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Článok 1  
Úvodné ustanovenia 

 

 

 1. Na poistenie, ktoré sa uzatvára podľa týchto zmluvných dojednaní ZD MO 2019, sa vzťahujú Všeobecné poistné 
podmienky pre poistenie majetku (ďalej len „VPP PMA 2019“), Osobitné poistné podmienky pre živelné poistenie (ďalej len  
„OPP ZVL 2019“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie odcudzenia a vandalizmu (ďalej len „OPP ODV 2019“), 
Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla (ďalej len „OPP SKL 2019“), Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
strojov a elektronických zariadení (ďalej len „VPP SEZ 2019“), Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti 
za škodu (ďalej len „VPP ZOD 2019“). 

 

 

Oddiel I – Poistenie majetku 
 

Článok 2  
Rozsah poistenia 

 

 
 

1. V poistení živelných udalostí je možné dojednať poškodenie, zničenie alebo stratu poisteného predmetu rizikami, resp. 
skupinami rizík v rozsahu OPP ZVL 2019, čl. 2, ods. 2. až 5. 

2. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci poistným rizikom „rozšírený rozsah poistenia“ (alebo „EC“) v rozsahu 
OPP ZVL 2019, čl. 2, ods. 5. sa vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie veci spôsobené atmosférickými zrážkami. 

3. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci poistným rizikom „rozšírený rozsah poistenia“ (alebo „EC“) v rozsahu 
OPP ZVL 2019, čl. 2, ods. 5. sa vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie veci spôsobené búrlivým vetrom. 

4. V prípade, že je dojednané živelné poistenie pre budovy a vedľajšie stavby na cintoríne, poistenie sa automaticky vzťahuje 
aj na náhrobné kamene/ pomníky v rozsahu podľa OPP ZVL 2019, čl. 2, ods. 2., 3. a 4. a ods. 5. písm. f). 

5. Pokiaľ je v zmluve dojednané poistenie rizika „Odcudzenie“, poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej 
veci v rozsahu OPP ODV 2019, čl. 2, ods. 1. a 2. 

6. Pokiaľ je v zmluve dojednané poistenie rizika „Odcudzenie“ pre stavebné súčasti budov, poistenie sa vzťahuje aj na 
vonkajší vandalizmus. Za vonkajší vandalizmus sa považuje: 
a) úmyselné poškodenie alebo zničenie poisteného predmetu zvonku prístupného priestoru cudzou osobou, 
b) úmyselné poškodenie alebo zničenie povrchu veci akýmkoľvek znečistením, zafarbením a pod. (napr. sprejermi, grafitmi). 
Poškodenie postriekaním sprejmi, grafitmi, oblepením plagátmi alebo iné estetické znehodnotenie stien stavby je 
poistením kryté iba do výšky nákladov na premaľovanie alebo vyčistenie časti objektu, ktorá bola znehodnotená. 
Poisťovateľ poskytne náhradu nákladov zodpovedajúcu rozsahu znehodnotenia, napr. pri viacpodlažnom objekte 
vymaľovanie len do úrovne tých podlaží, ktoré boli znehodnotením priamo zasiahnuté.  
Poistenie „Vonkajší vandalizmus“ sa vzťahuje iba na poistné udalosti, ktoré boli vyšetrené políciou; za poistnú udalosť 
vyšetrenú políciou sa považuje poistná udalosť ktorá bola kvalifikovaným spôsobom oznámená orgánu činnému 
v trestnom konaní, najmä trestným oznámením podaným na príslušnom útvare policajného zboru. 

7. Pokiaľ je v zmluve dojednané poistenie „Sklo“, poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie skla podľa OPP SKL 
2019, čl. 2, ods. 1. až 3. 

8. Pokiaľ je v zmluve dojednané „Poistenie strojov a elektronických zariadení“, poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo 
zničenie poistených strojov a zariadení v rozsahu podľa VPP SEZ 2019.  
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a elektronických 
zariadení 

9. Pokiaľ je v zmluve dojednané „Poistenie strojov a elektronických zariadení“ pre techniku v zmysle čl. 3 ods. 6. písm. c) 
poistenie sa pre pracovné stroje a motorové vozidlá s prideleným EČV vzťahuje aj na škody počas prevádzky v cestnej 
premávke na pozemných komunikáciách pre prípad poškodenia alebo zničenia následkom havárie poisteného stroja. 

10. Poistenie sa ďalej okrem nevyhnutých nákladov v zmysle VPP PMA 2019, čl. 2, ods. 3. až 6. vzťahuje aj na náklady, ktoré 
sú vynaložené s poistnou udalosťou, špecifikované vo VPP PMA 2019, čl. 19 Špecifikácia skupín predmetov poistenia 
(ďalej len Špecifikácia) E a F: 
a) náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti, 
b) náklady na búranie (strhnutie), 
c) náklady na demontáž a opätovnú montáž, na premiestnenie a ochranu, 
d) náklady na hasenie, 
(pre písm. a) až d) - ďalej len „náklady po živelnej poistnej udalosti“) 
e) náklady na odstránenie škôd vzniknutých na stavebných súčastiach poistenej budovy, 
f) náklady na krátkodobé nutné bezpečnostné opatrenia proti odcudzeniu, 
g) náklady na výmenu zámkov, 
(pre písm. e) až g) - ďalej len „náklady po odcudzení“). 

11. Poistenie živelných udalostí sa vzťahuje aj  na nasledujúce prípady: 
a) ušlý zisk z prenájmu priestorov, ktoré sú súčasťou poistenej budovy a/alebo vedľajšej stavby, prenajímané na základe 

zmluvy  a ktoré sa po poistnej udalosti stali nepoužiteľné na svoj pôvodný účel, 
b) náklady na zistenie príčiny a rozsahu škody v poistenej budove, ak sa táto škoda preukáže za poistnú udalosť v zmysle 

poistenia podľa týchto ZD MO 2019,   
c) náklady na náhradné ubytovanie pre obyvateľov sociálneho zariadenia, internátu, bytu alebo iného ubytovacieho 

zariadenia, ktoré sa nachádzajú v poistenej budove, sú prevádzkované poisteným a ktoré sa po poistnej udalosti stali 
neobývateľné. Náklady na náhradné ubytovanie nezahŕňajú akékoľvek vedľajšie náklady spojené s ubytovaním ako 
napr. stravu, dopravu, sťahovanie či uskladnenie hnuteľných vecí. 

