
KOMUNÁLNA A
poisťovňa'"

VIENNA INSURANCE GROUP

Poistník:

Poisťovatel':

Poistná zmluva číslo: 1190001169

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 36 126 624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK51 81800000007000504489
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda

KOMUNÁLNA poisťovňa, 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 riaditel'a
Splnomocnená osoba: Martin Zummer, riaditeľ pobočky
pre externý 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

Uzatvárajú 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 Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO: 17 335 795

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)



.Všeobecnýrni poistnými podmienkami, zvláštna časť, poistenie zodpovednosti
za škodu pri výkone odbornej činnosti podľa osobitných právnych predpisov"
(VPP 104)

Začiatok poistenia:

Poistné obdobie:
I

Koniec poistenia:

Retroaktívny
dátum:

Územná platnosť:

Miesto výkonu
zdravotnej
starosti ivosti:

Druh
zdravotnej
starosti ivosti:

Poistná suma:

Poistené riziká:

14.08.2014

od 14.08.2014 do 13.08.2015

13.08.2015

01.07.2007

SR

Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

V zmysle rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja
Č. TSK/2014/05124/zdrav.-2 zo dňa 21.07.2014 všeobecná nemocnica
s nasledovným odborným zameraním:

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

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



Spoluúčasť:

Oznámenie
poistnej udalosti:

Splatnosť
poistného:

Záverečné
ustanovenia:

Prílohy:

11. Poistitel' 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 poistiteľa, 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, pokial' 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.

6767,59 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

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 poisťovateľovi
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.

Vyúčtovanie poistného
Rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. TSK/2014/05124/
zdrav. - 2 zo dňa 21.07.2014
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
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 poisťovateľa 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 udel'uje 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.

Vyhlásenie
poistníka
a poisteného:

V Banskej Bystrici, dňa J:::..?~.'..~.\11 .

Ing. Jaroslav Baška
predseda Trenčianskeho

samosprávneho kraja

Martin Zu ef
riaditeľ pobočky pre externý obchod

na základe plnomocenstva



Vyúčtovanie k poistnej zmluve č. 1190001169

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

Druh poistenia: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri

I poskytovaní zdravotnej starostlivosti

I Poistený: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v
Bojniciach

I ICO: 17335795
Adresa: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

Druh zdravotnej 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 20,388 10% min. 6767,59€
Pracovníkov: 1 660,00 €
Lekári 142
Ostatní zdrav. pracovníci 591

Bežné poistné: 6767,59 €

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 5600 0000 0012 0022 2008
Variabilný symbol: 1190001169
Konštantný symbol: 3558

V Banskej Bystrici, dňa ~~.:.~.~.~ ..J.q.~~.

Ing. Jaroslav Baška
predseda Trenčianskeho

samosprávneho kraja

Marti n Zu ffif'FI-8J:"'--

riaditeľ pobočky pre externý obchod
na základe plnomocenstva

l.--,-..--'.

"



Číslo spisu: TSKJ/20 14/05 l 24/zdrav.- 2 Trenčín. 21. júla 2014

r
!. TRENČIANSKY SAMOSPRÁ VNY KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ol Trenčín

._---- ----_ ..._-------~
oto rozhodnutie nadobudl~i' , /,~1r,7)1Új/~
rávoplatnosr dňa ~'''':''~' I

Zfi,

Rozhodnutie

Trenčian ky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne ako príslušný orgán podľa
ust. § II ods. 12 písm. g) v spojení s ust. § 17 ods. 1 zákona číslo 578/2004 Z. z. o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch. stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti") a v 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 z dôvodu zmeny jeho
odborného zamerania, po preskúmaní potrebných podkladov. rozhodol

takto:

Žiadosti organizácie Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom Nemocničná 2,
972 Ol Bojnice, identifikačné číslo organizácie: 17 335 795, zastúpenej štatutárnym
zástupcom - riaditeľom MUDr .. Jánom Belanským, MPH, trvale bytom Slnečná 2. 972 01
Bojnice (ďalej len "žiadatel''') o zmenu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia sa podľa ust.§ 17 ods. 1 v spojení s ust. § 12 a § 13 zákona o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti vy h o v uje a žiadateľovi sa podľa ust. § 7 ods. 4 písm. a)
bod 1; zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti p o vol' uje prevádzkovať
zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti

všeobecnú nemocnicu

v rozsahu činnosti určenom v prílohe tohto rozhodnutia.

Miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia sú:

l) Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

2) Š. Závodníka 494/24, 971 Ol Prieviďza

3) Svätoplukova 96, 971 Ol Prievidza

4) Nábrežná 5, 971 01 Prievidza

5) SNP 397, 972 13 Nitrianske Pravno.



Odborné zameJnie zdravotníckeho zariadenia:

1. Všeobecná albu,antná zdravotná starostlivost'
v 'l' .r . h db hv speera izac yc o oroc:

• pediatria ako vseobecny lekár pre deti cl dorast
• V~CObCCné lekártvo ako vseobecny lekár pre dospelych

2. Specializovajllá ambulantná zdravotná starostlivosť
v špecializačných odboroch:

• algeziológia
• angiológia
• anestéziológia a intenzívna medicína
• cievna chirurgia
• chirurgia
• diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
• dermatovenerológia
• klinická psychológia
• endokrinológia
• fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
• funkčná diagnostika
• gastroenterológia
• geriatria
• gynekológia a pôrodníctvo
• hematológia a transfúziológia
• infektológia I
• kardiológia
• medicína drogových závislostí
• neurológia
• klinická onkológia
• onkológia v chirurgii
• onkológia v urológii
• onkológia v gynekológii
• otorinolaryngológia
• ortopédia
• pediatria
• pediatrická neurológia
• pediatrická kardiológia
• pediatrická nefrológia
• pediatrická oftalmológia
• pracovné lekárstvo
• psychiatria
• pneumológia a ftizeológia
• vnútorné lekárstvo
• úrazová chirurgia
• urológia I
• urgentná medicína

-- .. ---.--- .. __ o. .._. .

- .------.----------- ...- ..

--------, r,



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

• gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
oftalmológia I
otorinolaryngológia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia

•
•
•
•
•
•

"-..-- 4. Stacionáre
v špecializačných odboroch:

• psychiatria
• algeziológia
• medicína drogových závislostí

5. Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v špecializačných odboroch:

• fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
rádiológia
klinická imunológia a alergológia
klinická biochémia
klinická mIkrobiológia
hematológia a transfúziológia
patologická anatómia
centrálna sterilizácia
funkčná diagnostika
oddelenie liečebnej výživy a stravovania

•
•
•
•
•
•
•
•
•



• vnútorné lekánstvo
• geriatria
• pneumológia a ftizeológia
• neurológia
• psychiatria
• pediatria
• gynekológia a pôrodníctvo
• chirurgia
• úrazová chirurgia
• anestéziológia a intenzívna medicína
• ortopédia
• urológia
• otorinolaryngológia
• oftalmológia
• dermatovenerológia
• oddelenie dlhodobo chorých
• neonatológia

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

7. Ústavná pohotovostná služba
v špecializačných odboroch:

• vnútorné lekárstvo
• chirurgia
• úrazová chirurgia
• pediatria
• gynekológia a pôrodníctvo
• psychiatria
• neurológia
• anestéziológia a intenzívna medicína
• otorinolaryngológia
• oftalmológia
• pneumológia a ftizeológia
• urológia

"



Odborným zástupcom zodpovedným za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v kategóri i sestra je:

PhDr. Iveta Pastieriková
narod. 26. 1. 1963, občianka Slovenskej republiky
trvale bytom: Stará cesta 549,972 17 Kanianka;

v zdravotníckom povolaní sestra
v študijnom odbore ošetrovateľstvo

špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť.

