


Krycí list stavby 

Stavba Obec Bátorové Kosihy - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 

Zákazka: Spracoval: 

Odberateľ: Obec Bátorove Kosihy 

ICO: DIC: 

Projektant: Ing. Ján šmelík 

ICO: DIC: 

Dodávateľ: FERRMONT a.s. Púchov, Ampera, s.r.o. Bratislava 

ICO: DIC: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 0,00 0,00 0,00 6 

2 PSV 333 942,00 215 056,52 548 998,52 7 

3 MONT 0,00 0,00 0,00 8 

4 VRN 0,00 0,00 0,00 9 

5 Spolu 548 998,52 10 

C VRN D 

11 Zariadenie staveniska 0,00 16 

12 Sťažené výrobné podmienky 0,00 17 

13 Prevádzkové vplyvy 0,00 18 

14 19 

15 20 

Projektant,rozpočtár E 

21 

22 

23 

24 

F 

Odberateľ 

Miesto: 

Ks: 

Dňa 13.5.2020 

Ďalšie náklady 

Ostatné náklady 0,00 

Kompletačná činnosť 0,00 

HZS 0,00 

Spolu 0,00 

VRN 

Sťažené podmienky dopravy 0,00 

Horské oblasti 0,00 

Mimostavenisková doprava 0,00 

Spolu 

Celkové náklady 

Súčet riadkov 5,10,15,20 

DPH 20%z 

DPH 0%z 

Spolu v EUR 

Dodávateľ 

1 t 05. 2021 

0,00 

548 998,52 

548 998,52 109 799,70 

0,00 0,00 

658 798,22 

?.ó ONT� 
01 Púchov s nóan 2-ť: 

procovisko Pestovotelsko 8. 821 04 Bratislava 

IČO: 31 619 916 IČ DPH. SK2020<1.4 l907 
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Kryci list rozpočtu 

Stavba Obec Bátorové Kosihy - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 

Objekt Základná škola s VJM Bátorove Kosihy 

�kazka: Spracoval: 

!Odberateľ: Obec Bátorove Kosihy 

ICO: DIC: 

Projektant: Ing. Ján Šmelik 

ICO: DIC: 

Dodávateľ: FERRMONT a.s. Púchov, Ampera, s.r.o. Bratislava 

ICO: DIC: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 6 

2 PSV 193 820,05 136 792,09 330 612,14 7 

3 MONT 8 

4 VRN 9 

5 Spolu 330 612,14 10 

C VRN D 

11 Zariadenie staveniska 0%z[H+P+M) 0,00 16 

12 Sťažené výrobné podmi 0% z [H+PJ 0,00 17 

13 Prevádzkové vplyvy 0%z[H+P+M) 0,00 18 

14 19 

15 20 

Projektant,rozpočtár E 

21 

22 

23 

24 

F 

Odberateľ 26 

1 t 05. 2021 

Miesto: 

Ks: 

Dňa 13.5.2020 

Ôalšie náklady 

Ostatné náklady o,oc 

Kompletačná činnosť o,oc 

HZS o,oc 

Spolu 0,00 

VRN 

Sťažené podmienky dopravy 0% z[H+P+MJ o,oc 

Horské oblasti 

Mimostavenisková doprava 

Spolu 

Celkové náklady 

Súčet riadkov 5, 10, 15,20 

DPH 20%z 

DPH 0%z 

Spolu v EUR 

Dodávateľ 

0%z[H+P+M) o,oc 

0%z[H+P) o,oc 

0,00 

330 612,14 

330 612, 14 66 122,43 

0,00 o,oc 

396734,57 
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Kryci list rozpočtu 

Stavba Obec Bátorové Kosihy - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 

Objekt Školská jedálen a kotolňa Bátorove Kosihy 

�kazl<a: Spracoval: 

Odberateľ: Obec Bátorove Kosihy 

IČ:0: DIČ:: 

Projektant: Ing. Ján šmelík 

IČ:O: DIČ:: 

