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Dodatok č. 1
k poistnej zmluve
číslo:
Účinnosť dodatku č.1:

6576545676

od 16.10.2018 (0:00 h)

do neurčito (0:00 h)

KOOPERA TIV A poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Gro up
Centrála spoločnosti
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika
v zastúpení:

Mgr. Miroslava Čilová
Mgr. Janka Gužíková

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

00 585 441
SK2020527300
SK7020000746

, regionálny riaditeľ
, poisťovací poradca

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č.79/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu
(ďalej len „poisťovatel"')
a
Obec Oščadnica
Námestie M. Bernáta 745
023 O1 Oščadnica
v zastúpení:

Ing. Márián Plevko

IČO:

00314170

, starosta obce

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. sro, vložka číslo: 2676/L Bankové
spojenie: , číslo účtu:
(ďalej len „poistený")
uzatvárajú
podľa § 788 a nasledujúceho zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov tento dodatok č.1 k poistnej zmluve 6576545676.

Predmet dodatku:
Týmto dodatkom sa dojednáva, a to: budova Obecného úradu Oščadnica 745 poistená na poistnú
hodnotu 521100€ v pz 6576545676 poistená na riziko združený živel sa na základe rekonštrukcie,
ktorá bola vykonaná 12rojektom „Zvýšenie energetickej efektívnosti pre budovu Obecného úradu
v Oščadnici „ OPKZP , kód ITMS : 310041A632 zvyšuje hodnota nehnuteľnosti o technické
zhodnotenie o sumu 126 643,60€
Stavebné úpravy vykonané na základe projektu budovy obedného úradu Oščadnica: - výmena okien
a exteriérových dverí, zateplenie budovy, vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy.
Poistná hodnota nehnuteľnosti sa navyšuje na novú hodnotu: 647 743,60€
Spoluúčasť: 330€
Ročné poistné: 226,86€
Lehotné poistné: 75,79€
Tento dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých poistený obdrží jedno vyhotovenie
a poisťovateľ dve vyhotovenia.

V

Čadca

dňa: 15.10.2018

V Čadca

dňa: 15.10.2018

pečiatka a podpis poisťovateľa
Kooperativa poisťoviia, a.s.
Vie1ma Insurace Group
Mgr. Miroslava Čilová
regionálny riaditeľ

l<ooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

OPP Ž i56

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group
štefanoviéova ,1, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika

IČO: 00 SRS 441, OIČ 2020527.lOO, 1( DPH IK7020000746
Spoločnosť Je élenom skupmy pre DPH.
Registrirn: Ohrhodný fľgrsler Okresného slidu Bríllrslílva 1., oddri>!: la, violka/. 79/B

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ŽIVELNÝCH UDALOSTÍ
ČLÁNOK 1
Úvodné ustanovenia
1.

Poistenie veci pre prípad živelných udalostí, ktoré uzaviera
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group
(ďalej len "KOOPERATIVA"), upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku VPP MP 106 (ďalej len "VPP
MP 106"), tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie
veci pre prípad živelných udalostí OPPŽ 156 (ďalej len
"OPPŽ 156") a poistná zmluva.

2.

Uvedené poistné podmienky sú súčasťou poistnej zmluvy.

Ak je proti tomuto nebezpečenstvu poistená budova,
vzniká právo na plnenie aj za poškodenie alebo
zničenie:
d1) potrubia alebo ohrievacích telies vodovodných zariadení vrátane armatúr, ak k nemu
došlo pretlakom alebo zamrznutím kvapaliny
v nich,
d2) kotlov, nádrží a výmenníkových staníc vykurovacích systémov, ak k nemu došlo zamrznutím kvapaliny v nich s výnimkou škôd, ku
ktorým došlo nesprávnou obsluhou alebo
údržbou.
e) nárazom dopravného prostriedku, dymom, nárazovou vlnou pri prelete nadzvukového lietadla
(ďalej len "náraz").