I
I
I
I
I

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

MUDr. Ladislav Geri ich, MPH
narod. 15. 12. 1955, občan Slovenskej republiky

trvale bytom: Rázusa 46/3, 971 01 Prievidza;
v zdravotníckom povolaní lekár

v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
v špecializačných odboroch vnútorné lekárstvo a geriatria.

Odborným zástupcom zodpovedným za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v kategórii pôrodná asistentka je :

Bc. Soňa Hrončiaková
narod. 11. 12. 1954, občianka Slovenskej republiky

trvale bytom: Opatovce 275, 972 02 Opatovce nad Nitrou;
v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka

v študijnom odbore pôrodná asistencia
v špecializačnorn odbore: intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve.

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na základe tohto
rozhodnutia začína dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia

právoplatnosti rozhodnutia, najneskôr do troch mesiacov od tohto dňa.

Žiadateľovi sa sucasne zrusuje povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice.
vydané Trenčianskym" samosprávnym krajom, rozhodnutím zo dňa 25. júna 2014, číslo:
TSK/2014/03569/zdrav.- 2, ktorého súčasťou je príloha. kde bol určený rozsah odborného
zamerania zdravotníckeho zariadenia.

Držiteľ povolenia je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade so zákonom
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a predpismi vydanýrni na jeho vykonávanie ako
i za podmienok stanovených v prílohe. ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia



Odôvodnenie

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

Žiadateľ písomným podaním, ktoré bolo doručené správnemu orgánu. požiadal o zmenu
povolenia číslo: TSKJ2014/03569/zdrav.-2 zo dňa 25. júna 2014 z dôvodu:

• zmeny miesta prevádzkovania zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných
zložiek v špecializačnom odbore rádiológia z: Pauleho 1, 9710 I Prievidza

na: Nemocničná 2.972 01 Bojnice:

• rozšírením činnosti o prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára pre deti
a dorast na Nemocničnej u1.2, 972 01 Bojnice .. ktorú prevádzkovala MUDr. Marta
Kiššová, s miestami prevádzkovania: Š. Králika 26. Prievidza a Ciglianska 8/A.
Prievidza. Od 1. augusta 2014 žiadateľ preberá aj všetku zdravotnú dokumentáciu od
pôvodného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Žiadateľ k žiadosti o vydanie nového povolenia doložil všetky doklady. ktoré sa
vzťahujú na požadovanú zmenu a zároveň konajúcemu správnemu orgánu písomne oznámil,
že sa nemenia ostatné skutočnosti. na ktorých základe mu bolo vydané pôvodné povolenie.
čo dokladoval čestným vyhlásením.

Správny orgán preskúmal žiadosť žiadateľa o zmenu povolenia a predložené doklady
a zistil, že žiadateľ splnil všetky podmienky uvedené v druhej časti zákona o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, a preto rozhodol tak. ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

P o II Č e nie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní
od jeho doručenia na Trenčiansky samosprávny kraj (§ 54 ods. I a 2 zákona číslo
71/1967 Zb.). Odvolacím orgánom je podľa ust. § 24 zákona o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti Ministerstvo zdravotníctva SR. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

~..• //~)
Mgr. Ele~a Š tef í k o v á, MPH

vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie

"



Rozhodnutie dostanú:

I
I
I

l. NsP Prievidza so sídlom Bojnice, Nemocničná 2
2. SLK Račianska 42/A, Bratislava
3. RLK Legionárska 28, Trenčín
3. Daňový úrad Prievidza
4. VšZP, a.s. Partizánska 2315, Prievidza
5. DÔVERA ZP, a.s. Cintorínska 5, Nitra
6. UNION ZP, a.s. Bajkalská 29/A. 821 08 Bratislava
7. Združenie zdravotných poisťovní SR. Kominárska 2,4. 831 04 Bratislava
8. Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, Nemocničná 4, 911 O I Trenčín
9. MZ SR, zdravotná starostlivosť Bratislava
10. Štatistický úrad SR - Krajská správa Trenčín. Pribinova č. 28
ll. NCZI Bratislava, Lazaretská 26
12. Do spisu



• ambulancia v špecializačnom odbore pediatria
ako všeobecný lekár pre deti a dorast v úväzku O, 20 LM

Príloha č. 1 k rozhodnutiu
číslo: TSK 2014/05124/zdrav.- 2 zo dňa 21. júla 2014

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

AI Miesto prevádzkovania: Š. Závodníka 494/24, 971 01 Prievidza
Centrum sociálnej pomoci

1. Všeobecná ambulantná starostlivosť:

BI Miesto prevádzkovania: Svätoplukova 96, 971 01 Prievidza
I

1. Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivost'

• ambulancia v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
• ambulancia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
• ambulancia v špecializačnom odbore pediatrická

nefrológia
• ambulancia v špecializačnom odbore psychiatria

v úväzku 0.60 LM
v úväzku 1,00 LM

v úväzku 0,80 LM
v úväzku 0,40 LM

2. Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek:

• v špeoializačnorn odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

3. Stacionáre

• v špecializačnom odbore psychiatria

"



CI Miesto prevádzkovania: Nábrežná 5, 971 Ol Prievidza

l. Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek:

• v špecializačnom odbore klinická biochémia

DI Miesto prevádzkovania: SNP 397, 972 13 Nitrianske Pravno

1. Všeobecná ambulantná starostlivosť:

• ambulancia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
ako všeobecný lekár pre dospelých

v úväzku 1.00 LM

I
I
I
I



v úväzku 1.50 LM
v úväzku 1.00 LM

I
I
I
I

El Miesto prevádzkovania: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

• ambulancia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
ako všeobecný lekár pre dospelých v úväzku l. OOLM

.ambulancia v špecializačnom odbore pediatria
ako všeobecný lekár pre deti a dorast v úväzku 1, OOLM

1. Všeobecná ambulantná starostlivosť:

2. Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivost':

• ambulancia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
• ambulancia v špecializačnom odbore neurológia

- ambulancia so zameraním na elektrofyziologickú
neurológiu

• ambulancia v špecializačnom odbore neurológia
• ambulancia v špecializačnom odbore ortopéd ia
• ambulancia v špecializačnom odbore ortopédia

