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Úplné znenie poistnej zmluvy č. 8001415556 v zmysle dodatku č. 1 
UNIQA pojišt'ovna, a.s. 
Evropská 810/136 
160 00 Praha 6 
Česká republika 
IČO: 492 40 480 
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012 

podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: 
Poistiteľ: 

UNIQA pojišt'ovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
Krasovského 3986/15 
851 01 Bratislava 
Slovenská republika 
IČO: 53 812 948 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Po, vložka č. 8726/B 
Zastúpená: Ing. Martin Žáček, CSc., vedúci organizačnej zložky 

a 
Poistník: 

IČO: 

Obec Lozorno 
Hlavná 1 
900 55 Lozorno 
00304905 

Obchodný register Okresného súdu: 
Oddiel: ; Vložka číslo: 
Zastúpená: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta 

uzatvárajú v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a všeobecných poistných podmienok tento dodatok č.1 
k poistnej zmluve ' 

číslo 8001415556 

Začiatok poistenia: 
Koniec poistenia: 

1.6.2020 
na neurčito 

Účinnosť zmeny: 1.9.2022 

Druh poistenia: 

Požiarne nebezpečia 
Živelné nebezpečia 
Voda z vodovod. zariadení 
Krádež a lúpež 

Ročné poistné na krytie rizika 

Ročné poistné na krytie rizík: 

816,40 eur 
602,68 eur 
356,08 eur 
118,52 eur 

1 893,68 eur 

Daň z poistenia (8 ¾): 
Poistné za poistné obdobie vrátane dane: 
Splatnosť: 1. 6. bežného roka 

Splátka poistného vrátane dane 

151,50 eur 
2 045,18 eur 

2045,18eur 
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Zmluvné dojednania: 

Poistenie sa nevzťahuje na krytie nadzemného vedenia. 

Druh poistenia: Požiarne nebezpečia 
Všeobecné zmluvné dojednania: 

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného 
prerušenia prevádzky - 2017, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami uvedenými v 
poistnej zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené 
inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve 
poisteného. 

Osobitné zmluvné dojednania: 
Odchylne od znenia klauzuly 01 C006 je výška poistnej sumy 3.000,00 EUR. 

Klauzuly: 
011001, 01C006, 01C007, 011005, 

Miesto poistenia: Podľa prílohy č. 1 

Lozorno 

Predmet poistenia: 

Budovy na novú hodnotu podľa prílohy č. 1 
Spoluúčasť čiastka: 65,00 eur 
Prevádzkovo-obchodné zariadenia/ na 1. riziko/ 
Spoluúčasť čiastka: 65,00 eur 
Náklady po poistnej udalosti /na 1. riziko/ 
Spoluúčasť čiastka: 65,00 eur 
Sklo /na 1. riziko/ podľa klauzuly 011001 
Spoluúčasť čiastka: 33,00 eur 
Verejné osvetlenie na uliciach Karpatská, Zvončínska, 
Priečna a Staničná podľa prílohy č.1 
Spoluúčasť čiastka: 165,00 eur 
Atmosférické zrážky podľa klazuly 01C006 
Spoluúčasť čiastka: 65,00 eur 
Spätné prúdenie vody z kanalizácie podľa klazuly 
01C007 
Spoluúčasť čiastka: 65,00 eur 
Poistenie predmetov umiestnených na vonkajšej strane 
budovy podľa klauzuly 011005 
Spoluúčasť čiastka: 65,00 eur 

Poistná suma Ročné poistné 
na krytie rizika 

5 468 110,00 eur 615,16 eur 

20 000,00 eur 10,00 eur 

200 000,00 eur 100,00 eur 

3 000,00 eur 37,52 eur 

74 915,54 eur 18,72 eur 

3 000,00 eur 15,00 eur 

3 000,00 eur 15,00 eur 

1 000,00 eur 5,00 eur 

UNIQA linka +421 232 600 100 e-mail: info@uniqa.sk www.uniqa.sk 
UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná 

v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka é. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: 
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného čle-rského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, 

IČO: 53 812 948, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Po, vložka č. 8726/8 



PZ č. 8001415556 
Účinnosť zmeny: 1.9.2022 
strana 3/6 

Druh poistenia: Živelné nebezpečia 
Všeobecné zmluvné dojednania: 

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného 
prerušenia prevádzky - 2017, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami uvedenými v 
poistnej zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené 
inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve 
poisteného. 