ČLÁNOK II
Poistné riziká
1. Základné živelné poistenie sa vzťahuje na poškodenie
alebo zničenie poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti,
a to:
1.1. požiarom,
1.2. výbuchom,
1.3. priamym úderom blesku,
1.4. nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí alebo jeho
nákladu, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú
súčasťou toho istého poisteného súboru ako poškodená vec (ďalej len "požiar").
2. Združené živelné poistenie je tvorené základným živelným poistením a doplnkovým živelným poistením.
Toto poistenie sa vzťahuje na všetky živelné poistné riziká
uvedené v bode 1 a 2 tohto článku
2.1. Doplnkové živelné poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci v dôsledku
poistnej udalosti, a to:
a) povodňou alebo záplavou (ďalej len "povodeň"),
b) víchricou alebo krupobitím (ďalej len "vietor"),
c) zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosúvaním alebo zrútením lavín, zemetrasením, a ak je
poistenou vecou budova, tiež ťarchou snehu
alebo námrazy (ďalej len "zosuv"),
d) kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení
a médiom vytekajúcim z hasiacich zariadení
(ďalej len "vodovod").

ČLÁNOK III
Výluky z poistenia
1.

Okrem výluk uvedených vo VPP MP 106 poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) vystavením poistenej veci úžitkovému ohňu alebo
teplu,
b) ošľahnutím nezapríčineným požiarom alebo výbuchom alebo nepriamym úderom blesku; škody spôsobené skratom elektrického vedenia sprevádzaného
svetelným prejavom a pôsobením tepla, pokiaľ sa
plameň takto vzniknutý ďalej nerozšíril,
c) na budove v čase vykonávania stavebných prác a na
škody na veciach v takejto budove uložených, pokiaľ
vykonávané stavebné práce mali akýkoľvek vplyv na
príčinu vzniku alebo zväčšenie rozsahu následkov
škody.

2.

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej
veci priamym úderom blesku sa nevzťahuje na škody,
ktoré vznikli počas búrky prepätím (prípadne indukciou)
na elektronických alebo elektrických zariadeniach.

3.

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej
veci povodňou alebo záplavou sa nevzťahuje na škody
spôsobené:
a) spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia,
okrem prípadov, keď bolo toto vystúpenie spôsobené
povodňou alebo záplavou alebo atmosferickými zrážkami,

b) vodou unikajúcou zo žľabov a zvodov odvádzajúcich
atmosférické zrážky,
c) zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré nebolo
spôsobené povodňou alebo záplavou alebo atmosférickými zrážkami.
4.

Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené vniknutím
atmosférických zrážok alebo nečistôt do budovy, ak
k nemu neprišlo vplyvom poškodenia stavebných súčastí
následkom niektorého poistného rizika uvedeného
v článku II týchto OPPŽ 156, ktorého poistenie je v poistnej zmluve dojednané.

5.

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej
veci kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení sa
nevzťahuje na škody spôsobené:
a) v dôsledku toho, že poistená budova bola dlhodobo
neužívaná a neudržiavaná,
b) vodou pri umývaní, kúpaní alebo sprchovaní,
c) spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia,
d) pôsobením spodnej vody, vlhkosti, pôsobením húb,
pliesní a atmosférickými zrážkami,
e) unikajúcou vodou, kvapalinou alebo parou na nedokončených budovách a na dokončených budovách,
ktoré nie sú odovzdané do užívania (nemajú kolaudačné rozhodnutie), a na veciach, ktoré sa v týchto
budovách nachádzajú, a na dokončených budovách
počas ich rekonštrukcie,
f) unikajúcou vodou, kvapalinou alebo parou, pokiaľ
k úniku došlo v dôsledku vykonávania tlakových skúšok,
g) pri tlakovej skúške hasiacich zariadení,
h) unikajúcou vodou, kvapalinou alebo parou, pokiaľ
k úniku došlo v dôsledku sadania pôdy,
i) únikom atmosférických zrážok z odvádzacieho potrubia,
j) zamrznutím vody v dôsledku toho, že poistená budova bola nevykurovaná.

6.

