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VPP 116-2

VŠEOBECNÉ POISTNE PODMIENKY ZVLÁŠTNA ČASŤ
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI PRIMÁTOROV MIEST A STAROSTOV OBCÍ
PRE PRÍPAD VZNIKU ŠKODY V SÚVISLOSTI S VÝKONOM ICH FUNKCIE (VPP 116-2)
Článok 1
Rozsah poistenia
1. Týmto poistením je krytá zodpovednosť za škodu primátorov miest
a starostov obcí za dobu od uzavretia poistnej zmluvy až do ukončenia výkonu ich funkcie. Poistenie sa uzaviera pre prípad vzniku všeobecnej zodpovednosti za škodu, pokiaľ táto vznikla výhradne podľa
ustanovenia § 420 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) v súvislosti
s výkonom funkcie primátora mesta alebo starostu obce (ďalej len
poistený), pokiaľ túto škodu spôsobil zavineným porušením právnej
povinnosti, vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov a iných noriem.
2. Poistenie sa vzťahuje aj na regresné náhrady uplatňované podľa
ustanovenia § 22 ods. 4 písm. b) zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene
niektorých zákonov.

starostu až do výšky dojednanej poistnej sumy. Ak boli poškodené alebo zničené pneumatiky, vzdušnice, plné gumové obruče,
disky, kryty alebo puklice kolesa, vznikne právo na plnenie len
vtedy, ak došlo súčasne aj k inému poškodeniu dopravného prostriedku, za ktoré je poisťovňa povinná plniť, alebo
c) na zverenom dopravnom prostriedku mesta alebo obce (s celkovou hmotnosťou do aj nad 3 500 kg) spôsobenú vedením tohto
dopravného prostriedku pri výkone funkcie primátora alebo starostu až do výšky dojednanej poistnej sumy. Ak boli poškodené alebo zničené pneumatiky, vzdušnice, plné gumové obruče,
disky, kryty alebo puklice kolesa, vznikne právo na plnenie len
vtedy, ak došlo súčasne aj k inému poškodeniu dopravného prostriedku, za ktoré je poisťovňa povinná plniť.
5. Ak sa poisťovňa písomne zaviazala, je povinná nahradiť primerane
náklady:
a) ktoré zodpovedajú najviac mimozmluvnej odmene advokáta za
obhajobu poisteného v prípravnom konaní a konaní pred súdom
prvého stupňa v trestnom konaní vedenom proti nemu v súvislosti so škodou, ktorú má poistený nahradiť,
b) občianskeho súdneho konania o náhradu škody, pokiaľ konanie
bolo nevyhnutne pre zistenie zodpovednosti poisteného alebo
výšky škody a ak je poistený povinný tieto náklady nahradiť,
c) ktoré vynaložil poškodený v súvislosti s mimosúdnym prerokovaním nároku na náhradu škody, pokiaľ je poistený povinný ich
uhradiť.
6. Poisťovňa nie je povinná plniť, ak poistený:
a) bez predchádzajúceho súhlasu poisťovne celkom alebo sčasti
uznal nárok poškodeného na náhradu škody, ktorý prevyšuje
čiastku dohodnutej spoluúčasti,
b) nevzniesol námietku premlčania alebo sa zaviazal bez súhlasu
poisťovne uhradiť premlčanú pohľadávku alebo uzavrel súdny
zmier.
7. Od predchádzajúcich ustanovení sa možno v poistných zmluvách odchýliť, pokiaľ to vyžaduje účel a povaha poistenia.

Článok 2
Vymedzenie poistnej udalosti
Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť inému škodu,
ak poistený zodpovedá za škodu v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia a je nahlásená poisťovni v tejto dobe, pokiaľ
nie je v zmluve dohodnuté inak. Súvislosť vzniku škody s výkonom funkcie primátora alebo starostu musí byť preukázaná. Ak o náhrade škody
rozhoduje oprávnený orgán, platí, že poistná udalosť nastala dňom, keď
rozhodnutie o náhrade škody, podľa ktorého má poisťovňa plniť, nadobudlo právoplatnosť.
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Článok 3
Plnenie poisťovne
V prípade vzniku práva na plnenie poisťovne má poistený právo, aby
poisťovňa za neho nahradila poškodenému škodu, za ktorú poistený
zodpovedá a ktorá je krytá poistením.
Šetrenie potrebné na zistenie rozsahu poisťovne plniť je skončené,
len čo sa s poškodeným dohodla výška náhrady škody alebo len čo
výška náhrady škody bola určená právoplatným rozhodnutím súdu.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistený sa podieľa na
plnení z každej škodovej udalosti čiastkou dohodnutou v poistnej
zmluve ako spoluúčasť.
Len ak sa to v poistnej zmluve dojednalo a následne bolo zaplatené zvýšené poistné, poistenie sa odchylne od čl. 4 ods. 1 písm. g)
VPP 116-2 vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na
zverenom dopravnom prostriedku mesta alebo obce (motorové vozidlo, prípojné vozidlo, trolejbus, koľajové vozidlo, poľnohospodárske
traktory a lesné traktory, samohybné pracovné, poľnohospodárske,
lesné alebo stavebné stroje), spôsobenú vedením tohto dopravného
prostriedku pri výkone funkcie primátora alebo starostu a poisťovňa
nahradí za poisteného škodu:
a) až do výšky spoluúčasti z dobrovoľného zmluvného, tzv. havarijného poistenia, ktorou sa mesto alebo obec podieľa na plnení
z tohto havarijného poistenia. Ak takéto havarijné poistenie nie je
pre dopravný prostriedok mesta alebo obce dojednané, poistenie
sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú
na zverenom dopravnom prostriedku jeho vedením pri výkone
funkcie primátora alebo starostu, alebo
b) na zverenom dopravnom prostriedku mesta alebo obce (s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg vrátane) spôsobenú vedením
tohto dopravného prostriedku pri výkone funkcie primátora alebo

