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ČSOB Poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika 
Zapísaná v OR OS Bratislava 1., odd. Sa, vl. č. 444/B 
léO: 31 325 416 
Poštová adresa: 
Tel.: 02/ 482 48 200 
zastúpený: 
(ďalej len „poisťovatel"') 

a 

P. O. Box 20, 820 09 Bratislava 29 
Fax: 02/ 433 30 605 
Ing. Peter Halčin, manažér poistenia podnikateľských rizík 

Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
léO: 00 308 676 
zastúpený: Dipl.Ing. Peter Lednár, CSc„ primátor 
(ďalej len „ poistnik ") 

Osoba oprávnená konať v mene poistníkai: 
Dipl.Ing. Peter Lednár, CSc. 
Rodné číslo: 
adresa trvalého alebo iného pobytu: Bernolákova 3, 953 01 Zlaté Moravce 
štátna príslušnosť: SR 
druh a číslo dokladu totožnosti : 

uzavreli 

Poisťovňa 

podľa§ 788 a nasl. Obč ianskeho zákonníka (ďalej len „OZ") túto poistnú z:mluvu (ďalej len "zmluva"), ktorá spolu so 
Všeobecnými poistnými podmienkami poisťovateľa [Všeobecná čast' (ďalej len „VPP 07/2008"), Osobitná časť -
Živelné poistenie (ďalej len „ZVL 07/2008"), Osobitná časť - Poistenie pre prípad odcudzenia veci (ďalej Jen „ODV 
07/2008'")], tvoria neoddeliteľný celok. 

1. Účinnosť poistenia: od i 8.05.2011 00:00 hod. na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom 18.05.2011 . 

2. Dojednáva sa poistenie: Živelné poistenie, 
Poistenie pre prípad odcudzenia veci 

3. Poistné sumy stanovuje poistník. 

4. Správcom tejto zmluvy je Ing. Peter Halčin, tel. č. O?./ 48?. 48 368, fax 02/ 021 433 30 605 

5. Sprostredkovateľ poistenia: K Finance, spol. s.r.o„ tel. č. 02/ 494 05 309, fax 02/ 494 05 301. Výlučne 
sprostredkovateľ poistenia je oprávnený prijímať zmluvne záväzné oznámenia, prehlásenia a rozhodnutia 
zmluvných strán. 

6. Poisteným sa pre účely tejto zmluvy rozumie poistník. 
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Č lánok 1. Rozsah poistenia 

i. Živelné poistenie 

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ZVL 07/2008. 

Rozsah poistného krytia na riziko: 
A. FLEXA (požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa. jeho časti alebo jeho 

nákladu), 
B. Doplnkové živelné riziká: 

- víchrica, krupobitie, 
- zasúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, ak k tomu nedošlo v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou 

prevádzkou (poisťovateľ nie je povinný poskytovať plnenie za praskliny a trhliny na veciach, vzniknutých z 
pohybu zemskej kôry alebo z dôvodu podkopania, pokiaľ nejde o zemetrasenie). 

- zasúvanie alebo zrútenie lavín, 
- pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci, 
- zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň intenzitnej stupnice zemetrasenia MSK-64, 

tiaž snehu alebo námrazy, ak je poistenou vecou budova, 
- náraz vozidla, 
- dym, 
- nadzvuková vlna, 
- náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia, 

C. záplava, povodeň. 

Predmet a miesto poistenia: 

Poisťujú sa účtovne evidované veci (nehnuteľný a hnuteľný majetok) uvedené v tomto bode pod poradovým číslom 
(P.č.) 1, ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistník oprávnene užíva na základe zmluvného vzťahu. 
Poistenie vlastných vecí sa uzatvára na novú hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak. 

Poistenie sa dojednáva pre: 

P. Poistené veci Miesto poistenia Poistné Poistná suma Spoluúčasť 

1 č. riziko v Eur v Eur 

Hala JUS 2846/67 
1 
' súbor vlastných nehnuteľných 953 01 Zlate Moravce 1 

A,B,C 1 veci špecifikované v prilohe č. 1 
1 (par.č. 2846/67} 

6 212 581,82 Eur 166,00Eur1 

1 

Limity poistného plnenia: 

---,---·---·· ------ ---- ., 
Pre prípad poškodenia veci víchricou sa dojednáva poistenie pre všetky predmety poistenia s ročným limitom poistného j 
plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti vo výške 3 350 000,00 Eur. 

Pre prípad poškodenia veci záplavou a povodňou sa dojednáva poistenie pre všetky predmety poistenia s ročným 
limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti vo výške 20% z poistnej sumy, pričom tento percentuálny 
limit je ohraničený maximálnou výškou poistného plnenia 3 350 000,00 Eur. 

Pre prípad poškodenia veci doplnkovými živelnými rizikami okrem rizika záplavy, povodne a víchrice sa dojednáva 
poistenie pre všetky predmety poistenia s ročným limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti vo výške 
1 O OOO 000,00 Eur. 