7.

nými predpismi a VPPM 106 je poistený, resp. poistník povinný:
1. V prípade poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia
poistenej veci rizikom požiar, priamy úder blesku a výbuch
sa dojednáva, že KOOPERATIVA poskytne poistné plnenie až do výšky v poistnej zmluve dohodnutej poistnej
sumy, resp. limitu plnenia, ak sú poistníkom, resp. poisteným dodržané bezpečnostné predpisy vyplývajúce zo zákona o požiarnej ochrane, technických predpisoch a súvisiacich noriem (napr. práca s otvoreným ohňom, pravidlá
pre zábranné systémy a pod.). V prípade nedodržania
týchto predpisov si KOOPERATIVA vyhradzuje právo poistné plnenie primerane znížiť v závislosti od toho, aký
vplyv nedodržanie týchto predpisov malo na vznik poistnej
udalosti alebo zväčšenie jej následkov.
2. V prípade dojednania poistenia pre prípad poškodenia
alebo zničenia poistenej veci povodňou alebo záplavou je
poistený povinný zabezpečiť:
a) plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia kanalizácie,
b) v priestoroch budovy, ktoré ležia pod úrovňou prízemného podlažia, uloženie zásob a vecí charakteru
zásob minimálne 15 cm nad úrovňou podlahy (napr.
na paletách, regáloch, policiach, podstavcoch).
3.

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej

V prípade dojednania poistenia pre prípad poškodenia
alebo zničenia poistenej veci kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení je poistený povinný
a) udržiavať vodovodné zariadenia v prevádzkyschopnom stave a zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu,
b) v chladnom období zabezpečiť primerané vykurovanie budovy,
c) v priestoroch budovy, ktoré ležia pod úrovňou prízemného podlažia, zabezpečiť uloženie zásob a vecí charakteru zásob, minimálne 15 cm nad úrovňou podlahy
(napr. na paletách, regáloch, policiach, podstavcoch),
d) v prípade nutnosti (napr. v zimnom období, ak budova
nie je vykurovaná) uzatvoriť prívod vody a vypustiť
potrubie.

nevzťahuje na škody spôsobené:
a) vozidlami prevádzkovanými poisteným, užívateľom
poistenej budovy alebo jeho zamestnancami,
b) na vozidlách samotných a na ich náklade,
c) opotrebením veci.

4. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto
článku v
a) bode 2,
b) alebo v bode 3 pod písmenom a) a c) je KOOPERATIVA
oprávnená primerane znížiť poistné plnenie o 50 %.

Ak vznikne poistná udalosť následkom povodne, alebo v
priamej súvislosti s povodňou do 1O dní po uzavretí poistenia, KOOPERATIVA neposkytne poistné plnenie z tejto
poistnej udalosti, ak nie je dohodnuté inak.

ČLÁNOK V
Poistná udalosť

veci poistným rizikom náraz dopravného prostriedku sa

1.

ČLÁNOK IV
Povinnosti poistnika, resp. poisteného
Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi
tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky, bezpečnost2

Poistnou udalosťou je poškodenie alebo zničenie poistenej veci v dôsledku náhodnej udalosti spôsobenej niektorým poistným rizikom uvedeným v článku 11, ktorého poistenie je v poistnej zmluve dohodnuté a nie je vo VPPM 106
alebo v týchto OPPZ 156 vylúčené a z nej vzniknutá
škoda, ktorá zakladá právo na plnenie.

2. Právo na plnenie vzniká aj vtedy, ak bola poistená vec poškodená, zničená alebo stratená v priamej vecnej príčinnej
súvislosti s niektorým poistným rizikom uvedeným v článku
II, ktorého poistenie je v poistnej zmluve dojednané.