- coxy novorodencov
• ambulancia v špecializačnom odbore algeziológia
• ambulancia v špecializačnom odbore chirurgia
• ambulancia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
• ambulancia v špecializačnom odbore geriatria
• ambulancia v špecializačnom odbore kardiológia
• ambulancia v špecializačnom odbore gastroenterológia
• ambulancia v špecializačnom odbore angiológia
• ambulancia v špecializačnom odbore diabetológia,

poruchy látkovej premeny a výživy
• ambulancia v špecializačnom odbore endokrinológia
• ambulancia v špecializačnom odbore infektológia
• ambulancia v špecializačnom odbore psychiatria
• ambulanoia v špecializačnom odbore medicína

drogových závislostí
• ambulancia v špecializačnom odbore pediatria
• ambulancia v špecializačnom odbore

pediatrická neurológia
• ambulancia v špecializačnom odbore

pediatrická kardiológia
• ambulancia v špecializačnom odbore

pediatrická oftalmológia
• ambulancia v špecializačnom odbore

klinická psychológia

v úväzku 1.00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 1.00 LM

v úväzku 020 LM
v úväzku 1.00 LM
v úväzku 1.00 LM
v úväzku 0.20 LM
v úväzku 0,50 LM
v úväzku 1.00 LM
v úväzku 1,00 LM
v úväzku 0.40 LM

v úväzku 0.50 LM
v úväzku 0,20 LM
v úväzku 1.00 LM
v úväzku 1,00 LM

v úväzku 1.00 LM
v úväzku 1.00 LM

v úväzku 0.20 LM

v úväzku 1.00 LM

v úväzku 1.00 LM

v úväzku 0.80 LM

"



• ambulancia v špecializačnom odbore
gynekológia a pôrodníctvo

- ambulancia so zameraním na rizikové tehotenstvo
- ambulancia so zameran fm na urogynekologiu
- ambulancia so zameraním na onkológiu v gynekologii
- ambulancia so zameraním na choroby prsníka

• ambulancia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia v úväzku 1.00 LM
• ambulan I ia v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii v úväzku 0,20 LM
• ambulancia v špecializačnom odbore

pneumológia a ftizeológia
• ambulancia v špecializačnom odbore anestéziológia a

intenzívna medicína
• ambulancia v špecializačnom odbore urológia
• ambulancia v špecializačnom odbore klinická onkológia
• ambulancia v špecial izačnom odbore onkológia v urológii
• ambulaJcia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
• ambulancia v špecializačnom odbore oftalmológia
• ambulancia v špecializačnom odbore oftalmológia

ambulancia so zameraním na liečbu glaukomu oka
cievna ambulancia so zameraním na liečbu laserom
ambulancia so zameraním na orbitologiu a onkologické ochorenia

• ambulancia v špecializačnom odbore
gynekológia a pôrodníctvo

(primárna)
• ambulancia v špecializačnom odbore

gynekológia a pôrodníctvo
- príjmová a konziliárna

• ambulancia v špecializačnom odboreI gynekológia a pôrodníctvo
ambulancia so zameran fm na ultrazvuk v gynekologii

• ambulancia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
• ambulancia v špecializačnom odbore

hematológia a transfúziológia č.l
• ambulancia v špecializačnom odbore

hematológia a transfúziológia č.2
• ambulancia v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia

a liečebná rehabilitácia
• ambula cia v špecializačnom odbore funkčnej diagnostiky

v úväzku 1.00 LM

v úväzku 1,00 LM

v úväzku 0.70 LM

V úväzku 1,00 LM

v úväzku 1,50 LM

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 1,00 LM
v úväzku 0.90 LM

V úväzku 1.00 LM

v úväzku 1,00 LM

V úväzku 1.00 LM

V úväzku 2.00 LM
v úväzku 0.20 LM



• psychiatria
• algeziológia
• medicína drogových závislostí

3. Pracovisko urgentného príjmu

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

• gynekológia a pôrodníctvo
• chirurgia
• oftalmológia
• otorinolaryngológia
• ortopéd ia
• urológia
• úrazová chirurgia

5. Stacionáre
v špecializačných odboroch:

6. Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
v špecializačných odboroch:

• fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
• klinická imunológia a alergológia
• klinická mikrobiológia
• klinická biochémia
• rádiológia vrátane prevádzkovania CT prístroja
• oddelenie patologickej anatómie
• centrálna sterilizácia
• hematológia a transfúziológia
• funkčná diagnostika
• oddelenie liečebnej výživy a stravovania



• 50 lôžok v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo z toho 6 lôžok JIS
• 30 lôžok v špecializačnom odbore geriatria
• 28 lôžok v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
• 41 lôžok v špecializačnom odbore neurológia z toho 5 lôžok JIS
• 54 lôžok v špecializačnom odbore psychiatria
• 38 lôžok v špecializačnom odbore pediatria z toho 4 lôžka JIS
• 15 novorodeneckých postelí
• 50 lôžok v špecializačnom odbore gynekol. a pôrodníctvo z toho 9 lôžok JIS
• 60 lôžok v špecializačnom odbore chirurgia z toho 10 lôžok JIS
• 25 lôžok v špecializačnom odbore úrazová chirurgia z toho 5 lôžok JIS
• 5 lôžok v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína
• 23 lôžok v špecializačnom odbore ortopédia
• 18 lôžok v špecializačnom odbore urológia
• 22 lôžok v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
• 10 lôžok v špecial izačnom odbore oftalmológia
• 23 lôžok v špecializačnom odbore dermatovenerológia
• 25 lôžok oddelenia dlhodobo chorých

7, Ústavná zdravotná starostlivost' -lôžkové oddelenia:

Ústavná pohotovostná služba
v špecializačných odboroch:

• vnútorné lekárstvo
chirurgia
, I i chi .urazova c rrurgra
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
psychiatria
neurológia
anestéziológia a intenzívna medicína
otorinolaryngológia
oftalmológia
pneumológia a ftizeológia
urológia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



1. Držiteľ povolenia je povinný označiť zdravotnícke zariadenie v súlade so zákonom
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti najneskôr do troch mesiacov odo dňa vydania
tohto povolen' a.

I
I
I

Príloha Č. 2 k rozhodnutiu
číslo: TSK 2014/ 5124/zdrav.- 2 zo dňa 21. júla 2014

Pre prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na základe tohto povolenia
samosprávny kraj určuje tieto podmienky:

2. Držiteľ povolenia je povinný zabezpečovať ústavnú pohotovostnú službu.

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

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

5. Držiteľ povoleniaje 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.

6. Držiteľ povolenia je povinný umiestniť na viditeľnom mieste cenník zdravotných
výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti; za prístupné a viditeľné
miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne
alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie
na webovom sídle poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak ho má zriadené.

7. 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 za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Pacientovi vydať
účtovný doklad o úhrade za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

8. Držiteľ povolenia je povinný oznámiť Trenčianskemu samosprávnemu kraju do 15 dní
všetky zmeny. ktoré sa dotýkajú údajov obsiahnutých v povolení.

Pri nedodržaní podmienok a povinností určených zákonom o poskytovatel'och
zdravotnej starostlivosti a právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti ako i ďalších podmienok uvedených v povolení, Trenčiansky samosprávny
kraj bude postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku zdravotníctva.



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A, 91 1 O1 Trenčín

Číslo spisu: TSK/20 14/05380Izdrav.-2 Trenčín. 6. augusta 2014

I
I

Vyznačenie zmeny údajov I
v rozhodnutí Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo: TSK/ 2014/05124/zdrav.- 2

zo dna 21. júla 2014 o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s ust. ~ 16 ods. l písm. a) zákona číslo

578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch.

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

v platnom znení, v rozhodnutí Trenčianskeho samosprávneho kraja, zo dňa 21.7. 2014,

číslo: TSK/2014/05124/zdrav.-2, ktorým bolo príspevkovej organizácii Nemocnica s

poliklinikou Prievidza so sídlom Nernocničná 2, 972 O1 Bojnice, identifikačné číslo

organizácie: 17335 795. povolené prevádzkovať zdravotnícke zariadenie - všeobecnú

nemOCnICU, vyznačuje zmenu štatutárneho orgánu - riaditeľa.