---- ----···-------· --- ---
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2. Poistenie pre prípad odcudzenia veci 

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ODV 07/2008. 

Rozsah poistného krytia na riziko: 

A. odcudzenie veci krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím a poškodenie alebo zničenie poistenej veci 
konaním páchatera, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci, 

B. úmyselné poškodzovanie cudzej veci - vandalizmus. 

Predmet a miesto poistenia: 

Poisťujú sa účtovne evidované veci (nehnuteľný a hnuteľný majetok) uvedené v tomto bode pod poradovým číslom 
(P.č.) 1, ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistník oprávnene užíva na základe zmluvného vzťahu . 
Poistenie vlastných vecí sa uzatvára na novú hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak. 

Poistenie sa dojednáva pre: 

P. Poistené veci Miesto poistenia 
Poistné Poistná suma Spoluúčasť 

č. r iziko v Eur v Eur 
Hala JUS 2846/67 A 15 000,00 Eur 33,00 Eur stavebné súčasti súboru vlastných 953 01 Zlate Moravce 1 i 1 

nehnuteľných veci 
(par.č. 2846/67) B 15 000,00 Eur 33,00 Eur 

Poistenie vecí uvedených pod P. č. 1 sa dojednáva na prvé riziko. 

Pre poistenie vecí uvedených v Článku 1. bod 2. tejto zmluvy sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje iba na predmety 
zabezpečené v súlade so spôsobmi zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísanými pre dojednanú výšku poistnej 
sumy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy a sú jej nedeliteľnou súčasťou. Plnenie poisťovateľa pre prípad 
odcudzenia vecí je obmedzené poistnou sumou zodpovedajúcou spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti podľa 
prílohy „Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísané pre dojednanú výšku poistnej sumy". 

Pre poistenie vecí uvedených v tomto bode sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje iba na škody, ktoré boli vyšetrené 
políciou. 
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Článok Ii. Hlásenie škodovej udalosti 

Poistník je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 07/2008 na ktorúkol'vek 
z nižšie uvedených adries: 

Ustredie Regionálne centrum Sprostredkovateľ 
-· 

CSOB Poisťovňa, a.s. CSOB Poisťovňa, a.s. K Finance, s.r.o. 

Gali centrum likvidácie Likvidácia poistných udalostí Kalinčiakova 31 

0850 311 312 (T-Corn) Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 I 444 614 48 831 04 Bratislava 

0912 611 612 (T-Mobile} Revolučná 2, 01 O 01 Žilina, Fax: 041 / 50 78 951 Tel.: 02/ 494 05 308 

0906 330 330 (Orange) Letná 27, 040 01 Košice, Fax: 055 / 62 33 862 Fax: 02/ 494 05 301 

Článok m. Pois~né 
Dojednáva sa, že: 
a) poistné podľa § 796 OZ je bežné. 

b) poistné za poistenie podľa Článku 1. tejto zmluvy pozostáva z: 

Poistenie: Poistné: Obchodná 
Poistné po zľave: 

zľava v% 
1. FlelCa 1 956,96 Eur 30 1 372,98 Eur 

2. Doplnkové živelné riziká vrátane 1 509,66 Eur 30 1 056,14 Eur vodovodných škôd 
3. Záplava a povodeň 372,75 Eur 30 260,93 Eur 

4. Poistenie pre prípad odcudzenia veci 92,34 Eur X 92,34 Eur 

5. Poistenie vandalizmu 90,09 Eur X 90,09 Eur 

6. Celkové poistné za obdobie 4 021,80 Eur {) 2 872,48 Eur (ieden poistný rok - 12 mesiacov) _., .• 

c) poistným obdobím je poistný rok podľa VPP 07/2008, 

d) poisťovateľ poskytuje poistnikovi obchodnú zľavu vo výške špecifikovanú v písm. b) tohto článku . 

e) v prípade, že škodovosľ za všetky poistné obdobia presiahne 50 %, poisťovateľ má v ďalšom poistnom období právo 
obchodnú zľavu neposkytnúť, 

f) celkové poistné so zľavou je 2 872,48 Eur a bude platené v ročných splátkach ku dňu 18.05_ bežného roka 

g) poistné poukáže poístník príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo 255015933/7500 variabilný symbol 
8003038075. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa. 
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Článok IV. Záverečné ustanovenia 

1. Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia upraviť 
formou čfslovaného písomného dodatku k zmluve. 

2. Poistník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie 
konkurzu na jeho majetok. 

3. Túto zmluvu môže v zmysle ustanovenia § 800 ods.2 OZ vypovedať každý z jej účastníkov do dvoch mesiacov po 
uzavretí zmluvy. 