Miesto poistenia: Podľa prílohy č. 1 

Lozorno 

Predmet poistenia: Poistná suma 

Budovy na novú hodnotu podľa prílohy č. 1 
Spoluúčasť čiastka: 65,00 eur 
Prevádzkovo-obchodné zariadenia/ na 1. riziko/ 
Spoluúčasť čiastka: 65,00 eur 
Náklady po poistnej udalosti /na 1. riziko/ 
Spoluúčasť čiastka: 65,00 eur 
Verejné osvetlenie na uliciach Karpatská, Zvončínska, 
Priečna a Staničná podľa prílohy č.1 
Spoluúčasť čiastka: 165,00 eur 

5 468 110,00 eur 

20 000,00 eur 

200 000,00 eur 

74 915,54 eur 

Ročné poistné 
na krytie rizika 

369,08 eur 

10,00 eur 

100,00 eur 

123,60 eur 

Druh poistenia: Voda z vodovod. zariadení 
Všeobecné zmluvné dojednania: 

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného 
prerušenia prevádzky - 2017, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami uvedenými v 
poistnej zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené 
inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve 
poisteného. 

Miesto poistenia: Podľa prílohy č. 1 

Lozorno 

Predmet poistenia: Poistná suma 

Budovy na novú hodnotu podľa prílohy č. 1 
Spoluúčasť čiastka: 65,00 eur 
Prevádzkovo-obchodné zariadenia / na 1. riziko/ 
Spoluúčasť čiastka: 65,00 eur 
Náklady po poistnej udalosti /na 1. riziko/ 
Spoluúčasť čiastka: 65,00 eur 

5 468 110,00 eur 

20 000,00 eur 

200 000,00 eur 

Ročné poistné 
na krytie rizika 

246,08 eur 

10,00 eur 

100,00 eur 
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Druh poistenia: Krádež a lúpež 
Všeobecné zmluvné dojednania: 

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku proti krádeži , 
lúpeží a vandalizmu - 2017, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami uvedenými v 
poistnej zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené 
inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve 
poisteného. 

Osobitné zmluvné dojednania: 
Odchýlne od klauzuly 04C001 Vonkajší vandalizmus sa dojednáva nasledovné: 
- v bode 2. - estetické škody na limit 1.000,- EUR. 
Ostatné dojednania klauzuly 04C001 ostávajú nezmenené. 

Dojednáva sa, že škody spôsobené krádežou sú na jednotlivých miestach poistenia kryté maximálne 
do poistnej sumy/limitu plnenia uvedeného v kluzule 04L002, v rámci ktorého spÍňajú stanovený 
spôsob zabezpečenia. 

Klauzuly: 
04L002, 04C001, 

Miesto poistenia: Podľa prílohy č. 1 

Lozorno 

Predmet poistenia: Poistná suma 

Prevádzkovo-obchodné zariadenia na novú hodnotu (na 
1.riziko) 
Náklady na odstránenie následkov PU/ na prvé riziko/ 
Vonkajší vandalizmus /na prvé riziko/ podľa klauzuly 
04C001 

20 000,00 eur 

5 000,00 eur 
3 000,00 eur 

Ročné poistné 
na krytie rizika 

48,00 eur 

7,52 eur 
63,00 eur 

Spoluúčasť čiastka: 65,00 eur 
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Prílohami tejto poistnej zmluvy sú klauzuly, s ktorými bol poistník oboznámený a svojim podpisom potvrdil ich 
prevzatie: 011001, 04L002, 04C001, 01C006, 01C007, 011005. 

VYHLÁSENIA POISTNIKA 
Vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že mi bol riadne v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom poistnej 
zmluvy (ďalej len .zmluva") obchodným zástupcom poistiteľa (osobou sprostredkujúcou poistný produkt) poskytnutý 
Informačný dokument o príslušnom poistení (IPID) vypracovaný v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ) 
2016/97 a Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ} 2017/1469, tak aby som mohol prijať informované rozhodnutie o uzavretí 
poistnej zmluvy . 
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s príslušnými platnými všeobecnými poistnými podmienkami, 
zmluvnými dojednaniami a ustanoveniami uvedenými v tejto poistnej zmluve alebo prílohách, prevzal som ich a súhlasím s 
nimi. Zároveň svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia v 
rozsahu tejto poistnej zmluvy. 
Beriem na vedomie, že podmienky v písomnej forme sú k dispozícií na verejne dostupnej internetovej stránky poistiteľa 
www.uniqa.sk, ako aj na pobočkách, resp. obchodných miestach poistiteľa. 
Beriem na vedomie, že pri výpočte poistného a súvisiacom zaokrúhľovaní, môže dôjsť pri spracovaní k rozdielu proti 

poistnému, ktoré je uvedené ponuke na poistenie. Súhlasím s tým, že poistiteľ je oprávnený jednostranne upraviť výšku 