Dodávateľ: FERRMONT a.s. Púchov, Ampera s.r.o., Bratislava 

IČ:O: DIČ:: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 6 

2 PSV 63 038,79 30 838,64 93 877,4� 7 

3 MONT 8 

4 VRN 9 

5 Spolu 93 877,43 10 

C VRN D 

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+MJ 0,0( 16 

12 Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P] 0,00 17 

13 Prevádzl<ové vplyvy 0% z [H+P+MJ 0,0( 18 

14 19 

15 20 

Projektant,rozpočtár E 

21 

22 

23 

24 

F 

Odberateľ 26 

Miesto: 

Ks: 

Dňa 13.5.2020 

Ôalšie náklady 

Ostatné náklady 0,00 

Kompletačná činnosť 0,00 

HZS 0,00 

Spolu 0,00 

VRN 

Sťažené podmienky dopravy 0%z[H+P+MJ 0,00 

Horské oblasti 0%z[H+P+MJ 0,00 

Mimostavenisková doprava 0%z[H+PJ 0,0( 

0,00 Spolu 

Celkové náklady 

Súčet riadkov 5, 1 O, 1,20 93 877,43 

DPH 20% z 

DPH 0%z 

Spolu v EUR 

Dodávateľ 

93 877,43 18 775,49 

0,00 0,00 

112 652,92 

 �
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Krycí list rozpočtu 

Stavba Obec Bátorové Kosihy • Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 

Objekt Dom seniorov Bátorove Kosihy 

Zákazka: Spracoval: 

K)dberateľ: Obec Bátorove Kosihy 

ICO: DIC: 

Projektant: Ing. Ján šmelík 

ICO: DIC: 

Dodávateľ: FERRMONT a.s. Bratislava, Ampera s.r.o., Bratislava 

ICO: DIC: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B 

1 HSV 6 

2 PSV 77 083,16 47 425,79 124 508,95 7 

3 MONT 8 

4 VRN 9 

5 Spolu 124 508,95 10 

C VRN D 

11 Zariadenie staveniska 0%z[H+P+M] 0,00 16 

12 Sťažené výrobné podmi 0% z [H+PJ 0,00 17 

13 Prevádzkové vplyvy 0%z[H+P+M] 0,00 18 

14 19 

15 20 

Projektant,rozpočtár E 

21 

22 

23 

24 

F 

Odberateľ 26 

Miesto: 

Ks: 

Dňa 13.5.2020 

Ôalšie náklady 

Ostatné náklady 0,00 

Kompletačná činnosť 0,00 

HZS 0,00 

Spolu 0,00 

VRN 

Sťažené podmienky dopravy 0%z[H+P+M] 0,00 

Horské oblasti 0%z[H+P+M] O,OG 

Mimostavenisková doprava 0% z[H+P] O,OC 

Spolu 0,00 

Celkové náklady 

Súčet riadkov 5, 1 O, 15,20 124 508,95 

DPH 20%z 

DPH 0%z 
• 

Spolu v EUR 

Dodávateľ 

„ nr „n'\4 

124 508,95 24 901,7E 

0,00 o,oc 

149 410,7◄ 

ONT� 
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pracoviska Pe,tavateľ,kô 8, 821 04 Brali.Java 
IČO: 31 619 916 lt DPH: SK2020�,i11907 

,.o. 











1\ .. ,-lo ho.. c. 2.

Predmet zákazky: Obec Bátorove Kosihy, 
Hlavná 873, 946 34 Bátorove Kosihy „Obec Bátorove Kosihy - Výstavba zariadení 

na využitie geotermálnej energie s použitím 
tepelného čerpadla" 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
( čestné vyhlásenie k subdodávkam) 

Uchádzač/Skupina dodávateľov: ,,FERRMONT + Ampera, Bátorove Kosihy" 

Vedúci člen skupiny dodávateľov: Ferrmont, a.s., so sídlom Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, 
IČO: 31 619 916, 

Člen skupiny dodávateľov: Ampera, s.r.o., Kresánkova 20,841 05 Bratislava, IČO: 45 445 478 

týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky: ,,Obec 
Bátorove Kosihy - Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla" 

• nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia
možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy,
ktoré sú uvedené v súťažných podkladov) 1 

• bYdem 'IYYŽÍ'lať &Ybdodá'lky a na tento úGel Y'ládiii!!iam: �
1· podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.................................................. %, t. z . ........................................................ € bez DPH 
2· navrhovaní subdodávatelia2 

Obchodné meno Sídlo ičo Kontaktné osoba 

3. redmetv subdodávok: 2 

Obchodné meno Predmet subdodávky Výika subdodávky Výika subdodávky 
subdodévatera (v%) (v€) 

4· Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ splňa alebo najneskôr v čase plnenia bude splňať 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa 
§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má
subdodávateľ plniť.

V Bratislave, dňd .l...0.5,.J021

· ······ 
T [3(\Pg. Tomáš Focko

f ERRMON 1,tw. predstavenstva 

,rdlo Trenlían,ko 1320/89 02001 PúchcliERRMONT, a.s.

pracovisko Pe,tovatel,ko 8, 821 04 Sratislava 

IČO: 31 619 916 IČ DPH: SK2020441907 

1 Nehodiace sa prečiarknite 
2 Použite koľkokrát je potrebné 

 
Ing. Martin Lahoda 

člen predstavenstva 
FERRMONT, a.s. 

Ampera a.r.o. 
KresénkOYe r 

841 05 Bratla&evb 
IČ0:�78 

IČ l"'OH: 7659 
................................ . . . .

Ing. Peter Majlath 
konateľ 

Am pera, s. r. o.

3V prípade účasti skupiny podpisané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého 
člena skupiny). 



Poisťovateľ 

Poistník 

Poistený 

ČSOB Poisťovňa a.s. 

Poistná zmluva č. 800 400 6397 

ČSOB Poisťovňa, a.s. 
Vajnorská 100/8, 831 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK2020851767 
Zapísaná v OR SR okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sa, vl. č. 444/8 
Poštová adresa: P. O. BOX 20,820 09 Bratislava 29 
lnfolinka: 0850 111 303 
zastúpený: 

--
CSOB 
,01s foviA 

                    underwriter Odboru upisovania rizík SME 
            regionálna riaditeľka, Odbor externej distribúcie poisťovne - SME produkty 

FERRMONT, spol. s r.o. 
Trenčianska 1320/89, Púchov 020 01 
IČO: 31 619 916, IČ DPH: SK2020441907 
Zapísaná v OR SR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č. 2886/R 
Číslo účtu:  
zastúpený: Ing. Juraj Rutzký, konateľ 

zhodný s poístníkom 

uzavreli podľa§ 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďaleJ len .OZj túto poistnú zmluvu 

poistenia zodpovednosti za škodu 

(ďalej len •zmluva'), ktorá spolu so Všeobecnými poistnými podmienkami uvedenými v ČASTI II. tejto 
zmluvy tvorí neoddelrteľný celok. 

ČASŤI. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Účinnosť poistnej zmluvy: od 06.04.2017 0:00 h. do na dobu neurčitú. 

2 VzáJomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou. jej prípadnými 
dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa, ktoré sú prílohou zmluvy a Ivona jej neoddeliteľnú 
súčasť 

3. Správcom te�o zmluvy je Ing Matej Hergovič, tel é.  e-mail: 
4. Sprostredkovateľ poistenia. C&C lnsurance service, s.r o, tel. č.  e-mail. 

Poistná zmluva č. 800 400 6397 
V5_01_01_2016 
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ČASŤII. 
OBSAH ZMLUVY 

Druh poistenia Poistenie zodpovednosti za škodu 

Článok 1 Pre poistenie platia a rozsah poistenia určuJú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za 
Poistné podmienky škodu VPP ZOO 2012 (ďalej len .VPP ZOO 2012") 

Článok 2 Poistenou činnosťou sú vybrané činnosti uvedené vo výpise z Obchodného registra poisteného, k1orý je 
Poistená činnosť platný ku dňu zač•atku poistenia podľa teito zmluvy Je 1e1 prilohou a tvorí jeJ neoddeliteľnú súčast 

Článok 3 
Územný rozsah 
poistenia 

Článok 4 
Rozsah poistenia 

Článok 5 
Dojednané klauzuly 

Článok 6 
Poistná suma, 
sublimit 

ČSOB Potstovňa a.s 

Vybrané činnosti. 

