
HGENERAU 
SLOVENSKO Dodatok č 1 

Číslo poistnej zmluvy: 5720032694 
Stav k dátumu: 31.05 2011 

S >datok č. 1 k poistnej zmluve č.: 5720032694 zo dňa 13.05.2011 
•istenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - ProFi 

á * -» 
i odné ustanovenia 

jjj. °" Účastníci zmluvy 

Generáli S l o v e n s k o poisťovňa, a.S.ľ Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO: 35 709 332, DlC: 2021000487, lč DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 
Oddiel Sa, vložka č. 1325/B, zastúpená Horinková Alena(ďalej len „poisfovater) 
Spoločnosť patri do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovni vedenom ISVAP pod č. 26 

a 

Mesto Senec 
Mierové nám. 8, 90301 Senec 
ICO: 00305065 
zastúpená: Ing. Kvál Karol, primátor 
(ďalej ten „poistnik/poistený") 

uzavreli tento dodatok k poistnej zmluve č.5720032694, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa v zmysle predmetu dodatku: 

Pokiar nie je ďalej uvedené inak, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými 
dodatkami, ďalej poistnými podmienkami, zmluvnými ustanoveniami, pripadne zvláštnymi dojednaniami poisťovatera, ktoré sú prílohou 
zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 

2. Predmet dodatku 

Týmto dodatkom sa: 

2.1. mení sa časť I. Poistenie stavieb a pre prípad prerušenia prevádzky - straty nájomného (PBS) ako je uvedené 
v nasledovnom texte tohto dodatku. 

3. Záverečné ustanovenie 

3.1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 31.05.2011. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, 
ostávajú v platnosti. 

3.2. Súčasťou tohto dodatku sú aj vyššie uvedené texty zmenených alebo doplnených časti v zmysle ods. 2. 
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GENERÁLI 
SLOVENSKO Dodatok č. 1 

Čislo poistnej zmluvy: 5720032694 
Stav k dátumu: 31.05.2011 

I. Poistenie stavieb 
Poistenie podnikateľských rizík 

Zmluvné dojednania 

1.1. 
1.2. 

1.3. 

1.4. 
1.5. 

Toto poistenie je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy vyššie uvedeného čísla. 
Toto poistenie stavieb sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami živelného 
poistenia PPZ 08 (ďalej len VPP PPZ 08), zmluvnými ustanoveniami živelného poistenia stavieb a príslušnými doložkami, 
dojednaniami v úvodných ustanoveniach zmluvy a v rekapitulácii poistenia, ako aj ďalšími dojednaniami vzťahujúcimi sa na 
toto poistenie stavieb. 
Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet poistenia v bode 3 
(označené znakom X). Predmety poistenia a/alebo poistné nebezpečenstvá obsahujú odkazy na príslušné doložky 
(v zátvorkách), ktoré bližšie definujú podmienky poistenia a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Skratky poistných 
nebezpečenstiev a ich definícia v poistných podmienkach: 
1. Požiar- článok II., bod 1 a článok XIV., bod 1 až 4 VPP PPZ 08 
2. Povodeň a záplava - článok II., bod 2 písm. a), b) a článok XIV. bod 5 a 6 VPP PPZ 08 
3. Víchrica a krupobitie - článok II., bod 2 písm. c), d) a článok XIV. bod 7 a 8 VPP PPZ 08 
4. Ostatný živel výber - článok H., bod 2 písm. e) až i) a článok XIV. bod 9 až 12 a 14 VPP PPZ 08 
5. Ostatný živel celý - článok II., bod 2 a článok XIV. bod 5 až 12 a 14 VPP PPZ 08 
6. Vodovodné škody - článok II., bod 3 a článok XIV. bod 13 VPP PPZ 08 
7. Náraz dopravného prostriedku, skrátene „Náraz DP" - doložka NC2 
8. Poškodenie skla - doložka NA4 
9. Úmyselné poškodenie, skrátene tiež „Úmysel, poškodenie" - doložka NC3 
Pokiaľ nieje ďalej dojednané inak, dojednáva sa vzdanie námietky podpoistenia v zmysle doložky ND2. 
Súčasťou poistenia je doložka NK5. Pokiaľ je poistenie v zmysle doložky NK5 dojednané samostatnou položkou v bode 3, 
tejto poistnej zmluvy, limitom plnenia je dojednaná poistná suma a spoluúčasť. 

2. Odpovede na otázky poisťovateľa 

1. Miesto poistenia budov a stavieb: v zmysle prílohy č.1-proj.dok. p.č.2127/1, 903 01 Senec 
2.1. Je niektorá z poistených budov a stavieb alebo ich súčasti poškodená, zničená alebo nieje riadne udržiavaná? 

Nie. 
2.2. Údaje o škodách na poisťovanom majetku. 

a) Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo boío v 
posledných desiatich rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?" 