ČLÁNOK VIII
Výklad pojmov
Pre účely týchto OPPŽ 156 platí nasledovný výklad pojmov:
1. Požiar je oheň v podobe plameňa, ktorý sprevádza horenie a vznikol mimo určeného ohniska, alebo ktorý určené
ohnisko opustil, vlastnou živelnou silou sa rozšíril alebo
bol páchateľom úmyselne rozšírený. Za požiar sa nepovažujú účinky úžitkového ohňa a sálavého tepla, ani žeravenie a tlenie s obmedzeným prístupom vzduchu, ani skrat
elektrického vedenia sprevádzaný svetelným prejavom
a pôsobením tepla.
2. Výbuch je náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci
v rozpínavosti plynov a pár (veľmi rýchla chemická reakcia
nestabilnej sústavy). Za výbuch tlakovej nádoby (kotla,
potrubia a pod.) so stlačeným plynom alebo parou sa považuje roztrhnutie ich stien v takom rozsahu, že došlo
k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom a vnútrajškom nádoby. Výbuchom nie je prudké vyrovnanie podtlaku (implózia). Výbuchom nie je aerodynamický tresk
spôsobený prevádzkou lietadla. Výbuchom nie je reakcia
v spaľovacom priestore motorov, hlavní strelných zbraní
a iných zariadeniach, v ktorých sa energia výbuchu cieľavedome využíva.
3. Za priamy úder blesku sa považuje bezprostredné pôsobenie energie blesku (atmosférického výboja) alebo teploty jeho výboja na poistené veci, pričom jeho účinok
a následky sú dostupnými technickými prostriedkami jednoznačne identifikovateľné.
4. Pádom stromov, stožiarov alebo iných predmetov sa
rozumie taký pohyb telesa, ktoré nie je súčasťou poškodenej poistenej veci a ktorý má znaky voľného pádu.
5. Povodeň je zaplavenie územných celkov vodou, ktorá sa
vyliala z brehov alebo hrádzí vodných tokov alebo vodných nádrží, alebo ktorá tieto brehy alebo hrádze pretrhla,
alebo zaplavenie územia vodou bolo spôsobené zmenšením prietoku koryta vodného toku. Za povodeň sa nepovažuje také zaplavenie územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov.
6. Záplavou sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy,
ktorá po určitú dobu v mieste poistenia stojí alebo prúdi
a spôsobí na poistenom majetku škodu.
7. Víchrica je dynamické pôsobenie hmoty vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť min. 75 km/h. Ak nie je
táto rýchlosť v mieste škody zistiteľná, musí poistený preukázať, že pohyb vzduchu spôsobil v okolí miesta poistenia
škody na riadne udržiavaných budovách alebo podobne
odolných iných veciach, alebo že škoda pri bezchybnom
stave poistenej budovy alebo budovy, v ktorej sa nachádzajú poistené veci, mohla vzniknúť iba v dôsledku víchrice.
Za škodu spôsobenú víchricou sa považujú aj škody spôsobené vrhnutím iného predmetu víchricou na poistenú
vec.
8. Krupobitie je jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru,
veľkosti, váhy a hustoty vytvorené v atmosfére dopadajú
na poistenú vec a tým dochádza k ich poškodeniu alebo
zničeniu.

ČLÁNOK Vl
Poistné plnenie pri poistení na prvé riziko
1. Živelné poistenie peňazí a cenín na prvé riziko sa vzťahuje
na poškodenie alebo zničenie peňazí a cenín niektorou zo
živelných poistných udalostí, pokiaľ tieto boli uložené:
a) v schránke s pevným uzáverom, maximálne však do
výšky poistnej sumy 1 OOO EUR,
b) v uzamknutej železnej pokladnici s vlastnou hmotnosťou minimálne 90 kg, maximálne však do výšky poistnej sumy 3 300 EUR,
c) v pokladniciach s vyšším stupňom zabezpečenia (ohňovzdorné, pancierové), maximálne však do výšky
poistnej sumy 16 600 EUR.
2. Živelné poistenie písomností, plánov, obchodných kníh
a obdobnej dokumentácie, kartoték, výkresov, zvukových,
obrazových, dátových a iných záznamov a ich nosičov, ďalej
vzoriek, názorných modelov a prototypov sa vzťahuje na
poškodenie alebo zničenie poistených vecí niektorou zo živelných poistných udalostí, maximálne však do výšky poistnej sumy 3 300 EUR.
ČLÁNOK VII
Rozšírená poistná ochrana
1. Pokiaľ vzniknuté škody boli spôsobené živelnou udalosťou
na nehnuteľnosti, napr. na budove, na ktorú bolo dojednané združené živelné poistenie, uhradí poisťovňa poistné
plnenie až do výšky jedného percenta z poistnej sumy
budovy, maximálne však do výšky 500 EUR, ak je poškodené alebo zničené oplotenie súvisiace s poistenou budovou.
2. Pokiaľ vzniknuté škody boli spôsobené živelnou udalosťou
na hnuteľných veciach, na ktorých bolo dojednané združené živelné poistenie na prvé riziko, uhradí poisťovňa
poistné plnenie až do výšky jedného percenta z poistnej
sumy hnuteľných vecí, maximálne však do výšky 500 EUR,
ak sú poškodené alebo zničené peniaze, ceniny (kupóny
a lístky na MHD a pod.), ak tieto boli uzamknuté v bezpečnostnej schránke.
3. Poisťovňa uhradí až do jedného percenta z poistnej sumy
poistenej nehnuteľnosti, napr. budovy, škody na elektroinštalácii a svetelnej inštalácii vrátane príslušných meracích
prístrojov, pokiaľ tieto vznikli v príčinnej súvislosti s úderom blesku.
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9.