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja dňom l. 8, 2014 P o ver il

Mgr. Ivana Gašpa ro v i č a
trvale bytom Sadová 11.97251 Handlová

riadením Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom Nemocničná 2, 972 O I Bojnice. do

doby vymenovania riaditeľa nemocnice Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja

Predmetné oznámenie Je neoddeliteľnou súčasťou povolenia vydaného na

prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. vydané rozhodnutím Trenčianskeho

samosprávneho kraja zo dňa 21. júla 2014, číslo: TSK/20 14/05124/zdrav,- J

Ostatné náležitosti povolenia zostávajú nezmenené,

Mgr. Elen'a Š..te f í k o v á, MPH
vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie



l. Mgr. Ivan Gašparovič, Sadová ll, 972 51 Handlová
2. SLK Račianska 42/A, Bratislava
3. RLK Legionárska 28, Trenčín
3. Daňový úrad Prievidza
4. VšZP, a.s. Partizánska 2315, Trenčín
5. DÔVERA ZP, a.s. Cintorínska 5, Nitra
6. UNION ZP, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava
7. Združenie zdrav. poisťovní Kominárska 2,4, Bratislava
8. NCZI Bratislava, Lazaretská 26
9. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivost'ou, pobočka Trenčín
l O.Krajský štatistický úrad Trenčín
ll. Do spisu

I
I
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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 100-2)

VŠEOBECNÁ ČASŤ
Pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, ktoré uzatvára KOMUNÁLNA poisťovňa, a s. Vienna Insurance Group (ďalej len
pois(ovňa), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a zod-
povednosti za škodu· všeobecná časf (ďalej len .VPP 100-2") a príslušné zvláštne časti všeobecných poistných podmienok, ako ai
zmluvné dojednania. V poistnej zmluve sa možno od všeobecných poistných podmienok odchý~( len v pripadoch v nich určených.

Článok 1
Všeobecne ustanovenia

podra rychto poistných podmienok sa rozumie:
Poisliler - KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Poistnázmluvaje právny dokument vyhotovený pisomnou formou v zmysle platných právnych predpisov, vyjadrujúca konkrétne poistné
podmienky realizácie poistenia.
Oohodnu1epodml!nkysú záväzné pre obidve zmluvné strany.
Poistnéje suma za poskytovanú poistnú ochranu.
Poiltnf](je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu a platí poistné.
Poistenj, poistenímajetkuil zodpovednostiza ikodu je ten, na ktorého majetok a zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje.
Pnlstn~udalosťje udalosŕ. ktorou bol postihnutý poistený predmet, poistený záujem. Je te náhodná ucalosť, s ktorou je spojený vznik
povinnosti poisťovne plniť. Jej konkretizáciu určujú poistné podmienky a zmluvné doíednanta
Poillná sumaje suma dohodnutá v poistnej zmluve á je hornou hranicou plnenia poistovne za jednu alebo všetky poistné udalosti
vzniknuté v jednom poistnom období.
Vjška poistnejsumynemôže byť vyššia než poistná hodnota. Nižšia poistná suma, ako je poistná hodnota, môže byf dohodnutá.
Poistnáhodnoti je hodnota poistného záujmu, t.i. veľkosf najvyššej majetkovej ujmy, ktoru môžu spôsobil' poistné udalosti, stanovená
spôsobom dojednaným v poistnej zmluve.
Poistnádobr je obdobie, na ktoré sa dojednala poistná zmluva.

Článok 2
Predmet a rozsah poistenia

..•....•..•....1. Predmetom poistenia je majetok a zodpovednosť za škodu poisteného.
2. Z hradiska rozsahu poistenia sa vzfabuie na veci, ktoré poistený:

al má vo vlastníctve atebo v správe,
b) má v oprávnenej držbe,
c) užíva podra dohody, ktorá ho zaväzuje vec poistiť.
d) prevzal za účelom poskytnutia služby, na základe zmluvy.

3. Veci je možné poistiť jednotlivo podla osobitnej prílohy k poistnej zmluve ako výber majetku alebo agregovanou poistnou sumou
ako súbor majetku. Aoreoovaná poistná suma zodpovedá súčtu poistných súm jednotlivých veci tvoriacich súbor.

Článok 3
Začiatok, čas trvania a zanik poistenia

t. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú. pokiaľ nie je dojednané inak. Poistenie vzniká prvým dňom po uzavretí poistnej zmluvy,
ak nebolo účastníkmi dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie veci, ktorá sa stala súčasťou
poisteného súboru majetku vzniká dňom jej nadobudnutia, resp. prijatia do účtovnej evidencie.

2. Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa
jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa
doručenia výzvy poisfcvateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. výzva musi obsahovať
upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude 6platené. To isté plati, ak bola zaplatená len časť poistného. Tieto lehoty možno
predtým, než uplynú, písomnou dohodou predižif. Výzva sa považuje za doručenú, ak ju acresát prijal, odmietol prijať, alebo
dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú. Poistenie veci, ktorá prestala by( súčasťou súboru majetku,
zaniká dňom jej odpísania z evidencie (ak mala nulovú hodnotu, napr. spotrebovaním, vyradením a pod.).

3. Oo dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy môže každá zo zmluvných strán poistenie vypovedať aj bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. Okrem spôsobov uvedených v príslušných ustanoveniach
Občianskeho zákonníka poistenie zaniká:
a) ak dôjde k zmene vlastníka veci,
bl zničením poistenej veci alebo iným zánikom veci,
cl ak odpadla možnosť, že poistná udalosf rlastane,
d) ukončením užívania alebo vrátenia poisterej veci,
e) iným spôsobom uvedeným vo zvláštnychlčastlach všeobecných poistných podmienok.

Článok 4
Poistné obdobie

Poistné obdobie je technický rok, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak.

Článok 5
Poistné a jeho splatnosť

1 Poistné je suma za poskytnutú poistnú ochranu a jeho výška musi byť uvedená v poistnej zmluve.
2. Poistné sa stanoví pocta rozsahu a obsahu poistenia a ohodnotenia poistného rizika, a to na základe poistnej hodnoty veci alebo

poistnej sumy.
3. Pcistiteľ má právo v súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcich pre určenie výšky poistného so súhlasom poisteného

upravirpoistné.
4. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, poisfovňa má právo na úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.
5. Poistné v zmysle § 796 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa plati jednorazovo alebo ako bežné poistné.
6. V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistený uhradí poistné v splátkaCh. Ak nebude niektorá splátka poistného uhradená včas,

vzniká poisfovni právo žiadať na poistenom zaplatenie celej zostávajúcej pohradávky naraz.
7. Ak nastane poistná udalosť v čase, keď je PO\stník v omeškaní s platením poistného, vzniká poisťovni právo na odpočítania sumy

zodpovedajúcej dlžnému poistnému a úroku z omeškania.