d) náklady na ekologické zvýhodnenie značne poškodenej alebo zničenej budovy v dôsledku poistnej udalosti vrátane 
nákladov na získanie energetického certifikátu. Pokiaľ je k zabudovaniu prvkov ekologického zvýhodnenia potrebné 
vypracovanie projektu architektom, poisťovateľ poskytne aj náklady na takýto projekt. 
Za značné poškodenie sa považuje také poškodenie budovy, pri ktorom výška škody predstavuje min. 40% z poistnej 
hodnoty poistenej budovy (t. j. pri poistení na novú hodnotu 40% z novej hodnoty, pri poistení na časovú hodnotu 40% 
z časovej hodnoty).  
Za zničenú sa poistená budova považuje vtedy, keď hodnota opravy poškodených častí presiahne časovú hodnotu 
budovy. Náklady na ekologické zvýhodnenie budovy sa vzťahujú výlučne na budovy v zmysle VPP PMA 2019, čl. 19 
ods. 1, ktoré slúžia na výkon činnosti obecného/ mestského úradu, rôznych typov administratívnej činnosti (úrady, 
informačné centrá a pod.), budovy zdravotných, kultúrnych a obchodných stredísk, školských a predškolských 
zariadení, centier voľného času, sociálne byty a ubytovne, domovy sociálnych služieb, budovy slúžiace na rekreáciu a 
šport; nevzťahujú sa na iné budovy a vedľajšie stavby v zmysle týchto ZD MO 2019, čl. 7 ods. 10. 
Poisťovateľ poskytne náklady na ekologické zvýhodnenie značne poškodenej alebo zničenej budovy za podmienky, 
že poistená budova  nebola podpoistená v zmysle VPP PMA 2019, čl. 9, ods. 15. 
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Článok 3  
Predmety poistenia 

 

 
 

1. Poistenie živelných udalostí a odcudzenia podľa týchto ZD MO 2019, čl. 2, ods. 1., 2. a 3. je možné dojednať pre 
nasledujúce predmety, pokiaľ nie je uvedené inak, v zmysle VPP PMA 2019, čl. 19 Špecifikácia skupín predmetov poistenia 
(ďalej len Špecifikácia): 
a) budovy v zmysle Špecifikácie, Skupina A – ktoré poistený vlastní,  
b) budovy v zmysle Špecifikácie, Skupina A – ktoré poistený oprávnene používa na výkon samosprávy obce alebo na 

verejné účely. Poistenie sa dojednáva na novú hodnotu, ak nie je v zmluve uvedené inak, 
c) vedľajšie stavby – kategória A, B, C alebo D v zmysle týchto ZD MO 2019, čl. 7, ods. 10., písm. a) až d) . Jednotlivé 

kategórie sú v zmluve dojednané samostatne,  
d) výrobné a prevádzkové zariadenia – v zmysle Špecifikácie, Skupina B;  
e) techniku – samohybné pracovné stroje určené na údržbu komunikácií a zelene, poľnohospodárske stroje a požiarna 

technika; odchylne od VPP PMA 2019, čl. 19, ods. 4. písm. b) sa poistenie vzťahuje aj na pracovné stroje a  motorové 
vozidlá s prideleným EČV, avšak výlučne pre stroje a vozidlá slúžiace na údržbu komunikácií, poľnohospodárske stroje 
a požiarne vozidlá; poistenie sa nevzťahuje na lesné stroje (stroje určené na ťažbu dreva a prácu v lese),  

f) cudzie veci - v zmysle VPP PMA 2019, čl. 3, ods. 2.,  
g) zásoby – v zmysle Špecifikácie, Skupina C, 
h) peniaze a ceniny – v zmysle Špecifikácie, Skupina D, písm. d) a e), 
i) veci zamestnancov poisteného – v zmysle Špecifikácie, Skupina D, písm. l). 

2. Pre vonkajší vandalizmus: 
a) predmetom poistenia sú poistené budovy a vedľajšie stavby vrátane stavebných súčastí a predmetov na vonkajšej 

strane poistenej budovy alebo vedľajšej stavby s výnimkou náhrobných kameňov/pomníkov na cintoríne, 

Živelné 
poistenie, 
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 b) poistenie vonkajší vandalizmus sa nevzťahuje na škody na skle výkladných skríň, okien, dverí alebo iných stavebných 
súčastí vrátane nalepených snímačov zabezpečovacích zariadení, nalepených fólií, nápisov, malieb a iných výzdob alebo 
povrchových úprav na poškodenom alebo zničenom skle,  

3. Za Stavebné súčasti na vonkajšej strane budovy, poistené pre prípad odcudzenia, sa považujú aj všetky predmety, ktoré 
sa považujú za pevne ukotvené príslušenstvo poistených vedľajších stavieb a sú v mieste poistenia pevne upevnené  
k nehnuteľnosti alebo spevnenej ploche.  

4. Poistenie skla je možné dojednať pre zasklenie stavebných súčastí a príslušenstva budovy a vedľajších stavieb - bežné 
zasklenie a zasklenie v zmysle OPP SKL 2019, čl. 3, ods. 2.  

5. V prípade, ak je súčasťou poisteného predmetu aj rastlinná výsadba (to je napríklad úprava verejnej zelene, výsadba 
stromov, okrasných drevín a rastlín, revitalizácia parkov a pod.): 
a) poistenie sa vzťahuje iba na poistené riziká uvedené v týchto ZD MO 2019, čl. 2, ods. 1. (t. j. iba živelné udalosti), 
b) poistenie sa v dojednanom rozsahu vzťahuje iba na náklady na odstránenie poškodených rastlín alebo ich častí, 

odstránenie nánosov a úpravu pozemku v mieste poistenia po poistnej udalosti do stavu bezprostredne pred poistnou 
udalosťou a ďalej náklady spojené s výsadbou nových rastlín a porastov, 

c) poistenie sa nevzťahuje na samotné rastliny a porasty (náklady na ich nadobudnutie). Ďalej sa poistenie nevzťahuje 
na odstránenie škôd, ktoré boli v mieste poistenia pred poistnou udalosťou, i keď poistná udalosť túto oblasť zasiahla 
(čo je napríklad odstránenie rastlín vyhynutých inak ako poisteným rizikom alebo úprava nánosov na pozemku, ktoré 
nevznikli s súvislosti s poisteným rizikom). 

