátov

arnerickvch alebo Kanady

Clanok 5
Povinnosti poisteného

Okrem povinnosti stanovených právnymi predpismi a vseobecnou
cestou všeobecných ootstnýcf podmienok je poístenv povinný

a) bez zbytocnébo odkladu písomne oznámiť poisťovni, i:e nastala
udalost", ktorá by mohla byt" dóvodom vzniku práva na plnenie
poisťovne,

bl pisomne oznámiť poisťovni, ie ooškodenv uplatnil proti poistenému
nárok na náhradu škody. vviadriť sa k pozadovanel náhrade, jej
výŠke a na pokyn poisťovne ju splnomocniť. aby za neho skodovu
udalost' prejednala.

cl bez zbytočného odkladu písomne oznámit". ie poškodený uplatnil

právo na náhradu Škody na SLidealebo inom pns'usncrn org3(!2:
dl písomne oznámiť, ie v súvístosti so vzniknutou škodou bo:c

zanáíene trestné konanie proti nemu a informovať poistovnu o mene
obhajcu. ktorého si zvolil. a o priebehu a výsledkoch tohto I)or1aiwi

el v konani O náhradu škody postupova!" v súlade s pokynmi po'lsi'~~'f;~
najmä nesmie celkom ani scestt uznaf alebo uspokojil' akýkor-~ek
nárok z titulu zodpovednosti za škodu bez oredchádzaiuceho

súhlasu poisťovne, zaviazal" sa bez tohto súhlasu na uhradenie
pramtcane] pohľadávky alebo uzavrie!"sucnv zmier.
odvolať sa proti rozhodnutiu prislusnych orgánov, ktoré sa tÝ'~,ai::.
náhrady škOdy, pokiaT v odvolacej lehote neobdr:ii iny pokyn pd
poisťovne,

g) bez zbytočného odkladu oznámil" každé zvysenie poistného necez-

oeóenstva. o ktorom poistený vie a ktore nastalo po uzavret! zmluvy,
hl dbať na to, aby poistná udalost" nenastala, najmä dodri:iavať vsetky

právne a iné predpisy. ktore ustanovujú povinnosti na zarnedzcn!e
škód.

neporusovať povinnosti smerujúce k odvráteni u alebo zrnensená.

nebezpečenstva. -

Článok 6
Zánik poistenia

t Okrem pripadov stanovených v Občianskom zákonniJ.;!)
a Všeobecnej časti všeobecných poistných podmienok PO~Sí~~í€
zaniká' .
al ukončením činnosti poisteného,
b) právoplatným rozhodnutím oprávneného organu o odú;;!ii

oprávnenia vykonáva!" odbornú činnost oocra priSH,:}~:-;'::n
právnych predpisov '

2. Ukončením činnosti porsteného sa rozumie:
a) u právruckycn osôb a fyzických osôb, ktoré sa zapisuje do

zákonom určeného registra . výmaz z tohto registra.
bl u právnickych osób. ktoré sa nezapisujú do registra, zrusenie

právnickej osoby zrtedovaterom.

cl u podrukaterov - fyzickych osôb. ktore sa nezapisuj ú do reqist-a.

zánik oprávnenia k ooomkatersset činnosti.
d) zánikom oprávnenia z inej zarookove! činnosti

Clanok 7
Prechod práv

1 Ak má ooístenv voci poskodenérnv alebo inej osobe právo ,'.3

náhradu škody soósobeneí poistnou udalosťou alebo Jk
poistenému voci poškodenému alebo inej osobe vzniklo právo '":3

vrátenie alebo znii:enie plnenia. prechádzajú tieto práva -a

ootstovnu až do výSky plnenia, ktoré potstovna poskytla. 'ia
poistovnu prechádza tiez prava poisteného na náhradu náktaoov

konania o náhradu Škody, ktoré boli poistenému pnznane proti
úcastmkcrn konania. pokiaľ ich ootstovna za poisteného zaplatila
Poistený ie povinný bez zbytočného odkladu poisfovni oznámiť. le
nastali skutočnosti, na ktoré sa viaže vznik práv uvedenych v bode
l tohto článku. a odovzdal" potrebné podklady na uplatnenie tvchtc

práv. Ak poistený poruši túto povinnosť, poisťovna je ooravr.ená

poiadovať od poisteného náhradu ai do výšky poskytnuteoo

plnenia

Tieto všeobecné poistné podmienky boli schválené Ministerstvom
flnanctl Slovenskej republiky ako dozorným orqáncm nad potsťovructvcm
dňa 28.12.1999 pod čislom 19943/99-63 s účinnosťou od 1. 1.2000.

xonverznv kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
V súlade s § 2 ods, 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro
v Slovenskej republike sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa
konverzného kurzu zaokrúhrujú na dve desatinné miesta na najbližší
euro ce nt podte pravidiel ustanovených osobttnym predpisom. Po
1. 1. 2009 je hodnota uvedená v SKK len Informatívna.
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KOMUNÁLNA .••4
poist'ovňa V

PLNOMOCENSTVO

VIlfillH.IN\UIIA •• U CtIlOUIP

NAŠE 185-ROCNIÉ
SKÚSI NOSTI,
VAŠA ISTOTAVIENNA INSURANCE GROUP

KOMUNÁ NA poist'ovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17. 8 l l 05
Bratislava. IČO: 31 595 545, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1. Oddiel: Sa.
Vložka Č. 3345/B ďalej len spoločnost") prostredníctvom členov štatutárneho orgánu splnomocňuje
svojho zamestnanca

Martina Zumrnera

nar. 25.10 1972. ro . Č. 72 10 25/8440. číslo OP ST 190 838. riaditeľ pobočky pre cxterný 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 \ oblasti
životného neživotného poistenia v rámci stanovených kompetencií, vrátane zmlúv v odvetví
povinného mluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
vypracova ie a predkladanie komplexných ponúk do verejných súťaží v súlade s požadovaným
rozsahom, predkladanie ponúk do verejných súťaží v spolupoistení. vrátane zastupovania
spoločnosti pri otváraní ponúk

Toto plnomocens vo sa vydáva \ rozsahu práv a povinností podľa Obchodného zákonníka.
Občianskeho záko nika, Občianskeho súdneho poriadku a Zákona o poisťovníctve v platnom znení.

V Bratislave. dňa 7.04.20 I l

(
/G"'/'/ ~Z/ /·Z ~/
" _/' /' /' l. ('

M;g_ iur.: atrick Skyba'
člen predstavenstva

Ing. Vladi ír Bakeš
predseda pr dstavenstva

a generál y riaditeľ
KOMUNÁL A poisťovňa. a. s.

Vienna lns rance Group
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.

Vienna Insurance Group

Plnornocenstvo v vyššie uvedenom rozsahu prijímam.

j')
Martin Zummer ~VVZ//

KOMUNÁLNA pOistovň .a.s. Vienna Insurance Group
CENTAALA - Stefá.nik a 17,811 05 Bratislava
IČO: 31 595545, DIČ 021097089, IC DPH: SK2021097089
Zapísaná. v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l., Oddiel Sa. vlozka c 3345/B lntounka 0800 11 2222 I www.kpas.sk