Článok 4
Výluky z poistenia
1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú inému:
a) úmyselne,
b) prevádzkovou činnosťou v zmysle ust. § 420a OZ,
c) z dôvodu vzniku osobitnej zodpovednosti za veci prevzaté v
zmysle ust. § 421 a zodpovednosti, ktorá má pôvod v povahe
pristroja, poskytovania zdravotníckych, sociálnych, veterinárnych
a iných biologických služieb v zmysle § 421a OZ,
d) úmyselným konaním proti dobrým mravom v zmysle ust. § 424
OZ,
e) prevádzkou dopravných prostriedkov podľa § 427 a nasl. OZ,
pokiaľ sa na spôsobenú škodu vzťahuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových
vozidiel podľa zákona č. 381/2001 Z.z. v platnom znení,
f) na vnesených alebo odložených veciach v zmysle ust. § 433 až
437 OZ.
g) na zverených dopravných prostriedkoch mesta alebo obce, spôsobených vedením týchto dopravných prostriedkov pri výkone
funkcie primátora alebo starostu,
h) hrubou nedbanlivosťou. Pod pojmom hrubá nedbanlivosť sa rozumie:
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Článok 7
Povinnosti poisteného
Okrem povinnosti stanovených právnymi predpismi a vo Všeobecnej
časti všeobecných poistných podmienok je poistený povinný:
a) oznámiť písomne poisťovni bez zbytočného odkladu, že nastala udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom k vzniku práva na plnenie poisťovne,
b) písomne oznámiť poisťovni, že poškodený uplatnil proti poistenému
nárok na náhradu škody zo škodovej udalosti, vyjadriť sa k požadovanej náhrade, jej výške a na pokyn poisťovne ju splnomocniť, aby
za neho škodovú udalosť prejednala,
c) písomne oznámiť, že v súvislosti so vzniknutou škodou bolo zahájené
trestné konanie proti nemu a poisťovňu informovať o mene obhajcu,
ktorého si zvolil, a o priebehu a výsledkoch tohto konania,
d) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť, že poškodený uplatňuje
právo na náhradu škody na súde alebo na inom príslušnom orgáne,
e) v konaní o náhrade škody, ktorú má uhradiť poisťovňa, postupovať v
súlade s pokynmi poisťovne, najmä nesmie celkom ani sčasti uznať
alebo uspokojiť akýkoľvek nárok z titulu zodpovednosti za škodu bez
predchádzajúceho súhlasu poisťovne, zaviazať sa bez tohto súhlasu
na uhradenie premlčanej pohľadávky,
f) odvolať sa proti rozhodnutiu príslušných orgánov, ktoré sa týkajú
náhrady škody, pokiaľ v odvolacej lehote neobdrží iný pokyn od poisťovne,
g) bez zbytočného odkladu oznámiť každé zvýšenie poistného nebezpečenstva, o ktorom poistený vie a ktoré nastalo po uzavretí poistnej
zmluvy,
h) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, najmä dodržiavať všetky
právne a iné predpisy, ktoré ustanovujú povinnosti na zamedzenie
škôd,
i) neporušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva.