6. Poistenie strojov a elektroniky je možné dojednať pre: 
a) technologické vybavenie budov, za ktoré sa považujú všetky zariadenia, ktoré slúžia na prevádzkovanie budovy, nie 

sú uvedené v účtovnej evidencii poisteného na účte investičný majetok, ale sú zahrnuté v majetkovej karte 
nehnuteľností. Ide napr. o: 

− výťahy, pohyblivé schody, 

− technologické zariadenie kotolne za podmienky, že je pevne spojené s budovou, 

− zariadenie pre ohrev vody, ak je pevne spojené s budovou a je napojené na vodovodnú sieť, 

− klimatizačné zariadenia za podmienky, že sú pevne spojené s budovou, 

− pohonné jednotky elektromechanicky poháňaných brán, elektronický vrátnik, 

− aktívne elektronické zabezpečovacie systémy (PCO, EZS, EPS a iné poplachové systémy), vrátane kamier 
týchto systémov, 

a podobne. Nejedná sa o zariadenia, ktoré bezprostredne slúžia ako súčasť výrobných technologických zariadení 
(napr. výrobné linky a ich príslušenstvo); poistenie technologického vybavenia budov sa dojednáva na prvé riziko, 
ak nie je v zmluve uvedené inak, 

b) výrobné a prevádzkové zariadenia – v zmysle Špecifikácie, Skupina B;  
c) techniku – samohybné pracovné stroje určené na údržbu komunikácií a zelene, poľnohospodárske stroje  

a požiarna technika; odchylne od VPP SEZ 2019, čl. 5, ods. 5. písm. a) sa poistenie vzťahuje aj na pracovné stroje  
a motorové vozidlá s prideleným EČV, avšak výlučne pre stroje a vozidlá slúžiace na údržbu komunikácií, 
poľnohospodárske stroje a požiarne vozidlá; poistenie sa nevzťahuje na lesné stroje (stroje určené na ťažbu dreva 

a prácu v lese). 
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Článok 4  
Výluky z poistenia 

 

 
 

1. Poistenie podľa týchto ZD MO 2019 sa nevzťahuje na: 
a) vedľajšie stavby - kategória N špecifikované v týchto ZD MO 2019, čl. 7, ods. 10., písm. e) 
b) hnuteľné veci umeleckej, kultúrnej a historickej hodnoty, 
c) revitalizáciu vo výstavbe, ak nie je v zmluve uvedené inak. 

2. Poistenie rizika atmosférické zrážky podľa týchto ZD MO 2019, čl. 2, ods. 2 sa nevzťahuje na nasledujúce predmety 
poistenia: 
a) vedľajšie stavby – kategória A, B, C, D v zmysle týchto ZD MO 2019, čl. 7, ods. 10., písm. a) až d), 
b) výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby a cudzie veci nachádzajúce sa mimo budov v zmysle  VPP PMA 2019, čl. 

19 Špecifikácia skupín predmetov poistenia (ďalej len Špecifikácia), skupina A,   
c) rastlinnú výsadbu, poistenú v rozsahu podľa týchto ZD MO 2019, čl. 3, ods. 5. 

3. Ak je v rámci poistenia budov a/alebo vedľajších stavieb zahrnutá aj budova a/alebo vedľajšia stavba, ktorá je kultúrnou 
alebo historickou pamiatkou, pamätihodnosťou alebo obsahuje historické alebo umelecko-remeselné prvky, poistenie sa 
nevzťahuje na: 
a) náhradu kultúrnej alebo historickej hodnoty,  
b) náhradu nákladov na opravu umeleckých alebo historických častí a reštaurátorskú činnosť  s tým spojenú. 
Ak v dôsledku poistnej udalosti dôjde k poškodeniu umeleckých a/alebo historických častí predmetu poistenia, poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie iba do výšky primeraných  nákladov na opravu predmetu poistenia použitím štandardných 
stavebných materiálov a postupov, bez ohľadu na povinnosť poisteného zabezpečiť obnovu historickej alebo kultúrnej 
pamiatky. 

4. Dojednáva sa, že poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:  
a) nedostatočným zhutnením podkladovej vrstvy, 
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b) neodborným a/alebo nekvalitným vykonaním stavebných prác počas výstavby, rekonštrukcie, resp. vyhotovenia 
poistených vecí, 

c) mrazom, resp. zamrznutím vody v prasklinách, medzerách, atď., 
d) prirodzeným opotrebovaním, nadmerným preťažením. 
Ďalej sa poistenie nevzťahuje na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti spôsobené niektorým z uvedených 
písmen a) až d). 

5. Dojednáva sa, že poistenie pre prípad havárie sa nevzťahuje na škody: 
a) v dôsledku riadenia samohybného pracovného stroja osobou, ktorá v čase vzniku škodovej udalosti nemala 

predpísané vodičské oprávnenie, mala zadržané vodičské oprávnenie, alebo mala uložený zákaz viesť motorové 
vozidlo, 

b) spôsobené haváriou, ak v čase vzniku škodovej udalosti nebolo vozidlo v prevádzkyschopnom stave alebo nemalo 
platné osvedčenie o technickej kontrole, 

c) v dôsledku riadenia zariadenia osobou, ktorá bola pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových, omamných, či 
psychotropných látok, jedov alebo látok s podobnými účinkami alebo ich prekurzorov, 

d) ktoré spôsobila osoba, ktorá sa bezdôvodne odmietla podrobiť skúške alebo vyšetreniu na zistenie požitia 
alkoholických alebo iných návykových, omamných, či psychotropných látok, jedov alebo látok s podobnými účinkami 
alebo ich prekurzorov, 

e) v dôsledku riadenia samohybného pracovného stroja osobou, ktorej poistený zveril riadenie, pričom si neoveril jej 
spôsobilosť k riadeniu zariadenia, 

f) vzniknuté následkami uskutočňovaných opráv, 
g) spôsobené nesprávnym uzavretím priestorov zariadenia, 
h) spôsobené nesprávnou obsluhou a prevádzkou alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami: napr. nesprávne radenie 