4. Poistník prehlasuje, že : 
bol oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, zmluvnými dojednaniami a poistnými podmienkami platnými 
a účinnými ku dňu uzavretia poistnej zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov z nej 
vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím, 
všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v poistnej zmluve 
týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné, 
je si vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť , 
bol poučený na základe zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení o svojej povinnosti v zmysle 
zákona o poisťovníctve v platnom znení poskytnúť poisťovateľovi pre účel tohto poistenia svoje osobné údaje a 
súhlasí s ich spracúvaním v rozsahu podľa VPP 07/2008, 

5. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými 
poistnými podmienkami sú poistník ako aj osoba, ktorá zastupuje poistníka na základe plnomocenstva povinní 
poskytnúť poisťovateľovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu ako aj súčinnosť potrebnú na overenie 
jeho identifikácie podľa z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov. 

6. Poistník je povinný v prípade, že je politicky exponovanou osobou alebo tento jeho status zanikne, oznámiť túto 
skutočnosť poisťovateľovi, pričom politicky exponovanou osobou sa rozumie osoba definovaná v § 6 z. č. 297/2008 
z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu 
a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky. 
Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej verejnej 
funkcii : 
a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo významnej 

verejnej funkcii, 
b) dieťa, zať, nevesta 
c) rodič. 
Významnou verejnou funkciou je podľa § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 
a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny 

tajomník alebo obdobný zástupca ministra, 
b) poslanec zákonodarného zboru, 
c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti 

rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, 
d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, 
e) veľvyslanec, chargé ďaffairs, 
f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, 
g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej 

spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu , alebo 
h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných 

organizáciách. 
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7. Poistník svojim podpisom zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred podpísaním návrhu zmluvy plsomne poskytnuté 
informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplneni niektorých zákonov v 
znení zákona č . 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

8. Táto zmluva obsahuje 6 strán a prílohy č. 1 a 2 a je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach , z ktorých poistník obdrží 
jedno, sprostredkovateľ poistenia obdrží jedno a poisťovateľ dve vyhotovenia. 

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha č . 2 - Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísané pre dojednanú výšku poistnej sumy, 

Poistník svojím podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, že vyššie uvedené prílohy tejto poistnej zmluvy prevzal 
a bol oboznámený s ich obsahom. 

10. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobodne, vážne, nie 
v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. 

V Bratislave dňa 17.05.2011 

V Bratislave dňa 17.05.2011 

ČSOB Poisťov~~~ -;s.-- 
Poistnn 1mluv<1 č. 8003038075 

/ 
' ' 

,<:~;'/;/;~ - ~ 
Dipl.Ing. Peter Lednár, CSc. 

odtlačok pečiatky a podpis poistníka -. p „ ,, (i „ -/ 
Číslo a séria dokladu totožnosti : .. „„ : • ./:'. ... : : .• !„ . '. „ : „ ~./.„ 

Ing. Peter Halčin 

odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa 
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Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 
č.8003038075 
ČSOB Poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika 
Zapísaná v OR OS Bratislava 1., odd. Sa, vl. č. 444/B 
IČ0 : 31325416 
Poštová adresa: P. O. Box 20, 820 09 Bratislava 29 
Tel.: 02/ 48248 200 Fax: 02/ 43330 605 
zastúpený: Ing. Zdeňka Michlíková, regionálna riaditeľka poistenia podnikateľských rizík 

Ing. Peter Halčin, upisovateľ Odboru underwritingu a produktmanažmentu SME 
(ďalej len „poisťovatel"') 

a 

Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO : 00 308 676 
zastúpený: Dipl.Ing. Peter Lednár, CSc., primátor 
(ďalej len „ poistník ") 

Osoba oprávnená konať v mene poistníka: 
Dipl.Ing. Peter Lednár, CSc. 
Rodné číslo: 
adresa trvalého alebo iného pobytu: 
štátna príslušnosť: SR 
druh a číslo dokladu totožnosti: 

uzavreli 

CSOB 
Poisťovňa 

podľa§ 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ") tento dodatok č. 1 k poistnej zmluve č . 8003038075 (ďalej 
len "dodatok") , ktorý spolu so Všeobecnými poistnými podmienkami poisťovateľa [Všeobecná časť (ďalej len 
„VPP 07/2008"), Osobitná časť - Živelné poistenie (ďalej len „ZVL 07/2008"), Osobitná časť - Poistenie pre prípad 
odcudzenia veci (ďalej len „ODV 07/2008")], tvoria neoddeliteľný celok. 

1. Dodatok sa uzaviera na dobu neurčitú. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom 3.8.2012. 

2. Dojednáva sa poistenie: Živelné poistenie 
Poistenie pre prípad odcudzenia veci 

3. Poistné sumy stanovuje poistník. 

4. Poisteným sa pre účely tohto dodatku rozumie poistník. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení správca poistnej zmluvy uvedený v bode 4. úvodných 
ustanovení poistnej zmluvy č. 8003038075 nasledovne: 

Pôvodný správca: Ing. Peter Halčin, tel. č. 02 / 482 48 368, fax 02/ 433 30 605 

Nový správca: Mgr. Martina Marianičová, tel. č. 02/ 482 48 368, fax 02/ 433 30 605 

6. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že týmto dodatkom sa doplňa do poistnej zmluvy poistenie vecí uvedených v Čl. 1., 
bode 1. a 2. pod P. č. 2. 

