
Dodatok č. 3 k poistnej 
zmluve 0109000555 

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group 
Štefánikova 17, 811 05 BRATISLAVA 

v zastúpení:   Ing. Jozef Mašlej, regionálny manager pre externý obchod na základe splnomocnenia 
IČO: 31595545 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava ľ, odd. Sa, vi. č. 3345/B 
(ďalej len „poisťovňa") 

a 

Obec Drienica 
083 01 Drienica č. 168 

v zastúpení:    Ing. Igor Birčák, starosta 
IČO: 00326986 
(ďalej len „poistený") 

uzatvárajú   dodatok č. 3 k PZ č. 0109000555 prostredníctvom spoločnosti   Finportal, a.s. a podľa Rámcovej 
dohody č. RD - 06/2010 

S účinnosťou od  2. 7. 2020 (00:00h) sa mení poistná zmluva nasledovne: 

Vložka č. 1: Živelné poistenie a) Dopoisťuje sa novonadobudnutý nehnuteľný majetok - Ihrisko a amfiteáter v 
obci Drienica 

vedený v účtovnej evidencii poisteného, na novú cenu, na agregovanú poistnú sumu 186 815,77 EUR. 
 

 Sadzba v %o Agregovaná PS Ročné poistné Spoluúčasť 
a) 0,108 186 815,77 EUR 20,18 EUR Franšíza 100 EUR 
  Celkové ročné poistné 20,18 EUR  

Adresa rizika: poisťuje sa Ihrisko a amfiteáter v obci Drienica, Ihrisko je multifunkčné s mantinelmi , ochrannými 
sieťami, bránkami, amfiteáter je drevená stavba pri multifunkcnom ihrisku, bez lavičiek, v prípade vystúpení na 
pódiu amfiteátra sa plocha multifunkčného ihriska použije na sedenie na prenosných lavičkách. V hodnote stavby 
je aj plocha vyložená zámkovou dlažbou, na ktorej sú lavičky, smetné koše, zábradlie, oporný múr a 3 samostatné 
prípojky na elektrické odberné miesta. 

Vložka č. 2: Poistenie pre prípad odcudzenia 
Navýšenie poistnej sumy o: 

a) Dopoisťuje sa novonadobudnutý nehnuteľný majetok vedený v účtovnej evidencii poisteného, 
na prvé riziko na poistnú sumu 20 000 EUR. i)  Dopoisťuje sa novonadobudnutý súbor stavebných 

súčastí budov, hál a stavieb vedený 
v účtovnej evidencii poisteného, na prvé riziko na agregovanú poistnú sumu 20 000 EUR   pre 
riziko vandalizmus nezistený páchateľ 

KOMUNÁLNA « 
POISŤOVŇA^ 

VIENNA INSURANCE GROUP 



 Sadzba v %u Agregovaná PS Ročné poistné Spoluúčasť 

a) 2,00 20 000,00 EUR 40,00 EUR OEUR 
i) 2,00 20 000,00 EUR 40,00 EUR 66,39 EUR 
  Celkové ročné poistné 80,00 EUR  

 

Číslo 
vložky 

Druh Poistené 
áno-nie 

Ce 1 ková poistná s urna Ročné poistné 

1. Živelné poistenie áno 2 495 625,59 EUR 269,82 EUR 
2. Poistenie proti odcudzeniu áno 91 790,17 EUR 183,58 EUR 
3. Poistenie prerušenia prevádzky - živelné nie _ ______ -—'  
4. Poistenie strojov a elektroniky áno 2 324,70 EUR 11,63 EUR 
5. Poistenie prerušenia prevádzky - strojné nie ^___-------------------------------------------------------------------- ■ -------------------------" 

 
7. Poistenie skla áno 350,00 EUR 8,40 EUR 
8. Poistenie vnútroštátnej dopravy nie ______________________________ ■—        "  
9. Poistenie zodpovednosti za škodu áno 108 298,48 EUR 305,09 EUR 

Upravené celkové ročné poistné: 778,52 EUR 

194,63 EUR 
Na dodatok sa vzťahujú všetky riziká a poistné sumy podľa poistnej zmluvy. 
Ostatné položky tejto poistnej zmluvy zostávajú nezmenené. 

Ročné poistné za dodatok č. 3 predstavuje sumu 100,18 EUR 
Nové ročné poistné za poistnú zmluvu a dodatok 5.1. až 3. prestavuje sumu: 778,52 EUR, 
štvrťročná splátka 194,63 EUR 
Prorátne poistné za dodatok č.3 od 2.7.2020 do 30.9.2020 predstavuje sumu: 24,77 EUR 

V Drienici dňa 
1.7.2020 

V Prešove dňa 1.7.2020 

 

Obec Drienica 
Ing. Igor Birčák 

starosta 

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Ing. 
Jozef Mašlej regionálny manager pre 
externý obchod na základe 
splnomocnenia 