10.
11.

12.

13.

14.

15. Za škodu spôsobenú nárazom dopravného prostriedku
sa považuje poškodenie alebo zničenie poistenej veci
priamym stretom s cestným alebo koľajovým vozidlom, ich
nákladom alebo vrhnutím predmetu, ktoré bolo zapríčinené priamym stretom s uvedenými vozidlami pri dopravnej nehode. Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je
vyšetrovanie poistnej udalosti políciou.
16. Za škodu spôsobenú dymom sa považuje také poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ktorú spôsobil dym
náhle uniknutý v dôsledku poruchy zo zariadení na vykurovanie, spaľovanie, varenie alebo sušenie, ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia.
17. Za škodu spôsobenú nárazovou vlnou pri prelete nadzvukového lietadla sa považuje poškodenie alebo zničenie poistenej veci spôsobené nárazovou vlnou vzniknutou
pri prelete nadzvukového lietadla, ktoré prekročilo rýchlosť
zvuku.

Zosúva nie pôdy, zrútenie skál alebo zemín je jav vzniknutý pôsobením gravitácie a vyvolaný porušením dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy zemského povrchu dospeli
vývojom. Zosuvom pôdy však nie je klesanie zemského
povrchu do centra Zeme v dôsledku pôsobenia prírodných síl. Zosuvom pôdy, resp. zrútením skál alebo zemín
nie je zasúvanie pôdy, resp. zrútením skál alebo zemín
spôsobené akoukoľvek priemyselnou, stavebnou alebo
ľudskou činnosťou.
Zrútenie alebo zosúvanie lavín je jav, keď sa masa snehu alebo ľadu náhle po svahoch uvedie do pohybu a rúti
sa do údolia.
Za zemetrasenie sa považujú prírodnými vplyvmi spôsobené otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zemskej kôre, ktoré dosahujú aspoň 5. stupeň medzinárodnej
stupnice udávajúcej makroseizmické účinky zemetrasenia
(EMS-98), a to v mieste poistenia, kde nastala poistná
udalosť (nie v epicentre).
Ťarcha snehu alebo námrazy je poškodenie alebo zničenie poistenej veci nadmernou ťarchou snehu alebo ľadovej vrstvy. Za nadmernú ťarchu snehu alebo ľadovej
vrstvy sa považuje zaťaženie stavebnej konštrukcie presahujúce normou stanovené hodnoty. Za škodu ťarchou
snehu alebo námrazy sa nepovažuje pôsobenie rozpínavosť ľadu a presakovanie topiaceho snehu alebo ľadu.
Za kvapalinu unikajúcu z vodovodných zariadení sa
považuje voda, vykurovacie, klimatizačné a hasiace médiá,
ktoré v dôsledku poruchy vytekajú z vodovodných zariadení.
Za vodovodné zariadenie sa považujú:
a) potrubia na prívod, rozvod a odvod vody, odpadové
potrubia, vrátane armatúr a zariadení na ne pripojené,
b) rozvody vykurovacích (horúcovodné a parné kúrenie)
a klimatizačných systémov, teplovodné čerpadlá
alebo solárne systémy, vrátane telies a zariadení na
ne pripojených,
c) sprinklerové alebo postrekové hasiace zariadenia.
Za vodovodné zariadenia sa nepovažujú strešné žľaby
a vonkajšie dažďové zvody.

ČLÁNOK IX
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť v zmluve dohodou odchylne od poistných podmienok,
ak to výslovne nie je zakázané a pokiaľ z povahy ustanovení
týchto podmienok nevyplýva, že sa od nich nie je možné
odchýliť.
2. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto Osobitné poistné
podmienky, sa v otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania
riadi právom Slovenskej republiky. To platí aj pre poistené
riziká v zahraničí.
3. Tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre
prípad živelných udalostí č. 156 boli schválené Predstavenstvom KOOPERATIVY poisťovne, a.s. Vienna lnsurance
Group a nadobúdajú účinnosť dňom 01. 09. 2009.
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