Znenie poistnej zmluvy č. 8003038075 v zmysle tohto dodatku sa mení nasledovne: 
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Článok 1. Rozsah poistenia 

1. Živelné poistenie 

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ZVL 07/2008. 

Rozsah poistného krytia na riziko: 
A. FLEXA (požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho 

nákladu), 
B. Doplnkové živelné riziká: 

- víchrica, krupobitie, 
- zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, ak k tomu nedošlo v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou 

prevádzkou (poisťovateľ nie je povinný poskytovať plnenie za praskliny a trhliny na veciach, vzniknutých z 
pohybu zemskej kôry alebo z dôvodu podkopania, pokiaľ nejde o zemetrasenie), 

- zosúvanie alebo zrútenie lavín, 
- pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci, 
- zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň intenzitnej stupnice zemetrasenia MSK-64, 
- tiaž snehu alebo námrazy, ak je poistenou vecou budova, 
- náraz vozidla, 
- dym, 
- nadzvuková vlna, 
- náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia, 

C. záplava, povodeň . 

Predmet a miesto poistenia: 

Poisťujú sa účtovne evidované veci (nehnuteľný a hnuteľný majetok) uvedené v tomto bode pod poradovým číslom 
(P.č.) 1 - 2, ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistník oprávnene užíva na základe zmluvného vzťahu. 
Poistenie vlastných vecí sa uzatvára na novú hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak. 

Poistenie sa dojednáva pre: 

P. 
Poistené veci Miesto poistenia Poistné Poistná suma Spoluúčasť 

č. riziko v Eur v Eur 

Hala JUS 2846/67 

1 
súbor vlastných nehnuteľných veci 953 01 Zlate Moravce 1 A,B,C 6 212 581,82 Eur 166,00 Eur 
špecifikované v prílohe č. 1 

(par.č. 2846/67) 

Mesto Zlaté Moravce, 

vlastné veci hnuteľné Priľahlé obce Mesta Zlaté 
2 (mobilné fotopasce mestskej polície) 

Moravce a ich časti, na A,B,C 573,05 Eur 50,00 Eur 
ktoré má dosah mestská 
polícia Zlaté Moravce 

Limity poistného plnenia: 

Pre prípad poškodenia veci víchricou sa dojednáva poistenie pre všetky predmety poistenia s ročným limitom poistného 
plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti vo výške 3 350 000,00 Eur. 

Pre prípad poškodenia veci záplavou a povodňou sa dojednáva poistenie pre všetky predmety poistenia s ročným 
limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti vo výške 20% z poistnej sumy, pričom tento percentuálny 
limit je ohraničený maximálnou výškou poistného plnenia 3 350 000,00 Eur. 

Pre prípad poškodenia veci doplnkovými živelnými rizikami okrem rizika záplavy, povodne a víchrice sa dojednáva 
poistenie pre všetky predmety poistenia s ročným limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti vo výške 
1 O OOO 000,00 Eur. 
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2. Poistenie pre prípad odcudzenia veci 

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ODV 07/2008. 

Rozsah poistného krytia na riziko: 

A. odcudzenie veci krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím a poškodenie alebo zničenie poistenej veci 
konaním páchateľa, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci, 

B. úmyselné poškodzovanie cudzej veci - vandalizmus. 

Predmet a miesto poistenia: 

Poisťujú sa účtovne evidované veci (nehnuteľný a hnuteľný majetok) uvedené v tomto bode pod poradovým číslom 
(P.č.) 1 - 2, ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistník oprávnene užíva na základe zmluvného vzťahu. 
Poistenie vlastných vecí sa uzatvára na novú hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak. 

Poistenie sa dojednáva pre: 

P. Poistené veci Miesto poistenia Poistné Poistná suma Spoluúčasť 
č. riziko v Eur v Eur 

Hala JUS 2846/67 
A 15 000,00 Eur 33,00 Eur 

1 
stavebné súčasti súboru vlastných 953 01 Zlate Moravce 1 
nehnuteľných veci 

B 15 000,00 Eur 33,00 Eur 
(par. č. 2846/67) 
Mesto Zlaté Moravce, 

573,05 Eur 33,00 Eur Priľahlé obce Mesta Zlaté A 
2 

vlastné veci hnuteľné 
Moravce a ich časti, na 

(mobilné fotopasce mestskej polície) 
ktoré má dosah mestská B 573,05 Eur 33,00 Eur 
polícia Zlaté Moravce 

Osobitné dojednania: 

1. Poistenie vecí uvedených pod P. č . 1 a 2 sa dojednáva na prvé riziko. 

2. Pre poistenie vecí uvedených v Clánku 1. bod 2. tohto dodatku sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje iba na 
predmety zabezpečené v súlade so spôsobmi zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísanými pre 
dojednanú výšku poistnej sumy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy a sú jej nedeliteľnou súčasťou. 
Plnenie poisťovateľa pre prípad odcudzenia vecí je obmedzené poistnou sumou zodpovedajúcou spôsobu 
zabezpečenia v čase poistnej udalosti podľa prílohy „Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísané 
pre dojednanú výšku poistnej sumy". 