prevodových stupňov, nedostatok pohonných hmôt, technických kvapalín a mazív, prehriatie motora, prekročenie 
výrobcom stanovenej úžitkovej hmotnosti, atď., 

i) spôsobené nasatím vody do spaľovacieho priestoru motora zariadenia, 
j) spôsobené zadretím motora zariadenia alebo jeho časti v dôsledku nedostatočného mazania, 
k) spôsobené zvieratami; to neplatí, ak škoda vznikla na predmete poistenia v príčinnej súvislosti s haváriou, 
l) spôsobené nesprávnym uložením prepravovaného nákladu, 
m) spôsobené výbuchom prepravovaného nákladu (napr. výbušniny, vysoko horľavé látky, chemikálie), a to i keď výbuch 

bol spôsobený následkom havárie zariadenia, 
n) na prepravovanom náklade, 
o) ak sa v priebehu šetrenia škodovej udalosti zistí, že na zariadení bol vykonaný neoprávnený zásah s výrobnými číslami 

zariadenia (VIN číslo karosérie, rámu, podvozku, motora). 
6. Poistenie pre prípad havárie sa ďalej nevzťahuje na škody, pri šetrení ktorých sa zistí, že poistník, poistený, oprávnený 

používateľ alebo iná osoba konajúca na podnet poistníka, poisteného alebo oprávneného používateľa predložil falšované 
alebo pozmenené doklady potrebné pri uzatvorení poistenia alebo doklady na určenie rozsahu povinnosti poisťovateľa 
plniť. 

 
Článok 5  
Limit poistného plnenia 

 

 

 1. Pre jednotlivé riziká v zmysle týchto ZD MO 2019 sa dojednávajú nasledovné limity plnenia: 
a) pre riziko atmosférické zrážky podľa čl. 2, ods. 2.: 2 000,00 Eur za všetky poistené predmety, 
b) pre riziko búrlivý vietor podľa čl. 2, ods. 3: 10% z poistnej sumy, max. 100 000,00 Eur v rámci ročného limitu plnenia 

pre škody spôsobené víchricou, 
c) pre vonkajší vandalizmus v zmysle čl. 2, ods. 6., písm. a) sa dojednáva limit plnenia vo výške poistnej sumy pre 

stavebné súčasti, maximálne však 10 000,00 Eur okrem prípadu uvedeného v ods. 5. tohto článku, 
d) pre úmyselné poškodenie alebo zničenie povrchu veci akýmkoľvek znečistením, zafarbením a pod. v zmysle čl. 2, ods. 

6., písm. b): poistná suma dojednaná pre riziko „Odcudzenie“, maximálne však 1 000,00 Eur, 
e) pre náklady uvedené v čl. 2, ods. 10., písm. a) až g): 5% z poistnej sumy poškodeného alebo zničeného predmetu 

poistenia. 
V zmluve je možné dojednať navýšenie ročného limitu plnenia pre uvedené náklady. O dojednanú hodnotu bude 
navýšené maximálne plnenie poisťovateľa,  

f) pre náklady uvedené v čl. 2, ods. 11., písm. a): zmluvne dohodnutá suma za trojmesačný prenájom, maximálne však 
10 000,00 Eur, 

g) pre náklady uvedené v čl. 2, ods. 11., písm. c): 1 000,00 Eur na jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas 
poistného obdobia. 

h) pre náklady uvedené v čl. 2, ods. 11., písm. d) sa dojednáva limit plnenia vo výške:  
- 5 % z poistného plnenia, max. 10 000,00 Eur pre ekologické zvýhodnenie vrátane nákladov na získanie 

energetického certifikátu, 
- 1 000,00 Eur pre náklady na architektom vyhotovený projekt.  

Limit plnenia sa dojednáva nad rámec dojednanej poistnej sumy pre poistenú budovu. 
2. Poistné plnenie poskytnuté poisťovateľom za vynaložené náklady v zmysle týchto ZD MO 2019, čl. 2, ods. 10. a ods. 11., 

písm. a) až c) a náklady v zmysle VPP PMA 2019, čl. 2, ods. 3. až 6. spolu s poistným plnením za poškodené alebo zničené 
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veci je obmedzené poistnou sumou pre jednotlivé položky predmetov poistenia alebo limitom poistného plnenia dojednaného  
v zmluve alebo týchto ZD MO 2019.  

3. Poistné plnenie poskytnuté poisťovateľom za vynaložené náklady v zmysle týchto ZD MO 2019, čl. 2, ods. 11., písm. d) bude 
poskytnuté na základe faktúry, preukazujúcej nainštalovanie ekologických zariadení/opatrení v zmysle týchto Zmluvných 
dojednaní na poistenú budovu, na ktorej nastala poistná udalosť. Poisťovateľ je po poistnej udalosti oprávnený si vyžiadať 
doplňujúce doklady k vyplateniu nákladov na ekologické zvýhodnenie poistenej budovy. 

4. Pre poistenie techniky staršej ako 8 rokov je hornou hranicou poistného plnenia časová hodnota poisteného stroja. 
5. Počas konania jarmoku, vianočných trhov, hodov, výročných slávností a iných eventov organizovaných obcou, príp. inou 

organizáciou so súhlasom a povolením obce, platí pre poistenie rizík odcudzenie, vonkajší vandalizmus a poistenie skla 
dvojnásobný limit plnenia dohodnutého v poistnej zmluve, resp. stanoveného v ods. 1. písm. c) tohto článku; uvedené sa 
nevzťahuje na akcie protestného charakteru (štrajky, protestné zhromaždenia). 

6. Pre náhrobné kamene/ pomníky v zmysle týchto ZD MO 2019 čl. 2 ods. 4. sa dojednáva limit plnenia vo výške 500,00 Eur 
na jednu poistnú udalosť a 1 000,00 Eur na všetky poistné udalosti vzniknuté počas poistného obdobia. 

 

Článok 6  
Miesto poistenia 

 

 

 1. Miesto poistenia je pre jednotlivé predmety poistenia uvedené v zmluve. 
2. Odchylne od ustanovení zmluvy, pre poistenie vedľajších stavieb sa za miesto poistenia považujú príslušné parcely 

pozemkov na území poistenej obce a zároveň v intraviláne obce, kde sa tieto predmety nachádzajú v zmysle projektovej 
dokumentácie alebo inej evidencie poisteného. 