i) neobvyklé, obzvlášť závažné porušenie obvyklej opatrnosti,
starostlivosti, alebo povinností vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, kedy poistený vedel, alebo
vedieť mal a mohol, že jeho konaním alebo opomenutím môže
škoda vzniknúť, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na
to, že škoda nevznikne, prípadne bol s jej vznikom uzrozumený. Pod pojmom hrubá nedbanlivosť rozumieme tiež poverenie
náležite nepoučenej alebo nespôsobilej osoby vykonávaním
určenej činnosti alebo obsluhy vecí alebo zariadení poisteným,
ii) konanie alebo opomenutie konania, ktoré je porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa § 137
ods. 2 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
okrem písm. c) uvedeného ustanovenia; v takomto prípade je
poisťovňa oprávnená pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia vo
výške 50 % a viac, a to podľa závažnosti konania, ktorým došlo
k porušeniu pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom,
iii) tam, kde sa na účely týchto zmluvných dojednaní používa
pojem „poistený“, rozumie sa tým aj konanie alebo opomenutie konania jeho zástupcov, zamestnancov alebo iných osôb
konajúcich na základe podnetu poistenej osoby.
2. Poisťovňa nenahradí škodu:
a) spôsobenú úmyselne alebo prevzatú dobrovoľne alebo v zmluve
nad rámec stanovený právnymi predpismi,
b) vzniknutú v súvislosti s činnosťou, pri ktorej právne predpisy ukladajú povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu,
c) vzniknutú v súvislosti s likvidáciou a uskladnením odpadov,
d) spôsobenú protiprávnym užívaním veci,
e) spôsobenú jadrovými rizikami a jadrovým žiarením, azbestom a
formaldehydom, toxickými látkami a vírusovými ochoreniami,
f) pri nesplnení povinnosti odvrátiť škodu.
3. Z poistenia nevzniká nárok na plnenie:
a) za uložené alebo uplatnené pokuty, penále alebo iné platby, ktoré
majú represívny alebo preventívny charakter,
b) za platby patriace v rámci zodpovednosti za vady a zodpovednosti za omeškanie,
c) v prípade akejkoľvek škody prisúdenej súdom Spojených štátov
amerických alebo Kanady.
4. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, za ktorú poistený zodpovedá:
a) svojmu manželovi a príbuzným v priamom rade,
b) osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti,
c) spoločníkovi a osobám jemu blízkym,
d) právnickej osobe, v ktorej má poistený, jeho spoločníci alebo osoby im blízke majetkovú účasť.
Článok 5
Poistná suma, spoluúčasť poisteného
1. Plnenie poisťovne môže byť poskytnuté až do výšky poistnej sumy
dohodnutej v poistnej zmluve. Táto poistná suma je zároveň poistnou
sumou pre jednu alebo všetky poistné udalosti vzniknuté v priebehu
doby poistenia.
2. Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistený sa podieľa na
plnení z každej škodovej udalosti spoluúčasťou vo výške 10 % z
vypočítanej výšky poistného plnenia.
3. Plnenie z poistenia poskytuje poisťovňa v mene euro a poukazuje
ich priamo poškodenému, ktorý je oprávnený požadovať náhradu od
poisteného.

Článok 8
Zánik a zmena poistenia
1. Okrem prípadov stanovených v Občianskom zákonníku a Všeobecnej
časti všeobecných poistných podmienok poistenie zaniká ukončením činnosti poisteného.
2. Ukončením činnosti poisteného sa rozumie ukončenie výkonu funkcie primátora mesta alebo starostu obce z dôvodu:
a) odmietnutia sľubu alebo zloženia sľubu s výhradou,
b) uplynutia funkčného obdobia,
c) vzdania sa mandátu,
d) právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo právoplatného odsúdenia za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavenia spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásenia výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
g) zmeny trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu
mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, ak
starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí
relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i) smrti,
j) zrušenia obce.

Článok 6
Poistné
Poisťovňa má právo za poskytnutú poistnú ochranu na poistné, ktoré je
poistený povinný uhradiť dňom začiatku poistenia jednorazovo za celú
dobu do ukončenia výkonu funkcie. V poistnej zmluve možno dohodnúť,
že poistné bude uhradené v ročných splátkach. Výška poistného v závislosti od výšky poistného krytia je stanovená v sadzobníku poisťovne.

Článok 9
Prechod práv
1. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou alebo ak poistenému
voči poškodenému alebo inej osobe vzniklo právo na vrátenie alebo
zníženie plnenia, prechádzajú tieto práva na poisťovňu až do výšky
plnenia, ktoré poisťovňa poskytla. Na poisťovňu prechádza tiež právo
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poisteného na náhradu nákladov konania o náhradu škody, ktoré boli
poistenému priznané proti účastníkom konania, pokiaľ ich poisťovňa
za poisteného zaplatila.
2. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni oznámiť,
že nastali skutočnosti, na ktoré sa viaže vznik práv uvedených v
ods. 1 tohto článku, a odovzdať potrebné podklady na uplatnenie
týchto práv. Ak poistený poruší túto povinnosť, poisťovňa je opráv-

nená požadovať od poisteného náhradu až do výšky poskytnutého
plnenia.
Tieto všeobecné poistné podmienky boli schválené predstavenstvom
spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group s
účinnosťou od 01.10.2014.
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