3. Na rozdiel od prílohy č. 2 tejto zmluvy sa pre poistenie vecí uvedených v tomto bode zmluvy pod P. č . 2 
dojednáva, že pre vznik nároku na poistné plnenie musia byť poistené veci konštrukčne upevnené na 

k '"'h b d 'h 'hbd tí h ld von a1s1c o vo ovyc stenac u ov, s 1poc a to nas e ovne: 

Výška umiestnenia Spôsob zabezpečenia 

Všetky konštrukčné upevnenia musia byť zabezpečené 
Dolné okraje konštrukčného upevnenia siahajúce do nerozoberateľnými spojmi (napr. závity matky 
výšky 3,5 m (vrátane) nad úroveň okolitého terénu zabezpečené tak, aby sa nedali kľúčom odmontovať, 

ale musia sa prerezať a pod.) 

Dolné okraje konštrukčného upevnenia siahajúce Konštrukčné upevnenia môžu byť vybavené 
nad výšku 3,5 m nad úroveň okolitého terénu rozoberateľnými spojmi. 

4. Pre poistenie vecí uvedených v tomto bode sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje iba na škody, ktoré boli 
vyšetrené políciou. 
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Článok II. Hlásenie škodovej udalosti 

Poistník je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 07/2008 na príslušnom 
tlačive na ktorúkoľvek z nižšie uvedených adries: 

Ustredie Regionálne centrum Sprostredkovateľ 

CSOB Poisťovňa, a.s. CSOB Poisťovňa, a.s. K Finance, s.r.o. 

Call centrum likvidácie Likvidácia poistných udalostí Kalinčiakova 31 

0850 311 312 (T-Com) Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48 831 04 Bratislava 

0912 611 612 (T-Mobile) Revolučná 2, 010 01 Žilina, Fax: 041 / 50 78 951 Tel.: 02/ 494 05 308 

0906 330 330 (Orange) Letná 27, 040 01 Košice, Fax: 055 / 62 33 862 Fax: 02/ 494 05 301 

Článok III. Poistné 

Dojednáva sa, že: 
a) poistné podľa § 796 OZ je bežné, 

b) poistné za dohodnutý rozsah poistenia podľa tejto poistnej zmluvy tvorí: 

Poistenie: Poistné: Obchodná Poistné po zľave: 
zľava v% 

1. Flexa 
1971,10Eur 30 1 382,87 Eur 

2. Doplnkové živelné riziká vrátane 
1 519,29 Eur 30 1 062,88 Eur vodovodných škôd 

3. Záplava a povodeň 
379,27 Eur 30 265,50 Eur 

4. Poistenie pre prípad odcudzenia veci 
97,00 Eur 97,00 Eur X 

5. Poistenie vandalizmu 
98,39 Eur 98,39 Eur X 

6. Celkové poistné za obdobie 
4 065,05 Eur 2 906,64 Eur (jeden poistný rok - 12 mesiacov) 

c) poisťovateľ poskytuje poistníkovi obchodnú zľavu vo výške špecifikovanej v písm. b) tohto článku, 

d) v prípade, že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50 %, poisťovateľ má v ďalšom poistnom období 
právo obchodnú zľavu neposkytnúť, 

e) Doplatok poistného vo výške 26,96 Eur za obdobie od 3.8.2012 do 17.5.2013 je splatný najneskôr do 14 dní odo 
dňa uzavretia dodatku. 

Poistné vo výške 2 906,64 Eur je v ďalších poistných obdobiach splatné vždy do 18.5. príslušného poistného 
obdobia. 

f) poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo 255015933n500 variabilný symbol 
8003038075. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa . 
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Článok IV. Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 8003038075 vrátane príloh č. 1 a 2 ostávajú nezmenené. 

2. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými 
poistnými podmienkami sú poistník ako aj osoba, ktorá zastupuje poistníka na základe plnomocenstva povinní 
poskytnúť poisťovatel'ovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu ako aj súčinnosť potrebnú na overenie 
jeho identifikácie podl'a z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov. 

3. Poistník je povinný v prípade, že je politicky exponovanou osobou alebo tento jeho status zanikne, oznámiť túto 
skutočnosť poisťovatel'ovi, pričom politicky exponovanou osobou sa rozumie osoba definovaná v§ 6 z. č. 297/2008 
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu 
a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky. 
Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej verejnej 
funkcii: 
a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo 

významnej verejnej funkcii, 
b) dieťa, zať, nevesta 
c) rodič . 
Významnou verejnou funkciou je podl'a § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
či nnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 
a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny 

tajomník alebo obdobný zástupca ministra, 
b) poslanec zákonodarného zboru, 
c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti 

rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, 
d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, 
e) vel'vyslanec, chargé ďaffairs, 
f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl , 
g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej 

spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo 
h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných 

organizáciách. 