3. Pre poistenie výrobných a prevádzkových zariadení sa miesto poistenia rozširuje na celé územie poistenej obce za 
podmienky, že predmet poistenia bol v čase a na mieste vzniku poistnej udalosti v súvislosti s plnením oprávnenej činnosti 
poisteného alebo presunutý na základe písomného súhlasu poisteného. 

4. Pre poistenie techniky sa miesto poistenia rozširuje na územie Slovenskej republiky. 
 

Článok 7  
Výklad pojmov 

 

 

 Pre účely tohto poistenia platí: 
1. Za škody spôsobené Atmosférickými zrážkami sa považuje poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia v dôsledku 

silných, prívalových alebo dlhotrvajúcich atmosférických zrážok, ktoré: 
a) vniknú cez nepoškodené, správne technologicky vyhotovené a riadne uzatvorené stavebné prvky budovy (okná, dvere, 

strecha, obvodový plášť), 
b) spôsobia spätné vystúpenie vody z udržiavaného a technicky plne funkčného kanalizačného potrubia, ktoré je 

vybavené spätnou klapkou.  
Za atmosférické zrážky sa považujú dažďové zrážky, voda z topiaceho sa snehu, ľadu alebo námrazy.   
Za poistnú udalosť sa nepovažuje škoda, ku ktorej došlo vniknutím atmosférických zrážok do miesta poistenia cez otvorené 
okná, dvere alebo iné otvory, cez otvory v streche spôsobené obnovami, rekonštrukciami alebo inými prácami. Poistenie 
sa nevzťahuje na škody opotrebovaním, chybami projektu, nedodržaním technologických postupov výstavby alebo 
montáže alebo nesprávnou údržbou a na škody, ktoré vznikli na vonkajšej fasáde bytového domu. Za poistnú udalosť sa 
tiež nepovažuje škoda spôsobená vodou unikajúcou z kanalizačného potrubia alebo jeho časti, ktoré sa nepovažuje za 
spoločné zariadenie domu.  

2. Bežné zasklenie – je zasadené alebo osadené sklo bez ohľadu na jeho hrúbku a bez špeciálnych povrchových úprav. Ide 
predovšetkým o sklo zasadené v rámoch okien, dverí a pod. Za bežné zasklenie sa nepovažuje bezpečnostné sklo, 
izolačné sklo alebo sklo s inou špeciálnou povrchovou úpravou. 

3. Za búrlivý vietor sa považuje vietor, ktorý dosahuje priemernú rýchlosť viac ako 60 km/h v trvaní najmenej 2 minút. 
Ak sa nedá táto rýchlosť vetra pre miesto škody zistiť, potom sa za búrlivý vietor považuje, ak poistený preukáže, že pohyb 
vzduchu v okolí poistenej veci vyvolal obdobné škody na obdobných veciach alebo na iných veciach schopných rovnakého 
odporu. 

4. Havária - je na účely tohto poistenia náraz alebo stret, pričom náraz je zrážka vozidla s nepohyblivou prekážkou (napr. 
zvodidlá, strom, stavba, stojace vozidlo a pod.) a stret je zrážka vozidla s pohybujúcim sa predmetom/objektom (napr. 
vozidlo, človek, zviera);  

5. Za ekologické zvýhodnenie budov sa považuje použitie tzv. ekologickej architektúry pri znovuobnovení značne 
poškodenej alebo zničenej poistenej budovy, pričom za ekologickú architektúru sa považuje najmä: 

- využívanie materiálov ohľaduplných k životnému prostrediu a prírodných materiálov (minerálna vlna, 
expandovaný polystyrén (EPS), eco-cement),  

- použitie kombinácie kvalitnej izolácie a systému kúrenia a ventilácie, ktorý používa povrchy vyžarujúce teplo za 
účelom zabráneniu únikom tepla (vzduchotechnické jednotky vybavené rekuperačnou jednotkou, nízkoteplotné 
radiátory, kogeneračné jednotky, adiabatické chladenie, systém automatického tienenia a chladenia, vegetatívne 
alebo rastlinné strechy, izolačné zasklenie), 

- použitie strešných solárnych panelov, fotovoltaických panelov, 
- využitie geotermálneho tepelného čerpadla, 
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 - využitie kotla na biomasu/pelety, 
- systémy na zadržiavanie a následné využitie dažďovej vody (napr. na splachovanie, sprchy a pod.). 

6. Pevne ukotvené príslušenstvo k vedľajším stavbám sú všetky predmety, ktoré sú k poistenej vedľajšej stavbe upevnené 
pevnými spojmi, ktoré nie je možné rozobrať bez použitia náradia alebo bez násilného odtrhnutia a ktoré slúžia na plnenie 
účelu alebo sú príslušenstvom k tejto vedľajšej stavby. 

7. Pevné upevnenie predmetu – je také spojenie predmetu so spevnenou plochou, betónovým základom, inou 
nehnuteľnosťou alebo budovou, ktoré nie je možné demontovať alebo rozobrať bez použitia špeciálneho náradia.  

8. Revitalizácia alebo iný projekt obnovy v obci – súbor predmetov a činností popísaný v príslušnej projektovej 
dokumentácii, ktoré poistený zriadil a vykonal na území obce. Poistenie sa vzťahuje na všetky časti projektu, pokiaľ to  nie 
je v zmluve alebo v poistných podmienkach vylúčené.  

9. Veci umiestnené na vonkajšej strane budovy sú pevne namontované predmety a zariadenia vrátane k nim patriacich 
podporných konštrukcií a elektrických pripojení. 