Článok 6
Povinnosti poisteneho

1. Okrem povinnosti stanovených Občianskym zákonníkom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecnými poist-
nými podmienkami a zmluvnými dojednaniapl je poistený ďalej povinný:
al platiť poistné spôsobom a v termínoch dohodnutých v poistnej zmluve.
tJ) vykonať všetky opatrenia, aby poistná udalosf nenastala, najmä dodržať všetky právne a iné predpisy, ktoré ustanovujú

povinnosti na zamedzenie škOd,
c) oznámif bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny týkajúce sa tých skutočností, na ktoré bol povinný odpovedať pri

dojednávani poistenia,
d) umožnlf poisťovni vyhotoviť kópie dokladov, ktoré predložil k zisteniu okolností rozhodujúcich pre posúdenie naroku na

plnenie,
e) bezodkladne oznámiť polícii, ak má v súvislosti s poistnou udalosrou dôvodné podozrenie, že došlo k trestnému činu,
l) oznámit' poisťovni bez zbytočného odk~du vznik poistnej udalosti telefonicky alebo do 14 dni písomne od okamihu, keď sa

o vzniku poistnej udalosti dozvedel,
gi pri vzniku poistnej udalosti postupovať v súlade s pokynmi poist'ovne,
hl oznámit' poisfovni, že ten istý predmet poistenia poistil u iného ocrsthera proti tomu istému poistnému nebezpečenstvu,
il bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že sa našla stratená alebo odcudzená vec, ktorej sa poistná udalosť týka.
j) oznámiť poist'ovni zmenu nadobÚdaCejlceny poistenej veci alebo súboru poistených vecí, pri ktorom došlo v čase trvania

poistenia k jeho zvýšeniu o viac ako 20 %, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak,
kl spísal' oznámenie o škode,
l) na požiadanie poisťovne preukázať vlastníctvo poistených veci dokladom o nadobudnutí,
m) dodržiavať rozsah a spôsob vedenia účtovníctva tak, ako určujú všeobecne záväzné právne predpisy,
n) v prípade zistenia pächatera informovať o tomto poistitera.

2. Poistený je povinný nemeniť stav spôsobený škodovou udalos(ou bez súhlasu poisťovne, s výnimkou pripadOV, ak si zmenu
nevyhnutne vyžadujú bezpečnostné, hygienické alebo iné závažné dôvody, alebo z dôvodu zabránenia zväčšovania následkov

škodove] udalosti. V takých prípadoch je však poistený povinný zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu škodovej udalosti
(fotograficky, filmovým materiálom, videozáznamorn. svedkami, atď.). Ak je poistený povinný oznámiť vznik škody polícii, nesmie
meniť tento stav do ukončenia obhliadky a prvotných úkonov políciou. Špecifické povinnosti poisteného vyplývajúce z jednotli-
výCh druhov poistenia SU uvedené vo zvláštnych častiach všeobecných poistných podmienok.

Článok 7
Práva a povinnosti poisťovne

Okrem povinnosti stanovených právnymi predpismi je poisťovňa povinná:
a) informova! o rozsahu služieb poskytovaných poisťovňou, v súvislosti s uzavretou poistnou zmluvou,
b) poskytnúf poistenému potrebnú pomoc na uplatnenie jeho práv z poistenia,
cl vrátiť doklady, ktoré si vyžiada a ktoré nie SU nutnou súčasfou spisu,
d) umožnil poistenému nahliadnu( do spisových materiálov týkajúcich sa jeho škod ovej udalosti,
e) ak je nepochybné, že došlo k poistnej udalosti, z ktorej bude plnené, poskytnúf poistenému na písomnú žiadosf primeraný pred-

davok na výplatu poistného plnenia, ak sa vyšetrovanie poistnej udalosti nemohlo skončiť do 1 mesiaca po tom, ako sa poisfovňa
o poistnej udalosti dozvedela,
zachovávať mlčanlivcsf o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri dojednávaní poistenia, jeho správe a pri likvidácii poistných
udalostí. Poskytnúť túto informáciu môže len so súhlasom poisteného alebo pokiaľ tak stanovi zákon.

O) potsrovňa má právo na to, aby jej poistený umožnil vyhotovenie kÓpií dokladov, ktoré poistený predložil k zisteniu okolností
rozbodulocicn pre posúdenie nároku na plnenie.

Článok 8
Vymedzenie poistnej udalosti

1. Poistnou uoatostoc je skutočnosť. s ktorou je spojený vznik povinnosti poisfovne plnif
2. Poistnou udalosťou však nie je, ak bola takáto skutočnosť spôsobená úmyselným konaním poistníka, poisteného alebo inej osoby

konalúce] z ich podnetu.
3. Pre bližšie vymedzenie poistnej udalosti platia ustanovenia zvláštnych časti všeobecných poistných podmienok.

Článok 9
Výluky z poistenia

1. Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, nevzfahuje sa poistenie na škody vzniknuté následkom:
a) vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo iných hromadných násilných nepokojov,
b) štrajkov a výluk.
cl teroristických aktov (t.j. násilných konaní motivovaných politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky),
dl úradných opatreni uskutočnených na iné účely než na obmedzenie poistnej udalosti alebo spôsobené jadrovými rizikami.

2. Výluky z poistenia vzťahujúce sa na lednotšvé druhy poistení sú uvedené vo zvláštnych častiach všeobecných poistných podmie-
nok.

Clanok 10
Plnenie poisťovne

1. Poisťovňa pOSkytuje plnenie v mene euro.
2. Ak bola poistená vec poškodená, zničená, ukradnutá alebo stratená, vzniká poistenému právo, pokiar nie je ďalej stanovené inak,

aby mu poisťovňa vyplatila z poistenia na:
al novú hodnotu, hodnotu zodpovedajúcu primeraným nákladom na znosuzradeníe alebo znovunadobudnuté novej veci alebo

veci porovnaterných vlastnosti v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou, zníženú o hodnotu použiterných zvyškov,
b) časovú hodnotu, hodnotu zodpovedajúcu primeraným nákladom na znovuzriadenie alebo znovunadobudnutie novej veci

alebo veci porovnatefných vlastnosti v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou, zníženú o opotrebenie a o hodnotu
použiteľných zvyškov,

cl obstarávaciu hodnotu, hodnotu zodpovedajúcu primeraným nákladom na znovuzriadenie alebo znovunadobudnutie veci ale-
bo veci porovnateľných vlastnosti v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou, zníženú o hodnotu použiterných zvyškov,

d) redukovanú hodnotu, hodnotu do výšky redukovanej hodnoty veci.
3. Pri poistení zásob nesmie súčet plnenia prekročiť ich nadobúdaciu hodnotu.
4. Poisťovňa je oprávnená odložiť výplatu plnenia, ako aj preddavku až do ukončenia vyšetrovania, ak proti poistenému alebo tomu.

kto má právo na plnenie, je vedené policajné vyšetrovanie alebo trestné konanie v súvislosti so škodovou udalosfou alebo pokiaľ
existujú pochybnosti o oprávnenosti nároku na plnenie.

5. Ak poruši poistený povinnosti uvedené vo všeobecnej a zvláštnej časti všeobecných poistných podmienok, je poisfovňa opráv-
nená znížil' plnenie podla toho, aky vplyv malo toto porušenie na rozsah a výšku povinnosti poisťovne plniť.

6. Ak poistený vedome alebo následkom požitia alkoholu alebo iných návykových látok porušil povinnosti uvedené vo všeobecnej
a zvláštnej časti všeobecných poistných podmienok a toto porušenie podstatne prispelo ku vzniku poistnej udalosti alebo k
väčšiemu rozsahu jej následkov, je poisfovňa oprávnená plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť. To isté sa vzfahuje aj na
toho, kto žije s poisteným v spoločnej domácnosti, ak vedome porušil tieto povinnosti, alebo následkom požitia alkoholu alebo
návykových látok.