4. Tento dodatok obsahuje 5 strán a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží jedno, 
sprostredkovatel' jedno a poisťovatel' dve vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, že porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, 
nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú. 

(/~o ~~ 
\ '1 ~ rn911ng ~~'~'.~~dná•: ~".~ V Bratislave dňa 2.8.2012 

' ~'1~ 0.::_~ ,..., 1 c,0ljlačok pečiatky a podpis poistníka 
"~~íslo a séria dokladu totožnosti : EA 858 856 

V Bratislave dňa 2.8.2012 ~ 
CSOD 
Poisťovňa 

1ng: .~~~~~~.~'.~.~.1~.·~U 
odtlačok pečiatky a podpis poisťovate ľa 

ČSOB Poisťovňa, a.s. 
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č . 8003038075 

ČSOD Poisfovi\a, a.s. 
Vajnorská 100/B 
831 04 Bratislava 

-250-

Ing. Peter Halčin 

odtlačok pečiatky a podpis poisťovatel'a 



Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 
č.8003038075 
ČSOB Poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovens.ká republika 
Zapísaná v OR OS Bratislava 1. , odd . Sa, vl. č . 444/B 
IČO: 31 325 416 
Poštová adresa: P. O. Box 20, 820 09 Bratislava 29 
Tel.: 02/ 48248 200 Fax: 02/ 43330 605 

CSOB 
Poisťovňa 

zastúpený: Mgr. Ingrid Kärmendiová, regionálna riaditeľka , Odbor externého predaja poisťovne - SME 
produkty 
Ing. Miroslava Gombošová, manažér podnikateľských rizík, Odbor externého predaja 
poisťovne - SME produkty 

(ďalej len „poisťovatel"') 

a 

Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO : 00 308 676 
zastúpený: Dipl.Ing. Peter Lednár, CSc„ primátor 
(ďalej len „ poistník ") 

uzavreli 

podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ") tento dodatok č . 2 k poistnej zmluve č . 8003038075 (ďalej 
len "dodatok") , ktorý spolu so Všeobecnými poistnými podmienkami poisťovateľa [Všeobecná časť (ďalej len 
„VPP 07/2008"), Osobitná časť - Živelné poistenie (ďalej len „ZVL 07/2008"), Osobitná časť - Poistenie pre prípad 
odcudzenia veci (ďalej len „ODV 07/2008")], tvoria neoddeliteľný celok. 

1. Dodatok sa uzaviera na dobu neurč itú. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom 04.06.201 4. 

2. Dojednáva sa poistenie: Živelné poistenie 
Poistenie pre prípad odcudzenia veci 

3. Poistné sumy stanovuje poistník. 

4. Poisteným sa pre účely tohto dodatku rozumie poistník. 

5. Zmluvné strany sa dohodli , že týmto dodatkom sa mení správca poistnej zmluvy uvedený v bode 4. úvodných 
ustanovení poistnej zmluvy č . 8003038075 nasledovne: 

Pôvodný správca: Mgr. Martina Marianičová, tel. č . 02/ 482 48 368, fax 02/ 433 30 605 

Nový správca: Ing. Miroslava Gombošová, tel. č. 02/ 596 65 368, fax 02/ 433 30 605 

6. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že týmto dodatkom sa navyšuje poistná suma poistenia vecí uvedených v Čl. 1., 
bode 1. a 2. pod P. č. 2. 

Znenie poistnej zmluvy č. 8003038075 v zmysle tohto dodatku sa mení nasledovne: 
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Č lánok 1. Rozsah poistenia 

1. Živelné poistenie 

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ZVL 07/2008. 

Rozsah poistného krytia na riziko: 
A. FLEXA (požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho 

nákladu), 
B. Doplnkové živelné riziká: 

- víchrica, krupobitie , 
- zasúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, ak k tomu nedošlo v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou 

prevádzkou (poisťovateľ nie je povinný poskytovať plnenie .za praskliny a trhliny na veciach, vzniknutých z 
pohybu zemskej kôry alebo z dôvodu podkopania, pokiaľ nejde o zemetrasenie), 

- zasúvanie alebo zrútenie lavín, 
- pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci, 
- zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň intenzitnej stupnice zemetrasenia MSK-64, 
- tiaž snehu alebo námrazy, akje poistenou vecou budova, 
- náraz vozidla, 
- dym, 
- nadzvuková vlna, 
- náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia, 

C. záplava, povodeň. 

Predmet a miesto poistenia: 

Po isťujú sa účtovne evidované veci (nehnuteľný a hnuteľný majetok) uvedené v tomto bode pod poradovým číslom 

(P . č.) 1 - 2, ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistník oprávnene užíva na základe zmluvného vzťahu . 