10. Vedľajšie stavby: predmety uvedené v kategóriách A až E, vrátane pevne ukotveného príslušenstva: 
a) Kategória A – samostatne stojace objekty alebo nehnuteľnosti, nachádzajúce sa na území poistenej obce, ktoré 

nemajú charakter budovy  (v zmysle VPP PMA 2019, Čl. 19 ods. 1.), sú pevne spojené s podložím a ide o predmety 
zhotovené z prevažne stavebných materiálov (betón, asfalt, murivo, tehly, drevo....). Do tejto kategórie patria:   
chodníky, námestia, fontány, pitné fontány, spevnené plochy, prístrešky, rozhľadne, oplotenia, komunikácie, cyklotrasy, 
parkoviská vrátane rámp a prístreškov. Do tejto kategórie patria aj iné nehnuteľnosti, ktoré neobsahujú žiadnu 
technológiu, nie sú napojené na elektrinu, nevykonávajú žiadnu činnosť a ani nie sú určené na vykonávanie činnosti.  

b) Kategória B – samostatne stojace objekty alebo sústavy tvorené z objektov, ktoré sú pevne spojené s podložím alebo 
pevne ukotvené k iným nehnuteľnostiam, vrátane všetkých pevne uchytených častí a technológie objektov, ktoré tvoria 
súčasť celku (sú nevyhnutné pre plnenie funkcie), napájacích káblov alebo iného druhu  vedenia. Do tejto kategórie 
patria: verejné osvetlenie, rozhlas, kamerový systém na ochranu verejných priestranstiev, vysielače a vykrývače 
signálu, bleskozvody, bazény, požiarne nádrže.  

c) Kategória C – nehnuteľnosti a objekty tvoriace sústavu pre zásobovanie vodou alebo pre odvod odpadovej vody, 
vrátane pevne uchytenej technológie, potrubia a príslušenstva, ktorá slúži pre prevádzku sústavy. Poistenie vedľajších 
stavieb podľa tohto písmena je možné dojednať iba pre predmety, ktorých žiadna časť nie je staršie ako 10 rokov 
(rozhodujúci je kalendárny rok odovzdania najstaršej časti diela do užívania). Do tejto kategórie patria: kanalizácia, 
vodárne, čističky odpadových vôd a odvody dažďovej vody, hydrantová sieť.  

d) Kategória D - objekty slúžiace na poskytovanie služieb, ktoré sú pevne ukotvené alebo upevnené k spevnenému 
podložiu, inej vedľajšej stavbe, budove alebo inej nehnuteľnosti. Poistenie vedľajších stavieb podľa tohto písmena je 
možné dojednať iba pre predmety, ktorých žiadna časť nie je staršie ako 10 rokov (rozhodujúci je kalendárny rok 
odovzdania najstaršej časti diela do užívania).  Do tejto kategórie patria:  
- drobná architektúra a mobiliár (pevne ukotvené lavičky, odpadkové koše, rôzne značenia a informačné tabule, 

interaktívne tabule a zariadenia, elektronické/reklamné tabule, kiosky a pod.),  
- stojany na bicykle (bez bicyklov),  
- stojiská na kontajnery, stojiská na mobilné odpadkové koše (bez kontajnerov a odpadkových košov), 
- detské ihriská, hojdačky a preliezky, multifunkčné ihriská (pre rôzne športové aktivity), vrátane umelého trávnika, 
- autobusové zástavky, nástupištia a rôzne prístrešky pre verejnú/ hromadnú dopravu, 
- zberné dvory na odpad, 
- verejné toalety (nie mobilné zariadenia). 

e) Kategória N – mosty, lávky, stavby na vodných tokoch alebo vodných stavbách, elektrárne, samostatne stojace 
fotovoltaické elektrárne alebo akékoľvek ich súčasti, skládky odpadu, poldre, vodné plochy (okrem bazénov 
a požiarnych nádrží uvedených v kategórii B), lanové dráhy, vleky, bobové dráhy, letiská, prístavy, móla, koľajové 
dráhy, archeologické náleziská. Pokiaľ sa nejedná o prípad súčasti projektu Revitalizácia, patria sem tiež pamätníky, 
sochy, sadové úpravy, trhoviská a rôzne stánky.  

 

 

 

 
Oddiel II – Poistenie zodpovednosti za škodu 
 
Článok 8  
Rozsah poistenia 

 

 
 

1. Poistenie zodpovednosti za škodu v rozsahu VPP ZOD 2019, čl. 2 sa vzťahuje na výkon činnosti mesta alebo obce 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škody vyplývajúce: 
a) z výkonu verejnej moci v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 
b) z prevádzky rekreačných a športových zariadení,  
c) zo zodpovednosti školského alebo predškolského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je poistená obec, bez ohľadu  

na to, či má toto zariadenie právnu subjektivitu, 
d) z prevádzky parkovísk, odstavných plôch, garáží. 

2. Odchylne od VPP ZOD 2019 sa osobitne dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu primátorov 
miest a starostov obcí  spôsobenú obci, v súvislosti s výkonom ich funkcie. Poistenie  sa vzťahuje výlučne na 
zodpovednosť za škodu primátorov miest a starostov obcí podľa ustanovenia § 420 Občianskeho zákonníka v súvislosti 

Zodpovednosť 
mesta a obce 
 
 
 
 

Zodpovednosť 
primátorov  
a starostov 
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 s výkonom ich funkcie. Poistenie sa odchylne od VPP ZOD 2019 vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu primátorov miest 
a starostov obcí  na motorovom vozidle, zverenom mu mestom alebo obcou na výkon funkcie, ak je užívané motorové 
vozidlo havarijne poistené a to až do výšky spoluúčasti. 

3. Odchylne od čl. 4 ods. 4 písm. q) VPP ZOD 2019 sa osobitne dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť 
poisteného za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť 
poisteného za škodu: 
a) spôsobenú s akýmkoľvek poskytovaním zdravotnej starostlivosti,  
b) spôsobenú s akýmkoľvek podávaním liekov a liečiv, 
c) v dôsledku konania osôb, ktoré nemôžu posúdiť následky svojho konania. 

4. Odchylne od VPP ZOD 2019 sa osobitne dojednáva že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu 
vyplývajúcu z činnosti obecnej polície a dobrovoľného hasičského zboru obce. Poistenie sa podľa tohto odseku nevzťahuje 
na akékoľvek škody spôsobené použitím služobného psa. 

5. Odchylne od čl. 4 ods. 4 písm. j) VPP ZOD 2019 sa osobitne dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť 
poisteného za škodu spôsobenú usporiadaním kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Poistenie sa nevzťahuje 
na zodpovednosť poisteného za škodu: 
a) pri usporadúvaní akýchkoľvek podujatí v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,  
b) pri usporadúvaní akýchkoľvek leteckých podujatí, 
c) pri usporadúvaní akýchkoľvek motoristických podujatí, 
d) pri usporadúvaní akýchkoľvek extrémnych športových podujatí, 
e) pri usporadúvaní akýchkoľvek podujatí, s počtom účastníkov vyšším ako 10 000, 
f) na odložených, prevzatých veciach účinkujúcich a účastníkov podujatia,  
g) na akejkoľvek osvetľovacej, ozvučovacej, obrazovej technike, 
h) na akýchkoľvek dopravných prostriedkoch, najmä na motorových vozidlách, 
i) akýmkoľvek konaním účinkujúcich a účastníkov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,  
j) vyplývajúcu z neuskutočnenia usporadúvaného podujatia, jeho zrušenia či prerušenia. 