7. Od predchádzajúcich ustanovení sa možno v poistných zmluvách odchýliť. pokíar to vyžaduje účel alebo povaha poistenia.

Článok 11
Podpoistenie

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

Článok 12
Miestna platnosť poistenia

Postenie sa týka poistných udalosti, pri ktorých nastane škoda na územi Slovenskej repub~ky, pokiaľ nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak.

Článok 13
Poplatky

1. Poisťovňa má právo účtovaf poistnikovi v pripade omeškania s úhradou splatného poistného poplatok za zaslanie upomienky na
úhradu poistného, vYzvy na zaplatenie poistného podta § 801 ods. 2 Občianskeho zákonnika alebo predžalobnej výzvy, a to VD

výške zverejnenej v sadzobníku poplatkov na internetovej stránke www.kpas.sk. Poisťovňa si vyhradzuje právo na zmenu výšky
jednotlivých poplatkov.

2. Pre poistnlka, ktorý je v omeškaní s úhradou splatného poistného je výška poplatku stanovená podta aktuálne platného sadzeb-
nlka poplatkov v čase odoslania upomienky na úhradu dlžného poistného, výzvy na zaplatenie alebo predialobnej výzvy.

Článok 14
výktad pojmov

Pre účely postenla plati d'~ej tento výklad pojmov:
Poistnéplnenie- je peňažné alebo naturálne plnenie pri vzniku poistnej udalosti, na základe poistnej zmluvy vyplatené v novej, časovej,
obstarávacej alebo redukovanej hodnote.
PríČinapoislnej IIdalosti. je riziko uvedené v poistnej zmluve alebo v právnom predpise, v dôsledku ktorého došlo k vzniku poistnej
udalosti.
Poistnékrytie· súbor Údajov, ktoré preukazujú skutočný stav uplatňovaného nároku na poistné plnenie.
Pehtenlenasúbormajetku- vyjadruje sa agregovanou poistnou sumou, ktorá zodpovedá súčtu poistných súm tvoriacich súbor. Súborom
majetku sa rozumie súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí.
Poisteniena r;ber majelku- vyjadruje sa zoznamom poisteného majetku, ooora osobitnej prílohy k poistnej zmluve.
Technick;rok - je doba, ktorá sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok (účinnosf) poistenia a kcnčr sa nultou hodinou
rovnakého dňa v nasledujúcom roku.
Spoluúčnt' integráln3Ipodmienenal·je franšíza, do výšky ktorej sa plnenie neposkytuje (ďalej len Iranšiza).
Ak je poistné plnenie vyššie ako tranšiza, poist'ovňa uhradí celú výšku škody. Franšiza sa neodpočítava z celkovej výšky plnenia.
Spolu'Call' ,md'nlnl lodpo.lal,f.il - je spoluúčasf. do výšky ktorej sa ptnenie neposkytuie a ktorá sa vidy odpočítava od celkovej
výšky plnenia (ďalej len spouúčasť).
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Spoluúčas(je výška podielu, ktorým sa poistený pOdiera na vzniknutej škode. Pri poistnom plneni poisťovňa zníži náhradu za vzniknutú
škodu o dohodnutú výšku spoluúčasti.
Hod hodnota - ie hodnota novej veci alebo veci porovnatetných vlastnosti v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou.
CasoYÍ hodnota - je hodnota novej veci alebo veci porovraterných vlastností. znížená o opotrebenie.
Obstarhacia hodnota- je hodnota, za ktorú je možné v čase poistnej udalosti poškodenú alebo zničenú vec, prípadne vec porovnaterných
vlastností, aké mala v čase bezprostredne pred poistpou udalosťou, zaobstarať.
N3do~lidaci3~odnola- je hodnota predmetov, vedená v účtovne] evidencii ako nadobúdacia hodnota (cena).
Redukovanáhodnota- je upravená hodnota veci vedenej v účtovnej evidencii.
Ak má predmet účtovnú hodnotu:

a) vyššiu ako 80 % nadobúdacej hodnoty, poisťovňa poskytne plnenie do výšky nadobúdajúcej hodnoty vykázanej z účtovnej
evidencie,

b) vyššiu ako 50 % a nižšiu ako 80 % nadobúdacej hodnoty, poisťovňa poskytne plnenie do výšky 80 % nadobúdacej hodnoty,
c) nižšiu ako 50 % nadobúdacej hodnoty, pois(ovňa poskytne plnenie do výšky 50 % nadobúdacej hodnoty.

Zryiok· je tá časf majetku, ktorá je ďalej pooätetná alebo využiterná na akýkorvek účel.
Štldi . je poškodenie zdravia, majetkových hodnôt alebo iných záujmov, vyjadrená v peňažnej jednotke. Poistnou udalosťou sa stáva
iba vtedy, ak udalosť, ktorou bola škoda spôsobená, zodpovedá dohodnutým alebo inak stanoveným podmienkam.
Ull; zisk - je ujma vyjadriterná v peniazoch, spočívajúca v tom, že poškodený v dôsledku škodovej udalosti nedosiahne rozmnoženie
majetkových hodnôt, ktoré by sa dalo očakávať pri pravidelnom chode vecí (t.j. keby nebolo došlo k vzniku škody).
Totilnil tkodi - úplné zničenie alebo rozsiahle poškodenie poistenej veci, keď náklady na opravu prekračujú jej časovú hodnotu. Vznikne
aj vtedy, ak výpočet poistného plnenia presiahne poistnú sumu poistenej veci. Skoda spôsobená úmyselne sa rozumie taká škoda,
ktorú škodca chcel spôsobiť buď v úmysle priamom, alebo nepriamom.
Užinnim mi - sa rozumie stav, keď poistený má vec cocra práva vo svojej moci za účelom využitia.
Znehodnotenimml sa rozumie zmena stavu veci, ktorú objektivne nie je možné odstrániť opravou, a preto vec už nemožno ďalej
používať na pôvodný účet
Síratenie veci - je rnimovclná udalosť. ku ktorej doch dza bez prejavu vôle poisteného, ale v dôsledku ktorej poistený nemá možnosť
vec držať, užívať alebo s ňou disponovať.
Slihst' mi - je všetko, čo k nej pocta povahy patri a nemôže byť oddelené bez toho, že by sa tým vec znehodnotila.
ZhOby. určitá čast' vyrobených úžitkových hodnôt, ~toré sú dočasne vyňaté z kolobehu smerujúceho k uspokojeniu určitých potrieb
(veci určené na predaj).
Peniaze - osobitný druh tovaru, ktorým sa sprostredkúva výmena všetkých ostatných tovarov a služieb na trhu.
Cenn;papier· je listina, na ktorej je zapísaná pohradávka vlastníka cenného papiera voči jeho vystavcvaterovi.
Cennými papiermi sú napriklad zmenky. akcie, šeky. ob~gácie, vkladné knižky.
Cenin,- sú istý druh hospodarskych prostriedkov, Je to súhrnné pomenovanie pre poštové alebo iné predajné známky, kolky, poštové

'- poukážky a sprievodkv, odberné poukážky na tovar, benzín, stravné lístky a pod.. ktoré nahradzujú peňažné prostriedky.
CennlSli- sú predmety, ktoré majú okrem vlastnej ÚŽitkovej hodnoty aj hodnotu umeleckú, historickú alebo zberateľskú (napr. klenoty,
umelecké zbierky).