- kúpa tovaru za účelom Jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebtteľovi - maloobchod
- kúpa tovaru na účely jeho predaJa iným prevádzkovateľom živnosti- veľkoobchod
- výroba, dodávka a montáž technologických zanadení čistiarní odpadových vôd
- dodávka a montáž vzduchotechnických zariadení a klimatizácie
- výroba úžitkových autodoplnkov a autoprislušenstva
- zámočnícke práce
- zváračské práce
- uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
- uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacich prác
- opravy vyhradených technických zaradení - plynových
- výroba montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení - plynových
- pripravné práce k realizácii stavby
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a 1ntenérov
- práce so stavebnými mechanizmami
- výroba výrobkov z gumy a plastov
- výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
- výroba zdvíhacích a manipulačných zanadení
- výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
- výroba stroiov pre hospodárske odvetvia
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien

prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s
prenájmom

- prenáJQm hnuteľných veci
- opravy vyhradených technických zariadení tlakových

Poistenie sa dojednáva s územnou platnosťou Európa vrátane Slovenskej republiky 

Touto zmluvou sa do1ednáva poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu vrátane ušlého zisku podľa 
Čl. 4, ods. 1 VPP ZOO 2012, (ďaiej len ,poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody"). 

- ZOO 003 - Užívané nehnuteľnosti
- ZOO 005 - Veci prevzaté
- ZOO 007 - Regresné nároky Sociálne] a zdravotných po1stovni
- ZOO 010 - Vadný výrobok a vadne vykonana práca

Pre jednotlivé poistené riziká sa dojednáva nasledujúca poistná suma a subtimit 

Poistené riziko Výška poistnej sumy v Eur 
Poistenie všeobecnej zodoovedností za škody 
ZOO 003 - Užívané nehnuteľnosti ------

ZOO 005 - Veci prevzaté ----·---·-

ZOO 007 - Rearesné nároky Sociálnej a zdravotných ----

'-E_ka subltmŕtu v Eur _ 

------  

P0tslná zmluva č. 800 400 6397 
vs_o,_01_20,s 
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Článok 7 
Spoluúčasť 

isťovni 
ZOO 01 O - Vadn · v· robok a vadne konaná ráca 

p 
. 

t .
. 

"k re po1s ene nz1 o zm uvy sa 0Ie nava nas uIuca soo1uucas d'd led " 1 • • ť

Poistené riziko 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody 
ZOO 003 - Užívané nehnuteľnosti 
ZOO 005 - Veci prevzaté 
ZOO 007 - ReQresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovní 
ZOO 010 - Vadný výrobok a vadne vvkonaná práca 

ČASŤ III. 
POISTNÉ, SPLATNOSŤ POISTNÉHO 

1. Poistné podľa § 796 OZ je bežné.
2. Ročné poistné za poistenie podľa tejto zmluvy pozostáva z:

Poistené riziko Poistné v Eur 
1. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody  
2. ZOO 003 - Užívané nehnuteľnosti
3 ZOO 005 - Veci prevzaté 
4. ZOO 007 - Regresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovní
5. ZOO 01 O - Vadný výrobok a vadne vykonaná práca  
SPOLU 

Obchodná zľava: 25 % 
SPOLU oistné o obchodne· zľave v Eur: 

Výška spoluúčasti v Eur 

10%, min. 500,00 
10%, min. 500,00 
10%, min. 500,00 
10%, min. 500,00 
10%, min. 500,00 

3. Poisťovateľ poskytol poistníkovi zľavu 5 % za dlhodobosť poistenia (3 roky), ktorá je zahrnutá vo vyššie uvedenej obchodnej
zľave. Ak poistník vypovie túto poistnú zmluvu skôr ako k 06.04.2020, je povinný doplatiť poisťovateľovi poistné zodpovedajúce
zľave poskytnutej za dlhodobosť poistenia najneskôr do 30 dni od ukončenia účinnosti te�o zmluvy.