Poistenie vlastných vecí sa uzatvára na novú hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak. 

Poistenie sa dojednáva pre: 

P. 
Poistené veci Miesto poistenia Poistné Poistná suma Spoluúčasť 

č. riziko v Eur v Eur 

Hala JUS 2846/67 

1 
súbor vlastných nehnuteľných veci 953 01 Zlate Moravce 1 A,B,C 6 212 581 ,82 Eur 166,00 Eur špecifikované v prílohe č . 1 

(par . č. 2846/67) 

Mesto Zlaté Moravce, 

vlastné veci hnuteľné 
Priľahlé obce Mesta Zlaté 

2 (mobilné fotopasce mestskej polície) Moravce a ich časti, na A,8,C 1 322,85 Eur 50,00 Eur 
ktoré má dosah mestská 
polícia Zlaté Moravce 

Limity poistného plnenia: 

Pre poistné riziko víchrica sa dojednáva ročný limit plnenia vo výške súčtu poistných súm všetkých predmetov poistenia 
poistených v tomto bode zmluvy, maximálne však 3 350 000,00 Eur. 

Pre poistné riziko povodeň a záplava sa dojednáva ročný limit plnenia vo výške 20 % zo súčtu poistných súm všetkých 
predmetov poistenia poistených v tomto bode zmluvy, maximálne však 3 350 000,00 Eur. 

Pre doplnkové živelné riziká okrem rizika záplavy, povodne a víchrice sa dojednáva ročný limit plnenia vo výške súčtu 
poistných súm všetkých predmetov poistenia poistených v tomto bode zmluvy, maximálne však 1 O OOO 000,00 Eur. 
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2. Poistenie pre prípad odcudzenia veci 

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ODV 07/2008. 

Rozsah poistného krytia na riziko: 

A. odcudzenie veci krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím a poškodenie alebo zničenie poistenej veci 
konaním páchateľa, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci, 

B. úmyselné poškodzovanie cudzej veci - vandalizmus. 

Predmet a miesto poistenia: 

Poisťujú sa účtovne evidované veci (nehnuteľný a hnuteľný majetok) uvedené v tomto bode pod poradovým číslom 
(P . č . ) 1 - 2, ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistník oprávnene užíva na základe zmluvného vzťahu. 
Poistenie vlastných vecí sa uzatvára na novú hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak. 

Poistenie sa dojednáva pre: 

P. Poistené veci Miesto poistenia Poistné Poistná suma Spoluúčasť 
č. riziko v Eur v Eur 

Hala JUS 2846/67 A 15 000,00 Eur 33,00 Eur 
1 

stavebné súčasti súboru vlastných 953 01 Zlate Moravce 1 
nehnuteľných veci 

B 15 000,00 Eur 33,00 Eur 
(par.č. 2846/67) 
Mesto Zlaté Moravce, 
Priľahlé obce Mesta Zlaté A 1 322,85 Eur 33,00 Eur 

2 
vlastné veci hnuteľné 

Moravce a ich časti, na 
(mobilné fotopasce mestskej polície) 

ktoré má dosah mestská B 1 322,85 Eur 33,00 Eur 
polícia Zlaté Moravce 

Osobitné dojednania: 

1. Poistenie vecí uvedených pod P. č. 1 a 2 sa dojednáva na prvé riziko. 

2. Pre poistenie vecí uvedených v Článku 1. bod 2. tohto dodatku sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje iba na 
predmety zabezpečené v súlade so spôsobmi zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísanými pre 
dojednanú výšku poistnej sumy, ktoré sú uvedené v prílohe č . 2 tejto zmluvy a sú jej nedeliteľnou súčasťou . 
Plnenie poisťovateľa pre prípad odcudzenia vecí je obmedzené poistnou sumou zodpovedajúcou spôsobu 
zabezpečenia v čase poistnej udalosti podľa prilohy „Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísané 
pre dojednanú výšku poistnej sumy". 

3. Na rozdiel od prílohy č . 2 tejto zmluvy sa pre poistenie vecí uvedených v tomto bode zmluvy pod P. č. 2 
dojednáva, že pre vznik nároku na poistné plnenie musia byt' poistené veci konštrukčne upevnené na 

k""'hb d ' h 'hbd íh ld von a1s1c o vo ovyc stenac u ov, st1poc a to nas e ovne: 

Výška umiestnenia Spôsob zabezpečenia 

Všetky konštrukčné upevnenia musia byť zabezpečené 
Dolné okraje konštrukčného upevnenia siahajúce do nerozoberateľnými spojmi (napr. závity matky 
výšky 3,5 m (vrátane) nad úroveň okolitého terénu zabezpečené tak, aby sa nedali kľúčom odmontovať, 

ale musia sa prerezať a pod .) 