6. Odchylne od čl. 4 ods. 4 písm. k) VPP ZOD 2017 sa osobitne dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť 
poisteného za čistú finančnú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s poistenými činnosťami alebo poistenými vzťahmi. Poistenie 
sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú prijatím rozhodnutia alebo nesprávnym úradným postupom, čerpaním pridelených 
dotácií, organizovaním verejných súťaží. 
Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za: 
a) škody spôsobené v dôsledku akéhokoľvek nedodržania lehôt, termínov, prekročenia dohodnutej doby vykonania, či 

iného druhu omeškania poisteného, 
b) škody spôsobené akýmkoľvek poskytovaním inšpekčných, dozorných, poradenských, sprostredkovateľských, 

vyšetrovacích, ohodnocovacích, konzultačných, projekčných alebo právno-poradenských činností, spracovaním 
odborných posudkov či štúdií a iných odborných činností, ktoré sú poskytované za odplatu a sú charakteristické 
prevládajúcou duševnou povahou, 

c) škody súvisiace s vykonávaním účtovníckych služieb, audítorských služieb, daňového poradenstva, 
d) škody súvisiace s nepridelením dotácií, 
e) škody súvisiace s akýmikoľvek finančnými operáciami, vrátane akéhokoľvek obchodovania na finančných trhoch, 

bankovými obchodmi, leasingovými, poistnými, platobnými operáciami a činnosťami, 
f) škody spôsobené schodkom na finančných hodnotách správou, ktorých bol poistený poverený, 
g) škody spôsobené porušením alebo neoprávneným zásahom do práv duševného vlastníctva, 
h) škody spôsobené porušením povinnosti zachovávať mlčanlivosť, 
i) škody vyplývajúce z akéhokoľvek nedodania, výpadku elektrickej energie, plynu, alebo iných energetických surovín či 

zdrojov, 
j) škody vyplývajúce z akéhokoľvek poškodenia nadzemných a podzemných vedení; bez ohľadu na vlastnícky vzťah 

poisteného či ním poverených osôb k týmto nadzemným a podzemným vedeniam, 
k) škody vzniknuté v príčinnej súvislosti s rozhodnutím orgánov poisteného či ním poverených osôb, 
l) škodu ktorá vznikla v súvislosti s akýmkoľvek trestným činom poisteného či ním poverených osôb. 

7. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť obce v súvislosti s prevádzkovaním cintorínov a vykonávaním pohrebov. Poistenie 
sa vzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené: 

a) výkonom správy márnice a domu smútku, 
b) údržbou verejných priestranstiev, chodníkov, komunikácie a zelene na cintoríne, 
c) vedením evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk, 
d) organizáciou a  vykonávaním pohrebov prostredníctvom svojich zamestnancov. 

 

Sociálna služba 
 
 
 
 
 
 
 

Obecná polícia 
a dobrovoľný 
hasičský zbor 
 

Kultúrne, 
spoločenské  
a športové 
podujatia 
 

 

 

 

Čisté finančné 
škody 

 

 

 

 

 

 

Prevádzkovanie 
cintorínov 

 

 
Článok 9  
Výluky z poistenia 

 

 

 Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu: 
a) spôsobenú nezákonným rozhodnutím, 
b) spôsobenú nesprávnym úradným postupom s výnimkou čistých finančných škôd v zmysle čl. 8. ods. 6. týchto ZD MO 

2019, 
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c) spôsobenú zostavením a/ alebo schválením nesprávneho rozpočtu a záverečného účtu poisteného, 
d) vyplývajúcu z kontrolnej činnosti poisteného, ako aj z činností poisteného na úseku ochrany spotrebiteľa, 
e) spôsobenú organizovaním miestneho referenda, 
f) spôsobenú rozhodovaním a správou vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov, 
g) spôsobenú vo veciach stavebného konania a územného plánovania, 
h) spôsobenú z činnosti obecnej polície a dobrovoľného hasičského zboru obce na zdraví alebo na živote a z toho 

vyplývajúci ušlý zisk, poistenie sa taktiež nevzťahuje na akékoľvek škody spôsobené použitím služobného psa, 
i) spôsobenú na historických, pamiatkových  alebo umeleckých častiach a prvkoch nehnuteľných alebo hnuteľných vecí 

(napr. fresky, maľby, štukatúry), 
j) spôsobenú stratou a/alebo znížením umeleckej hodnoty diela, 
k) spôsobenú poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti popri poskytovaní sociálnych služieb v zmysle §22 z.  

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, 
l) distribúciou vody, prevádzkou vodární a kanalizácií, 
m) výrobou a distribúciou energie a tepla. 

 

 

Článok 10  
Limity poistného plnenia 

 

 

 Sublimitom poistného plnenia pre poistenie: 
a) podľa čl. 8 ods. 2. týchto ZD MO 2019  je dojednaná poistná suma pre „Poistenie zodpovednosti za škodu“, avšak 

maximálne 35 000,00 Eur pre jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období a pre všetkých poistených 
v rámci poistnej zmluvy, 

b) podľa čl. 8 ods. 4. týchto ZD MO 2019  je dojednaná poistná suma pre „Poistenie zodpovednosti za škodu“, avšak 
maximálne 35 000,00 Eur pre jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období a pre všetkých poistených 
v rámci poistnej zmluvy, 

c) podľa čl. 8 ods. 5. týchto ZD MO 2019  je dojednaná poistná suma pre „Poistenie zodpovednosti za škodu“, avšak 
maximálne 35 000,00 Eur pre jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období a pre všetkých poistených 
v rámci poistnej zmluvy, 

d) podľa čl. 8 ods. 6. týchto ZD MO 2019  je dojednaná poistná suma pre „Poistenie zodpovednosti za škodu“, avšak 
maximálne 7 000,00 Eur pre jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období a pre všetkých poistených 
v rámci poistnej zmluvy, 

e) pre škody spôsobené výstavbou, údržbou a správou miestnych komunikácií je dojednaná poistná suma pre „Poistenie 
zodpovednosti za škodu“, avšak maximálne  5 000,00 Eur pre jednu poistnú udalosť a 15 000,00 Eur pre všetky poistné 
udalosti v jednom poistnom období, 

f) pre regresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovní podľa čl. 2 ods. 3. písm. b) bod III) VPP ZOD 2019 je dojednaná 
poistná suma pre „Poistenie zodpovednosti za škodu“, avšak maximálne 10 000,00 Eur pre jednu a všetky poistné 
udalosti v jednom poistnom období a pre všetkých poistených v rámci poistnej zmluvy. 