HOdnot,- peniaze. cenné papiere, ceniny alebo cennosti.
Nehnut~rMlsr. pre účely poistenia je stavba spojená so zemou pevným základom.
Budova- samostatný pozemný stavebný objekt priestorovo sústredený a navonok celkom uzavretý, s jedným alebo viacerými úžit-
kovými priestormi.
Budou akoužiie vymedzeniedruhustavebnéhoo~jektuje objekt ohraničený v priestore obvodovými stenovými a strešnými konštrukciami,
má charakter nehnuteľnosti a bola vybudovaná na hospodársky účel alebo má slúži( na bývanie.
Dom- budova, v ktorej pripadajú k úhrnu poolahove] plochy všetkých miestnosti aspoň dve tretiny na byty, vrátane časti bytov, ktoré
sa užívajú k inému účelu ako k bývaniu ako vedľajšie miestnosti. a príslušenstvo prislúchajúce k bytu.
Rozntmná Itnba - súhrn stavebných prác vrátane dodávok stavebných látok a dielov a dodávok strojov a zariadeni vrátane ich
montáže, náradia a inventára uskutočňovaný spravidla na súvislorn mieste a v súvislorn čase, ktorého účelom je vybudovanie
hmotného investičného majetku.
8lmbn; objekt- priestorovo oddelená alebo samostatná časf stavby (napr. budova s kompletným prislušenstvom a zariadením), ktorá
plní vymedzenú funkciu.
Znetistrním ,ed - sa rozumie zhoršenie akosti povrchových alebo podzemných vôd, ako aj odpadových vôd odvádzaných verejnou
kanalizáciou. Za škodu spôsobenú znečistením vôd sa považuje i prípadná ďalšia škoda, ktorá je v príčinnej súvislosti so znečistením
vôd ako úhyn rýb, znečistené korytá vodného toku a pod.
Zuliunim p6d, - sa rozumie pohyb hornín z vyšších polôh svahu do nižších, ku ktorému dochádza pôsobením zemskej pri(ažUvosti
alebo Tudskej činnosti pri porušení podmienok rovnováhy svahu.
Opolrebenie- je prirodzený úbytok hodnoty veci spôsobený starnutím, prípadne používaním.
Odprithacle niklidy - sú náklady, ktoré je poistený povinný vynaloži( z dôvodov bezpečnostných, hygienických alebo iného verejného
záujmu na ooprataníe zvyškov poistených stavieb po poistnej udalosti. Plnenie poisťovne sa neposkytuje na oopratanie nepoškoce-
ných alebo opravitelné poškodených zvyšných častí stavby v pripadoch, keď poistený nevykonáva alebo nevykoná zriadenie stavby.
Škodad udiJlost'• je udalosf nahlásená poisteným, pri ktorej vznikne poisfovateľcvi povinnosť preveriť, či ide o poistnú udalosť v zmysle
dohodnutých poistných podmienok.

Článok 15
Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti z poistenia sa riadia slovenskými právnymi predpismi, zmluvnými doiecnaniami, všeobecnou časťou všeobec-
ných poistných podmienok a príslušnými zvláštnymi časťami všeobecných poistných podmienok.

2. Zmluvné strany budú riešiť prípadné spory vyplývajúce z poistnej zmluvy predovšetkým dohodou. Ak sa na riešeni sporu nedc-
hodnú, bude spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu na územi Slovenskej repobliky.

3. Súčasťou týchto všeobecných poistných podmienok sú prislušné zvláštne časti všeobecných poistných podmienok, v závislosti
od dojednaného rozsahu poistenia meietku a zodpovednosti za škodu.

4. TIeto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - všeobecná časf (VPP 100-2) boli schvále-
né Predstavenstvom spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2014.
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právo na náhradu škody na súde alebo inom prislušnom orgáne,
dl pisomne oznámiť, že v súvislosti so vzniknutou škodou bolo

zahájené trestné konanie proti nemu a informovať poisťovňu o mene
obhajcu, ktorého si zvolil, a o priebehu a výsledkoch tohto konania,

e) v konani o náhradu škody postupovať v súlade s pokynmi poisťovne,
najmä nesmie celkom ani sčasti uznať alebo uspokojiť aký'kofvek
nárok z titulu zodpovednosti za škodu bez predchádzajúceho
súhlasu poisťovne, zaviazať sa bez tohto súhlasu na uhradenie
premlčanej pohľadávky alebo uzavrieť súdny zmier,

f) odvolať sa proti rozhodnutiu pnstuánych orgánov, ktoré sa tikajú
náhrady škody, pokiaľ v odvolacej lehote neobdrží iny pokyn od
poisťovne,

g) bez zbytočného odkladu oznámiť každé zwšeníe poistného nebez-
pečenstva, o ktorom poistený vie a ktoré nastalo po uzavreti zmluvy,

hl dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, najmä dodržiavať všetky
právne a iné predpisy, ktoré ustanovujú povinnosti na zamedzenie
škôd,
neporušova( povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
nebezpečenstva.

KOMUNALNAA
poisťovňa V

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
ZVLÁŠTNA ČASŤ

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

VIENNA INSURANCE GROUP

Članok 1
Rozsah poistenia

Poistenie sa uzaviera pre prípad právnym predpisom stanovenej
zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v priamej
súvislosti s vykonávanim odbornej činnosti ooora osobitných právnych
predpisov.

Článok 2
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť škodu
podTa čl. l, ak pojstený zodpovedá za škodu v dôsledku svojho
konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia a je nahlásená
poisťovni v tejto dobe, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.

2. Ak o náhrade škody rozhoduje oprávnený orgán, platí, že poistná
udalosť nastala dňom, keď rozhod1utie o výške škody, poora
ktorého má poisťovna plniť. nadobudlo právoplatnosf.

Článok 3
Výluky z poistenia

1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
a) na veciach, ktoré poistený prevzal za účelom užívania, spraco-

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

b) z prepravných zmlúv,
c) na veci, ktoré prechodne užíva a nie sú v jeho vlastníctve,
d) na veciach dodaných poisteným. alebo na ktorých poistený

vykonával objednanú činnosť, poklar ku škode došlo preto, že
dodané veci boli vaone] akosti alebo objednaná činnosť bola
vadne vykonaná,

e) na veciach alebo na zdravi, pokiar ide o zodpovednosť za škodu
vzniknutú z vadného výrobku alebo služby,

f) za úraz pri športovej činnosti,
g) spôsobenú pri plneni pracovných úloh v pracovnoprávnych

vzťahoch alebo v priamej súvislosti s ním,
h) vzniknutou znečistením vôd a životného prostredia, pôsobením

unikajúcich látok (napr. plynov, pár, popolčeka, dymu a pod.)
alebo pôsobením teploty, vlhkosti, hluku a žiarením každého
druhu.

