
 

dodatok č. 2 
 k poistnej zmluve 4419012527 

 
 
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 
IČ DPH: SK2021097089 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 3345/B 
SK2021097089 
(ďalej len „poisťovňa“) 
 

A   
 

Mestská časť Košice- Košická Nová Ves 
Mliečna 1, 040 14 Košice 

           
v zastúpení: Ing. Michal Krcho, starosta   

IČO:                00 690 996 
DIČ :  
(ďalej len „poistený“) 
 
Uzatvárajú  dodatok č. 2    k PZ č. 4419012527 
prostredníctvom spoločnosti  Finportal a.s. 
podľa Rámcovej dohody č. RD – 8/2015 
S účinnosťou od   20.1.2021       (00:00h)  sa mení poistná zmluva nasledovne: 
 
Vložka č. 1: Živelné poistenie 
 

a) Dopoisťuje sa súbor budov, hál a stavieb  podľa priloženého zoznamu, vedený  
v účtovnej evidencii poisteného, na agregovanú poistnú sumu 213 595,61 EUR.  

b) Dopoisťuje sa súbor hnuteľného majetku, všetkých účtovných tried, vrátane 
DHM a OTE, inventára dopravných prostriedkov bez EČV, zásob vedených v účtovnej 
evidencii poisteného na obstarávaciu cenu, na agregovanú poistnú sumu 0 EUR  
 

Adresa rizika: podľa prílohy poistnej zmluvy a prílohy k dodatku 
 

Upravená poistná suma Ročné poistné 
EUR 

a)  0,2%o z agregovanej poistnej sumy         213 595,61 EUR                                                                                 42,72 EUR 

b) 0,2%o z agregovanej poistnej sumy                          0 EUR                    0 EUR 

                                           Celkové ročné poistné             42,72 EUR 

 
spoluúčasť: franšiza 100 EUR  
    
 

 



 

                   Súhrn poistného za PZ + dodatok č.2 

 
Číslo 

vložky 

 

Druh 
Poistené 
áno - nie 

Celková poistná 
suma  

Ročné poistné 
 

1. Živelné poistenie áno      4 036 114,51 €       807,22 €                 

2. Poistenie proti odcudzeniu áno           29 000,00 €                            53,50 €     

3. Poistenie prerušenia prevádzky – živelné  nie   

4. Poistenie strojov a elektroniky áno            1 000,00  €           4,73 € 

5. Poistenie prerušenia prevádzky – strojné nie   

6. Poistenie skla áno               100,00 €           5,00 € 

7. Poistenie vnútroštátnej dopravy nie   

8. Poistenie zodpovednosti za škodu áno           21 000,00 €       171,50 € 

Upravené celkové ročné poistné v  :   1 041,95 €   

Na dodatok sa vzťahujú všetky riziká  a poistné sumy podľa  poistnej zmluvy. 

 

       Ostatné položky tejto poistnej zmluvy zostávajú nezmenené. 

        Ročné poistné za dodatok č.2  Činí sumu: 42,72 € 
        Nové ročné poistné za poistnú zmluvu a dodatok č.1 a 2, činí  sumu : 1 041,95 €, štvrťročná splátka 260,49 €     
        Proratné  poistné  za dodatok č. 2 od  20.1.   do 30.3.2021   činí sumu : 8,43 EUR   

 

V Košiciach dňa 19.1.2021  V Košiciach dňa 20.1.2021 

  

 

 

 

       

     

 pečiatka a podpis poisteného  pečiatka a podpis poisťovne  

           Mestská časť Košice- KNV  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 

Ing. Michal Krcho 

starosta mestskej časti 

 Ing. Jozef Mašlej 
regionálny manager pre externý obchod 

na základe splnomocnenia 
 
 

   
 

 
 
 