Dolné okraje konštrukčného upevnenia siahajúce Konštrukčné upevnenia môžu byť vybavené 
nad výšku 3,5 m nad úroveň okolitého terénu rozoberateľnými spojmi. 

4. Pre poistenie vecí uvedených v tomto bode sa dojednáva, že poisten ie sa vzťahuje iba na škody, ktoré boli 
vyšetrené políciou. 
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Č lánok II. Hlásenie škodovej udalosti 

Poistník je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 07/2008 na príslušnom 
tlačive na ktorúkoľvek z nižšie uvedených adries: 

Ustredie Regionálne centrum Sprostredkovateľ 

ČSOB Poisťovňa , a.s. ČSOB Poisťovňa, a.s . K Finance, s.r.o. 

Call centrum likvidácie Likvidácia poistných udalostí Kalinčiakova 31 

0850 311 312 (T-Com) Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48 831 04 Bratislava 

0912 611 612 (T-Mobile) Revolučná 2, 01 O 01 Žilina , Fax: 041 / 50 78 951 Tel.: 02/ 494 05 308 

0906 330 330 (Orange) Letná 27, 040 01 Košice, Fax: 055 / 62 33 862 Fax: 02/ 494 05 301 

Článok III. Poistné 

Dojednáva sa, že: 
a) poistné podľa§ 796 OZ je bežné, 

b) poistné za dohodnutý rozsah poistenia podľa tejto poistnej zmluvy tvorí: 

Poistenie: Poistné: Obchodná Poistné po zľave: 
zľava v% 

1. Flexa 1 989,59 Eur 30 1 395,82 Eur 

2. Doplnkové živelné riziká vrátane 
1 531,89 Eur 30 1 071,70 Eur vodovodných škôd 

3. Záplava a povodeň 
387,81 Eur 30 271,47 Eur .. 

4. Poistenie pre prípad odcudzenia veci 
103,10 Eur 103, 10 Eur X 

5. Poistenie vandalizmu 109,26 Eur 109,26 Eur X 

6. Celkové poistné za obdobie 4 121,65 Eur 2 951,32 Eur (jeden poistný rok - 12 mesiacov) 

c) poisťovateľ poskytuje poistníkovi obchodnú zľavu vo výške špecifikovanej v písm. b) tohto článku , 

d) v prípade, že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50 %, poisťovateľ má v ďalšom poistnom období 
právo obchodnú zľavu neposkytnúť, 

e) Doplatok poistného vo výške 42,60 Eur je splatný najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia dodatku. 

Poistné vo výške 2 951,32 Eur je v ďalších poistných obdobiach splatné vždy do 18.5. príslušného poistného 
obdobia . 

f) Poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo: 
IBAN: SK39 7500 0000 0002 5501 5933 
BIC: CEKOSKBX 
VS: 8003038075 (číslo zmluvy) 
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Článok IV. Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 8003038075 vrátane príloh č . 1 a 2 a dodatku č. 1 ostávajú nezmenené. 

2. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými 
poistnými podmienkami sú poistník ako aj osoba, ktorá zastupuje poistníka na základe plnomocenstva povinní 
poskytnúť poisťovateľovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu ako aj súčinnosť potrebnú na overenie 
jeho identifikácie podľa z. č . 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov. 

3. Poistník je povinný v prípade, že je politicky exponovanou osobou alebo tento jeho status zanikne, oznámiť túto 
skutočnosť poisťovateľovi, pričom politicky exponovanou osobou sa rozumie osoba definovaná v§ 6 z. č. 297/2008 
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu 
a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky. 
Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej verejnej 
funkcii : 
a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo 

významnej verejnej funkcii, 
b) dieťa, zať, nevesta 
c) rodič . 

Významnou verejnou funkciou je podľa § 6 z. č . 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 
a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny 

tajomník alebo obdobný zástupca ministra, 
b) poslanec zákonodarného zboru, 
c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa , proti 

rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, 
d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, 
e) veľvyslanec, chargé ďaffairs, 
f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, 
g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej 

spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo 
h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných 

organizáciách. 

4. Tento dodatok obsahuje 5 strán a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží jedno, 
sprostredkovateľ jedno a poisťovateľ dve vyhotoven ia. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali , že porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, 
nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú. 

V Bratislave dňa 03.06.2014 

V Bratislave dňa 03.06.2014 

Mgr. Ingrid Kormendiová A 
~ciii~č~·k· ·p~Či~iky ·~· .p.~dpi~ . p~.i~i·o~~tť~..s 

ČSOB Poisťovňa, a.s. 

,;t,; ~ !f}j~ 
~·\(; ~:~. ť :;;·,;.la 

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č . 8003038075 

Dipl.Ing. Peter Lednár, CSc. 

odtlačok pečiatky a podpis poistníka 
Číslo a séria dokladu totožnosti : EA 858 856 

CSOt> : t§fovi'la, a.s. 
Vajnorsl<.á 1~~/B 
83 1 04 Bral!s1ava 
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