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POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU  
 

 
Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika 
IČO: 31322051 DIČ: 2020800353 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B 
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 
(ďalej len „poisťovateľ“) 
 
a 
 
Technické služby mesta Rajec, s. r. o. "r. s. p.", Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 
IČO: 53 708 725 / DIČ: 2121472375 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.Sro, vl. č. 77013/L 
SK NACE: 81290  
e-mail: riaditeľ@tsmr.sk 
IBAN: SK61 0900 0000 0051 7974 0123, BIC: GIBASKBX 
(ďalej len „poistník a poistený“) 
 
uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a 
doplnkov poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu (ďalej len „zmluva“) 
 
 

ČASŤ I 
POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

 
Článok 1 

Poistné podmienky 
 

Pre toto poistenie platia: 

• Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku a zodpovednosti za škodu pre podnikateľské 
subjekty VPPMZ/0922 (ďalej len „VPPMZ“) 

• Osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ODZ-VZ/0922 (ďalej len 
„ODZ-VZ“). 

 
Súčasťou poistnej zmluvy je aj: 

• Príloha č. 1, Výpis z Obchodného registra SR 
 

Článok 2 
Základný rozsah poistenia 

 
Poistené činnosti poistenie podľa tejto časti zmluvy sa vzťahuje na činnosti 

poisteného uvedené vo Výpise z Obchodného/ 
Živnostenského/iného registra 

Obrat z poistených činností 500.000,00 € 

Územná platnosť poistenia  územie SR 
Poistná suma 60.000,00 € 
Limit poistného plnenia za jednu poistnú udalosť, najviac však dvojnásobok poistnej 

sumy za všetky poistné udalosti počas jedného poistného 
obdobia 

Spoluúčasť 100,00 € 



  

  2/3 

Spoluúčasť  20,00 € pre predmet poistenia v zmysle čl. 4, ods. 1 písm. f) 
(veci odložené a vnesené návštevníkmi) a písm. g) ODZ-VZ 
(odložené veci zamestnancov) 

Ročné poistné s daňou 151,10 € 
 
 

Článok 3 
Pripoistenia 

 

Pripoistenia k základnému rozsahu Sublimit Spoluúčasť Ročné poistné s 
daňou 

A. Údržba a čistenie komunikácií 

a verejných priestranstiev 

30.000,00 € 5%, min. 100,00 € 175,97 € 

 
A. Údržba a čistenie komunikácií a verejných priestranstiev 

1. V súlade s ustanovením čl. 5 ods. 3 písm. i) ODZ-VZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na 
zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú: 
i. pri vykonávaní čistenia a údržby chodníkov, komunikácií alebo verejných priestranstiev, a to 

bez ohľadu na to, či ku škode došlo pri manuálnom čistení alebo pracovnou činnosťou 
čistiaceho zariadenia, 

ii. užívateľom diaľnic, ciest a miestnych ciest, ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, za 
predpokladu, že poistený za škodu zodpovedá v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon 
v znení neskorších predpisov. 

 
ČASŤ II 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
Doba poistenia, poistné obdobie 

Poistná doba od 05.12.2022 na dobu neurčitú 

Poistné obdobia od 05.12.2022  
do 04.12. nasledujúceho kalendárneho roka 

 
Článok 2 

Výška a splatnosť poistného 

Druh poistného  bežné 

Frekvencia platenia  ročne 

Poistné s daňou v poistnom období 327,07 € 

Dátum splatnosti  05.12. príslušného kalendárneho roka  

Prvé poistné zaplatené bezhotovostne  

Druh avíza elektronické avízo (bez poukážky)  

Účet pre úhradu  SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 

Variabilný symbol 11319934 

Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.01.2019. 

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených 
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach. 

2. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že: 
a) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé, 
b) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané: 

- Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie zodpovednosti za škodu, 
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- Informačný formulár k neživotnému poisteniu, 
- Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu. 

3. Poistník bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s obsahom vyššie uvedených poistných 
podmienok a osobitných dojednaní. Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli 
poskytnuté v písomnej forme. 

4. Poistník bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s obsahom vyššie uvedených poistných 
podmienok a osobitných dojednaní. Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že súhlasí s tým, 
aby ich poisťovateľ poskytol odoslaním na email uvedený vyššie v označení zmluvných strán. 

5. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto 

Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali. 
 
V Rajci, dňa 01.12.2022    V Bratislave, dňa 01.12.2022 
 
 
 
 
________________________    ________________________ 
 poistník/poistený     poisťovateľ 
Technické služby mesta Rajec, s. r. o. "r. s. p." Bc. Jozef Vadkerty   
Ing. Gustáv Mucha     Manažér 
Konateľ      UP Upisovanie komerčných rizík 
 
 
Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-021 
Názov sprostredkovateľa: Brokeria, a.s., Ľubomír Mazák 
 
  

https://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Mucha&MENO=Gust%E1v&SID=0&T=f0&R=0

