
Union
Poisťovňa

Číslo poistnej zmluvy
Dodatok číslo

DODATOK Č.3 K POISTNEJ ZMLUVE

POISTENIE MAJETKU Č. 11-416322

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika 
IČO; 31 322 051 DIČ: 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vi. č. 383/B 
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

(ďalej len „poisťovateľ“) 

a

OBEC POHRONSKÝ RUSKOV 
IČO : 00307394

Zastúpený starostom obce Romanom Dávidom 
Poistenie „Kompostáreň v obci Pohronský Ruskov” 

(ďalej len „poistník a poistený“

Uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a 
doplnkov a Rámcovej dohody č. RD-2020/04 tento dodatok č.3 k poistnej zmluve 11-416322

Účinnosť dodatku: od 07.12.2022
nie v.šak skôr ako v deň nasledujúci po doručení potvrdenia o jeho zverejnení 
poisťovateľovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovateľovi doručené v deň 
nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku pokiaľ bol zverejnený 
na návrh poisťovateľa (ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. a §47a ods. 2 Občianskeho 
zákonníka)

Predmetom dodatku je;
1. Doplnenie Osobitných dojednaní:

1. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tohto Dodatku platí, že toto sa považuje za 
doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doručenia 
potvrdenia telefaxom, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej 
komunikácie.

2. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy a ich 
Dodatky, je povinný zverejniť tento Dodatok do 3 dní od jeho uzavretia najneskôr však 
jeden deň pred účinnosťou tohto Dodatku, a zároveň vydať poisťovateľovi písomné 
potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku bezodkladne po jeho zverejnení.

3. V prípade, ak poistník nedoručí poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku 
v lehote do dvoch mesiacov od jeho uzavretia, bude sa mať za to, že k uzavretiu tohto 
Dodatku nedošlo. To neplatí ak v tejto lehote podá poisťovateľ návrh na zverejnenie tohto 
Dodatku v Obchodnom vestníku.
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1.Zaradenie predmetu poistenia ;

Vložka č. 1: Živelné poistenie

a) Zaraďuje sa do poistenia nehnuteľný majetok na riziko združený živel -kompostáreň v obci 
Pohronský Ruskov v hodnote 27 403,03 EUR/faktúra č. 20201101/

Zaraďovaná poistná suma/združený živel Ročné poistné
a) 0,16 %o z agregovanej poistnej sumy 27 403,03 EUR H združený živel 4,38 EUR

Celkové ročné poistné za družený živel 4,38 EUR

2. Zaradenie predmetu do poistenia :

Vložka č. 2: Odcudzenie a vandalizmus

a ) Zaraďuje sa do poistenia nehnuteľný majetok na riziko združený živel , odcudzenie a 
vandalizmus -kompostáreň v obci Pohronský Ruskov v hodnote 27 403,03 EUR

/faktúra č. 20201101/

Zaraďovaná poistná suma/ odcudzenie a vandalizmus Ročné poistné
a) 1,77 %o z agregovanej poistnej sumy 27 403,03 EUR H odcudzenie 48,50 EUR

í) 1,17 %o z agregovanej poistnej sumy 27 403,03 EUR// Vandalizmus 32,06 EUR

Celkové ročné poistné za odcudzenie a vandalizmus 80,56 EUR

Celkové ročné za dodatok č.3 za združený živel, 
odcudzenie a vandalizmus

84,94 EUR

Súhrn ročného poistného:

číslo 
vložky Druh Zmena 

Áno - nie
Celková poistná 

suma Ročné poistné

1. Živelné poistenie áno 5 713 548,69 EUR 914,15 EUR

2. Poistenie proti odcudzeniu áno 455 306,06 EUR 607,22 EUR
3. Poistenie elektroniky a strojov áno 10 000,00 EUR 21,42 EUR
4. Poistenie skla áno 1 000,00 EUR 12,96 EUR
5. Poistenie zodpovednosti za škodu áno 60 000,00 EUR 135,00 EUR

Celkové ročné poistné v EUR: 1 690,75 EUR
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Rekapitulácia poistného

Ročné poistné za dodatok: 84,94 €

Počet splátok poistného 
do konca aktuálneho obdobia 1

Výška splátok poistného do 
konca aktuálneho obdobia

5,82 EUR

Dátumy splatnosti splátok 7.12.2022
Nasledujúce poistné obdobia

Ročné poistné za PZ + D3: 1 690,75 EUR
Počet splátok : 4
Výška splátok: 422,68 EUR 422,69 EUR 422,69 EUR 422,69 EUR

Dátumy splatnosti splátok:
01.01. 01.04. 01.07.
príslušného kalendárneho roka

01.10.

Účet pre úhradu poistného: IBAN: SK25 5600 0000 0059 7977 6001, BIC: KOMASK2X
Variabilný symbol: 11416322

Poistné zahŕňa daň z poistenia vo výške 8% v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z 
poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1.1.2019.

Ostatné skutočnosti v poistnej zmluve č. 11-416322 zostávajú nezmenené.

V Pohronskom Ruskove dňa 6.12.2022 V_Niíre 06J2^0S2,

1

uisio oDcnoanej zmiuvy:
Meno získateľa: Mária Maďarové
Číslo získateľa/panell
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