2. Poisťovna nenahradi škodu:
a) spôsobenú úmyselne alebo prevzatú nad rámec stanovený práv-

nymi predpismi alebo prevzatú v zmluve,
b) spôsobenú nedodržaním lehôt alebo terminov dodania objed-

nane] odbornej činnosti,
cl spôsobenú zmeškaním lehôt (napr. na podanie opravného pro-

striedku, zaplatenie súdneho poplatku a poc.).
d) spôsobenú neoprávneným zásahom alebo porušením

autorského práva, práv z patentovej OChrany, obchodného
mena, ochranných známok, priemyselného a úžitkového vzoru,

e) spôsobenú účasťou na spoločnom podnikani, na ktoré sa pois-
tenie nevzťahuje,

tl spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov,
gl spôsobenú sadaním, zosúvaním pôdy, eróziou, priemyselným

odstrelom, vibráciami a v dôsledku poddolovania,
hl spôsobenú protiprávnym užŕvanim veci,
i) spôsobenú jadrovými rizikami a jadrovým žiarením, azbestom

a tormaldehydom, toxickyrni látkami a virusovymi ochoreniami,
il spôsobenú na pozemkoch, rastlinách, stromoch a lesoch,
kl spôsobenú pádom stromov alebo konárov,
l) pri nesplnení povínnosti odvrátiť škodu.

3. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, za ktoru
poistený zodpovedá svojmu
a) manželovi a príbuzným v priamom rade,
b) osobám, ktore s nim žijú v spolodnej domácnosti,
cl spoločnikom a osobám im blízkym,

d) právnickej osobe, v ktorej má poistený. jeho spoločníci alebo
osoby im blízke majetkovú účasť.

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

Članok 4
Plnenie poistovne

1. Plnenie z jednej škodovej udalosti nesmie presiahnut' poistnú sumu
stanovenú v poistnej zmluve, ktorá je zároveň poistnou sumou pre
všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období. To platí aj
pre súčet všetkYch plnení zo škodových udalosti, ktoré spolu časovo
súvisia a vyplývajú z rovnakého zdroja, pričiny, udalosti, okolnosti,
závady alebo iného nebezpečenstva (sériová škodová udalost').
2. Ak nie je v zmluve dojednaná inak, poistený sa podieta na plneni

z každej škodove] udalosti čiastkou dohodnutou v poistnej zmluve
ako spoluúčast. Na plnení zo sériových škodových udalostí sa
poistený podieTa spoluúčasťou iba jedenkrát, bez ohradu na počet
Škodových udalostí v sérii.

3. Ak súčet náhrad za škodu pri sériovej škodovej udalosti
prevyšuje poistnú sumu, poisťovňa vyplati náhrady všetkým
poškodeným v rovnakom pomere.

4. Ak sa poisťovňa písomne zaviazala, je povinná nahradiť
primerané náklady:
al ktoré zodpovedajú najviac mimozmluvnej odmene advokáta za

obhajobu poisteného v pripravnom konaní a konaní pred súdom
prvého stupňa v trestnom konaní vedenom proti nemu v súvis-
losti so škodou, ktoru má poisten'i nahradiť, ak splnil povinnosť
uloženú v čl. 5 písm. dl,

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

c) ktoré poškodený vynaložil v súvislosti s mimosúdnym preroko-
vaním nároku na náhradu škody, pokiaľ je poistený povinný ich
uhradiť a pokiaľ splnil povinnosti v čl. 5 písm. b/.

5. Poist'ovňa nie je povinná plniť, ak poistený:
a) bez predchádzajúceho súhlasu poist'ovne celkom alebo sčasti

uznal nárok poškodeného na náhradu škody, ktorý prevyšuje
Čiastku dohodnutej spoluúčasti,

b) nevzniesol námietku pre mlčania alebo sa zaviazal bez súhlasu
poisťovne uhradil' premlčanú pohradávku alebo uzavrel súdny
zmier.

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

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

nosti za omeškanie,
cl v pripade akejkorvek škody prisúdenej súdom Spoienych štátov

amerických alebo Kanady.

Článok 5
Povinnosti poisteného

Okrem povinnosti stanovenycn právnymi predpismi a Všeobecnou
časťou všeobecných poistných podmienok je poistený povinný:
al bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni, že nastala

udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na plnenie
poisťovne,

b) písomne oznámiť poisťovni, že poškodený uplatnil proti poistenému
nárok na náhradu škody, vyjadriť sa k požadovanej náhrade, jej
výške a na pokyn poisťovne ju splnomocnit', aby za neho škodovú
udalost' prejednala,

cl bez zbytočného odkladu písomne oznámiť, že poškodený uplatnil

Článok 6
Zánik poistenia

1. Okrem prípadov stanovených v Občianskom zákonníku
a Všeobecnej časti všeobecných poistných podmienok poistenie
zaniká:
al ukončením činnosti poisteného,
b) právoplatným rozhodnutím oprávneného orgánu o odňati

oprávnenia vykonávať odbornú činnosť ooora príslušných
právnych predpisov.

2. Ukončením činnosti poisteného sa rozumie:
a) u právnických osôb a fyzick'ich osôb, ktoré sa zapisujú do

zákonom určeného registra, výmaz z tohto registra,
b) u právnlckých osôb, ktoré sa nezapisujú do registra, zrušenie

právnickej osoby zriaďovaterom,
c) u podnikateTov - fyzick'ich osôb, ktoré sa nezapisujú do registra,

zánik oprávnenia k podnikaterskej činnosti,
d) zánikom oprávnenia z inej zárobkovej činnosti.

Článok 7
Prechod práv

1. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe prava na
náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou alebo ak
poistenému voči poškodenému alebo inej osobe vzniklo právo na
vrátenie alebo zníženie plnenia, prechádzajú tieto práva na
poisťovňu až do výšky plnenia, ktoré poisťovňa poskytla. Na
poistovôu prechádza tiež prava porstenéno na náhradu nákladov
konania o náhradu škody, ktoré boli poistenému priznané proti
účastníkom konania, pokiar ich poisťovňa za poisteného zaplatila.

2. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni oznámiť, že
nastali skutočnosti, na ktoré sa viaže vznik práv uvedených v bode
1 tohto článku, a odovzdať potrebné podklady na uplatnenie týchto
práv. Ak poistený poruší túto povinnosť, poisťovňa je oprávnená
požadovať od poisteného náhradu až do výšky poskytnutého
plnenia.

Tieto všeobecné poistné podmienky boli schválené Ministerstvom
financií Slovenskej republiky ako dozorným orgánom nad poist'ovníctvom
dňa 28.12.1999 pod čislom 19943/990-63 s účinnosťou od 1. 1,2000.

Konverzný 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 zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší
euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po
1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.
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KOMUNÁLNA .•4
poist'ovňa V

Y'lI'wNA INSUIIANU GJl:OUf'

NAŠE 18S-ROČNÉ
SKÚSENOSTI,
VAŠA ISlOlAVIENNA INSURANCE GROUP

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 l, Oddiel: Sa,
Vložka Č. 3345/B (ďalej len spoločnosť) prostredníctvom členov štatutárneho orgánu splnomocňuje
svojho zamestnanca

Martina Zummera

nar. 25.10.1972, r d. Č. 72 10 25/8440, číslo OP ST 190 838, riaditel' 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, predkladanie ponúk do verejných súťaží v spolupoistení, vrátane zastupovania
spoločnosti pri otváraní ponúk

Toto plnomocenstvo sa vydáva v rozsahu práv a povinností podľa Obchodného zákonníka,
Občianskeho zákonníka, Občianskeho súdneho poriadku a Zákona o poisťovníctve v platnom znení.

V Bratislave, dňa 27.04.2011

Ing. Vladimír Bakeš
predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.

Vienna Insurance Group
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.

Vienna Insurance Group

Plnomocenstvo vo vyššie uvedenom rozsahu prijímam.

Martin Zummer
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