 
 

 
 
Článok 11  
Výklad pojmov 

 

 

 Pre účely tohto poistenia platí: 
1. Regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní sú uplatnené nároky na náhradu nákladov na zdravotnú 

starostlivosť poskytnutých zdravotnými poisťovňami a na náhradu vyplatených dávok Sociálnej poisťovne v prospech 
tretích osôb v dôsledku protiprávneho konania poisteného a/alebo zamestnanca poisteného, ak zo zodpovednosti za 
vzniknutú škodu na zdraví, ku ktorej sa tieto náklady alebo vyplatené dávky viažu, vznikol nárok na plnenie z poistenia 
podľa týchto ZD MO 2019. 

2. Zamestnancom sa rozumie fyzická osoba vykonávajúca pre zamestnávateľa závislú prácu v rámci pracovného pomeru 
založeného pracovnou zmluvou alebo závislú prácu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru podľa Zákonníka práca. 

3. Parkovisko je plocha určená na parkovanie, resp. odstavenie väčšieho počtu motorových i nemotorových vozidiel 
označená vodorovným a zvislým dopravným značením. Ako parkovisko môže takisto slúžiť účelová 
komunikácia alebo parkovací pruh, či vyznačené miesta na miestnej komunikácii. 

4. Odstavná plocha je miesto určené na zastavenie alebo odstavenie vozidla. Pokiaľ je odstavná plocha súčasťou miestnej 
komunikácie, musí byť označená vodorovným a/alebo zvislým dopravným značením (núdzová odstavná plocha). 

5. Extrémny šport je športová aktivita, ktorá je spravidla spojená s vyšším rizikom. Za extrémne športy považujeme: 
aerotrim, airsoft, akrobatické tance, akvatlon, americký futbal, biatlon, bojové športy a umenia (judo, karate, full-contact, 
goru-tuy, sebaobrana, taekwondo, thajský box, kick-box a pod.), box, bungee jumping, dragboat – dračie lode, duatlon, fly 
fox, freestylové a freeridové lyžovanie na vyznačených tratiach, gymnastika športová a moderná, horolezectvo všetkého 
druhu s technickou obtiažnosťou II. – V. stupeň podľa klasifikácie Medzinárodnej horolezeckej federácie, horská cyklistika 
(cyklocros, fourcros), jazda na boboch, skiboboch, športových saniach, skeletonoch, jazda na snežných a vodných 
skútroch, jazda na U-rampe, jazdecké športy (drezúra, klusácke preteky, parkúrové skákanie, ródeové jazdenie a pod.), 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9A%C4%8Delov%C3%A1_komunik%C3%A1cia&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9A%C4%8Delov%C3%A1_komunik%C3%A1cia&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Parkovac%C3%AD_pruh&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Miestna_komunik%C3%A1cia
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korfbal, krasokorčuľovanie, kulturistika, lakros, let padákom, na rogale alebo prostredníctvom iných pomôcok, lietanie (nie 
pilotáž) na ľahkých a ultraľahkých lietadlách, závesných klzákoch, v balónoch a vzducholodiach, lukostreľba, freestylové  
a freeridové lyžovanie na vyznačených tratiach, orientačný beh, paintball, paragliding, parasailing, potápanie bez 
inštruktora s použitím samostatných dýchacích prístrojov do hĺbky 10 m pod hladinou, preteky na saniach, plavecké športy, 
rafting stupňa obtiažnosti WW 1 – 2 (jasne viditeľné pereje, rýchle zákruty, stromy a kamene v rieke sa dajú obísť, horná 
hranica na turistickú plavbu a zároveň ideálny cvičný terén pre začínajúcich rafterov, celá posádka musí ovládať základné 
zábery pádlom), rýchlokorčuľovanie, rýchlostná kanoistika, rugby, silový trojboj, skok na lane, skoky do vody, skoky na 
lyžiach, skateboarding, spartan race, speleológia, splavovanie riek so záchrannou vestou na kanoe alebo kajaku, šerm, 
tandemový zoskok, triatlon, turistika po Via Ferrata obtiažnosti C a D podľa rakúskej klasifikácie, turistika v teréne, ktorý je 
povolený len v sprievode horského vodcu, veslovanie, vodný slalom, vzpieranie, zápasenie, zorbing. 
O ďalších športoch patriacich do tejto rizikovej skupiny má právo rozhodnúť poisťovateľ.   
 

 

Článok 12  
Spoločné ustanovenie o poistnom plnení 

 

 

 1. V prípade poistných udalostí pre poistenie podľa Oddielu I týchto ZD MO 2019, kde výška škody nepresiahne  
500,00 Eur a pokiaľ poistník alebo poistený poskytne poisťovateľovi postačujúce doklady o vzniknutej škode 
(fotodokumentácia, záznam o vyšetrovaní na polícii, záznam o zásahu havarijnej služby, a pod.), je možné dohodnúť  
s poisťovateľom výplatu poistného plnenia bez  šetrenia priebehu a rozsahu škody obhliadkou poisťovateľom.  

2. Na spôsobe nahlasovania vzniknutých škôd a forme výplaty poistného plnenia sa vždy dohodne poistník a poisťovateľ 
individuálne.  

 
Článok 13  
Záverečné ustanovenia 

 

 

 1. VPP PMA 2019, OPP ZVL 2019, OPP ODV 2019, OPP SKL 2019, VPP SEZ 2019, VPP ZOD 2019 a tieto ZD MO 2019 
sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

2. Schválené predstavenstvom poisťovateľa dňa 24.09.2019 
3. Tieto ZD MO 2019 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňom 01.10.2019. 

   