Nie. 
b) Počet škôd na poisťovaných budovách a stavbách za posledných 5 rokov: 
bez škôd 

2.3. Sú poisťované veci poistené u iného poisťovateľa? 
Nie. 

2.4. Nachádza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnakého druhu (napr, skladové haly, garáže, dielne) alebo nepoisťované 
stavby? 

Nie. 
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Požiarne najrizikovejšie využitie 
objektov: 

Špecifikácia podnikateľskej činnosti 
podľa výpisu (napr: z OR, ŽR a pod.) 

Nezaraditeľný hlavný predmet - Park 
oddychu mesta Senec-revitalizácia 
mestskej oddychovej zóny podľa 
prílohy č. 1 k PZ 
Vandalizmus (NC3) 
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stavebné súčasti nachádzajúce sa na 
mieste poistenia uvedenom v PZ, v 
zmysle doložky NK5 poistenie sa 
vzťahuje na poškodenie alebo zničenie 
stavebných súčasti pri krádeži. 
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vzmysle prílohy č.1-proj.dok. p.č.2127/1, 903 01 Senec 

V100.0 Činnosti miest a obci 

5661 Nezaraditeľná budova či iná stavba 

672 390,00 

67 000,00 

67 000,00 

X 

X 

X 

X X X X 

X 

165,00 

165,00 

165,00 

Poistné za všetky poistené položky (€): 

1 883,00 

335,00 

201,00 

2 419,00 

4. Situačný plánik 
ne priložený 

5. Zvláštne dojednania 
1. Poistenie podľa tejto poistnejzmtuvy sa dojednáva pre projekt "Park oddychu mesta Senec - revitalizécia oddychovej zóny a 
vzťahuje sa na nasledujúce nehnuteľnosti: a) komunikácie, spevnené plochy - v projektovej dokumentácii označené ako SO 01 A1; b) 
mobiliár, lavičky, smetné koše -v projektovej dokumentácii označené ako SO 01 A2; c) parkový hudobný altánok - v projektovej 
dokumentácii označené ako SO 01 A3; d) fontána a jej TZB -v projektovej dokumentácii označené ako SO 01 A4, e) vstupný objekt s 
múrom -v projektovej dokumentácii označené ako SO 01 A5; f) hľadisko s pódiom - v projektovej dokumentácii označené ako SO 01 
A6; g) terénne a sadové úpravy - v projektovej dokumentácii označené ako SO 02 A7; h) zavlažovací systém - v projektovej 
dokumentácii označené ako SO 02 A8; terénne a sadové úpravy - v projektovej dokumentácii označené ako SO 02 A7; i) rozšírenie v 
zmysle ďalších dokladov; predmetom poistenia sú pevne zabudované súčasti. 2) Za pevne zabudované súčasi sa považuje 
predmet pripevnený k pevnému podložiu aspoň dvomi nerozoberatefnými spojmi. 3) miesto poistenia je na územi Mesta Senec a je 
podrobne definované v projektovej dokumentácii. 4) projektový dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. 5) v zmysle 
zákona č. 564/2010 bude poistná zmluva zverejnená 12.05.2011 na intemetovej stránke mesta a účinnosť nadobúda 13.05.2011. 

6. Začiatok a doba trvania poistenia 
Toto poistenie sa v súlade s príslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov (poistný 
rok). Dojednané poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 31.05.2011 

7. Záverečné prehlásenia poistnika 
Odpovede poistnika na otázky poisťovateľa a všetky ďalšie údaje nim uvedené pri tomto poistení sa považujú za odpovede na 
písomné otázky poisťovateľa a poistník svojim podpisom potvrdzuje ich úplnosť a pravdivosť. 

Dodatok č. 1 
Číslo poistnej zmluvy: 5720032694 
Stav k dátumu: 31 05.2011 
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GENERÁLI l 
I SLOVENSKO Dodatok č. 1 

Číslo poistnej zmluvy 5720032694 
Stav k dátumu. 31.05,2011 

Poistnik svojim podpisom ďalej potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený s poistnými podmienkami a príslušnými doložkami uvedenými . 
v bode 1.2, 1.3, 1.4, 3 a v ďalších ustanoveniach tejto časti poistnej zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. ' 

8. Prílohy 

Poistnú zmluvu dopĺňajú nasledovné dokumenty, ktoré tvoria jej neodelitemú súčasť: 

VPP PPZ 08 -Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia PPZ 08 (č. tlačiva: VPP_PPZ08_10/2008v.1) 
a Zmluvné ustanovenia živelného poistenia stavieb - Poistenie stavieb /2010 (č. tlačiva: ZU PPZ STAV 2010, platné od 
1.2.2010) 