poistného, a to do výšky nepresahujúcej 0,5 % z poistného za poistné obdobie vrátane dane. 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - VYHLÁSENIA POISTNIKA 
Beriem na vedomie, že UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a jej sprostredkovatelia 
spracúvajú v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) moje osobné údaje v rozsahu stanovenom v poistnej zmluve v rámci činností v sektore 
poistenia a činností súvisiacich s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie 
práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného na základe poistnej zmluvy. Spracúvanie mojich osobných 
údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov potrebné na plnenie 
tejto poistnej zmluvy. 
Zároveň beriem na vedomie, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté aj iným subjektom podnikajúcim v oblasti poistenia, 
zaistenia a bankovníctva. 
Vyhlasujem, že za účelom uzavretia tejto poistnej zmluvy pri poskytnutí osobných údajov poistiteľovi UNIQA pojišt'ovna, a.s., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu som bol/a dostatočne a zrozumiteľne informovaný/á o mojich právach 
vyplývajúcich zo spracúvania mojich osobných údajov, o prenose mojich osobných údajov do tretích krajín, o povinnosti 
osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných 
skutočnostiach obsiahnutých v dokumente označenom ako "Informácia o spracúvaní osobných údajov", ktorého jedno 
vyhotovenie som osobne alebo elektronickou poštou prevzal/a. Ako poistník beriem na vedomie, že informácie o spracúvaní 
osobných údajov sú dostupné na ktoromkoľvek zastúpení UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského 
štátu a na webovom sídle www.uniqa.sk. 
Sankčná klauzula 

Bez ohľadu na všetky ostatné ustanovenia tejto poistnej zmluvy, poskytne poistiteľ poistnú ochranu a poistné plnenie alebo 
iné plnenie z poistnej zmluvy iba v prípade, ak takýto postup nie je v rozpore so žiadnymi ekonomickými, obchodnými alebo 
finančnými sankciami a/alebo embargami Bezpečnostnej rady OSN, Európskej ume alebo akýmikoľvek ustanoveniami 
vnútroštátnej legislatívy či legislatívy Európskej únie, ktorá sa uplatňuje na účastníkov poistného vzťahu založeného touto 
poistnou zmluvou. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na ekonomické, obchodné alebo finančné sankcie a/alebo embargá 
vydané Spojenými štátmi americkými alebo _ inými krajinami, pokiaľ nie sQ_ v rozpore s legislatívou Európskej únie alebo 
vnútroštátnou legislatívou vzťahujúcou sa na účastníkov poistného vzťahu založeného touto poistnou zmluvou. Ustanovenia 
tejto sankčnej klauzuly sa vzťahujú rovnako aj na zaistné zmluvy. 
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V Bratislave dňa /1. J. j O /..t-: 
VYHLÁSENIE SPROSTREDKOVATEĽA 
Vyhlasujem, že som ako obchodný zástupca poistiteľa zaznamenal 
potreby, finančnú situáciu ako aj jeho skúsenosti a znalosti týkajúce 
že poistný produkt, ktorý si uzatvára poistník je pre poistníka vhodný. 
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Poistník 

na základe informácií poistníka jeho požiadavky a 
sa poistenia. Na základe týchto informácií vyhlasujem, 

Í,~~//Q'/~- 'ttJ_tJ/ /dl,// V dna .. Ffµ7/J~~ j)_ff/ 
Meno obchodného 
zástupcu poistiteľa 

Podpis obchodného 
zástupcu poistiteľa 
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.ioha č.1 k PZ č. 8001415556 s účinnosťou od 1.6.2020 

Poistenie nehnuteľností obce Lozorno a zoznam budov 

Predmet 

poistenia 

Adresa miesta 

poistenia 

Parcela 

číslo 

Poistná suma 

nová hod nota 

Hasičská zbrojnica 

Klub dôchodcov 

Hasičská ul. 1 /3 

Hasičská ul. 5/10 

367/3 414000€ 

365/2 255 420 € 

Dom smútku Na cintoríne 710/4 456 270€ 

Zdravotné stredisko Krátka 1/654 8884/1 

Lekáreň Krátka 1/654 8884/4 
Zubná ambulancia Krátka 1/654 8884/8 

- Garáž Krátka 1/654 8884/7 

860 280 € (spolu) 

Verejné osvetlenie na uliciach Karpatská, Zvončínska, Priečna a Staničná 

Budovy pre šport * Športové nám. 24/657 8880/903, 900,902, 904,0905 

74 915,54€ 

3 482140€ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spolu: 5 543 025,54 € 

*Vysvetlivky budovy pre šport : 

Hlavná budova - telocvičňa , prevádzky PS 2 720520€ 

Hádzanárska tribúna, šatne, soc. zar. PS 173 800 € 

Futbalová tribúna, šatne, soc. zar. PS 303 400 € 

Garáže a dielne PS 181 770 € 

Budova k tenis.kurtom, šatne, soc.zar. PS 102 650 € 

miesto, dátum podpis poistníka 

UNIQA 
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'.Jbchudr,y register Okresného >udu Brans.ava 1 
odere PG ,iolka 1 8726/B 