VPP PPKL 08 - Všeobecné poistné podmienky poistenia pre pripad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou PPKL 08 
(č. tlačiva: VPP_PPKL08_10/2008v.1) 
a Zmluvné ustanovenia poistenia pre pripad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou - Poistenie hnuteľných 
vecí - krádež vlámaním alebo lúpež (č. tlačiva: ZU PPKL 2010, platné od 1.2.2010) 
a Doložka K20 - (č. tlačiva: Doložka K20_1.3.09) 
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; GENERÁLI 
i SLOVENSKO Dodatok č 1 

Číslo poistnej zmluvy: 5720032694 
Stav k dátumu: 31.05.2011 

i. Rekapitulácia poistenia 

1. Spoločné dojednania pre všetky poistenia v tejto poistnej zmluve 

1.1. Poistenie dojednané podľa tejto poistnej zmluvy (ďalej len zmluvy) sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 
všeobecnými poistnými podmienkami a ďalej zmluvnými dojednaniami a doložkami uvedenými pre jednotlivé poistenia. 
Dojednania, ktoré nemajú písomnú formu a nie sú obsahom tejto zmluvy, sú neplatné. 

1.2. Pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dojednané inak, dojednáva sa, že poistné plnenia vyplatené zo všetkých 
poistných udalostí vzniknutých v jednom mieste poistenia v priebehu jedného poistného roku alebo v dobe určitej, na ktorú 
bolo poistenie dojednané, sú pre celú poistnú zmluvu obmedzene nasledovnými limitmi poistného plnenia, ktoré sú 
najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa: 

a) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva záplava alebo povodeň v súhrne sumou 332 000 €; 

b) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne sumou 332 000 €. 
1.3. Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov poistenia do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná 

lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne. 

2. Záverečné prehlásenia 

Poistnik prehlasuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi všetky 
zmeny v nahlásených skutočnostiach. 

Poistnik podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, že prevzal všetky všeobecné poistné podmienky a doložky, ktoré sú 
označením alebo názvom (skratkou) uvedené v tejto poistnej zmluve a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy. 

Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistnik prehlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými poistnými 
podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa hadi táto poistná zmluva. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že akékoľvek ústne prehlásenia a/alebo písomné zmeny tejto poistnej zmluvy odchylné od 
ustanovení predtlačených v tejto poistnej zmluvy a/alebo v jej dodatkoch sú neplatné. 
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GENERAL! 
SLOVENSKO Dodatok č. 1 

Číslo poistnej zmluvy: 5720032694 
Stav k dátumu. 31.05.2011 m 

~~vrr-~. 
3. Prehľad jednotlivých poistení platných ku dňu: 

Por.č 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Názov poistenia 

Živelné poistenie stavieb 

Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky - strata nájomného 

Poistenie hnutefných vecí 

Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky 

Poistenie strojov a strojných zariadení 

Havarijné poistenie strojov 

Poistenie elektronických zariadení 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 

Dátum poslednej zmeny 

Zmenené 31.05.2011 

Nedojednané 

Nedojednané 

Nedojednané 

Nedojednané 

Nedojednané 

Nedojednané 

Ročné 
poistné v € 

2 419,00 

Nedojednané 

Ročné poistné celkom (€): 2 419,00 

m 
O Ä ° 

t.n m <A 6t II. 

4. Splatnosť poistného 

4.1. Poisťovater má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny. Zmenou 
poistenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j. najmä zmena poistnej sumy, limitu plnenia, 
dopoistenia ďalšieho predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva, zmena alebo dopoístenie ďalšieho 
miesta poistenia alebo zmena spoluúčasti. 

4.2. Výška poistného za dodatok k poistnej zmluve a termín jeho splatnosti bude uvedený v Úhrade poistného, ktorú poistnik 
obdrží od poisťovateľa. Ak vznikne na základe dodatku k poistnej zmluve preplatok poistného, bude zaúčtovaný 
v prospech nasledovnej splátky poistného, pokiaľ poistnik nepožiadal o vrátenie preplatku. 

4.3. Dojednáva sa. že poistné bude platené bezhotovostne. 

Druh poistného 

Poistenie na dobu neurčitá: 

Ročné poistné spolu: 

Dátum splatnosti poistného/splátok 
v poistnom období: 

Výška splátky/ splátok poistného: 

Bankové spojenie 

Konštantný symbol 

Variabilný symbol 

bežné 

od: 13,05.2011 
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov 

2 419,00 € 

13.05. 

2 419,00 € 

číslo účtu 0048134112/0200 

Počet splátok: 

poistný rok) 

1 

IBAN - SK 3502000000000048134112 

3558 

5720032694 

Poistnik podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy písomne poskytnuté informácie 
v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z, o poisťovníctve v platnom znení. „ 
— ^ ^ Generáli Slovensko ooisfovňa. * • 

„podpísané" „podpísané" 