4. Celkové poistné vo výške 2 978,60 Eur bude platené ročne ku dňu 06.04. bežného roka. 

5. Poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo:
variabilný symbol: 

ČASŤ IV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

SK   člslo zmluvy) 

1. Vznik škodovej udalosti je poistník povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami
poisťovateľa na Call centrum likvidácie, tel.
0850 311 312 (T-Com)
0912 611 612 (T-Mobile)
0906 330 330 (Orange)

2. Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia upravil' formou
číslovaného písomného dodatku k zmluve.

3. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných
ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové znenie ustanovenia,
ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.

4. Poistné sumy v tejto zmluve stanovil poistník a/alebo poistený na vlastnú zodpovednosť.
5. Poistník/poistený prehlasuje, že:

- sa oboznámil s obsahom poistnej zmluvy, jej dodatkami a prílohami, poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami
prislúchajúcimi k dojednanému poisteniu, platnými a účinnými ku dňu uzavretia zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou,
s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím a súčasne potvrdzuje prevzatie uvedených dokumentov
v písomnej podobe,

ČSOB Poisťovňa, a.s. 
Poistná zmluva č. 800 400 6397 
V5_01_01_2016 
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- všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedi na pisomné otázky poisťovateľa uvedené v zmluve týkajúce sa poistenia
sú pravdivé a úplné, a bene na vedomie, že na základe odpovedi na otázky týkajúcich sa dojednávaného poistenia vykonáva
poisťovateľ ocenenie poisťovaného rizika a rozhoduje o prijatí poistenia,

- si je vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa pinit,
- bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzavretia poistnej zmluvy v zmysle

platného zákona o poisťovníctve v znení neskoršich predpisov (ďalej len .zákon o poisťovníctve') a prevzal ich v písomnej
podobe

6 Po1stník vyhlasuje v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že poistnú zmluvu uzavrel vo 
vlastnom mene. Pokiaľ zmluvu uzavrel v mene niekoho iného, je povinný identifikovať osobu v mene ktorej koná. 

7 Táto zmluva obsahuje 4 strany a je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých poistnik obdrží jedno a poisťovateľ dve 
vyhotovenia. 

8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
- Príloha č. 1 - Výpis z obchodného registra poisteného
- Príloha č. 2 - Vyplnený a podpísaný rizikový dotazník

9 V prípade nedoručenia poistnej zmluvy do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti poistnej 
zmluvy je poistná zmluva považovaná za neplatnú. Rovnako v prípade nedoručenia dodatku k poistnej zmluve do sídla 
poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti tohto dodatku k poistneJ zmluve je príslušný dodatok k 
poistnej zmluve považovaný za neplatný 

1 O. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za 
nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Trenčín, 05.04 2017 

Bratislava, 05.04.2017 

ČSOB Poisťovňa a s 
P01stná zmluva č. 800 400 6397 
V5_01_01_2016 

JUDr Ján Óurkovič 

Ing. Juraj Rutzký 
odtlačok pečiatky a podpis poistnika a poisteného 

číslo a séria dokladu totožnosti: 

FERRMONT.,pd.•'·"' 
@ 

aldO: Trdaneu 1320/89, 020 01 Pl'.lctl0II 
� PttlO'llltllU 8, 821 OC Blalltlava 
1CO: St 818 918, 10 Dflti: 1Kaoao441907 

' 
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Poisťovateľ 

Poistnik 

Poistený 

ČSOB Poisťovňa, as. 

Dodatok č.1 
k poistnej zmluve č. 800 400 6397 

ČSOB Poisťovňa, a.s. 
Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK7020000218 
Zaplsaná v OR SR Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sa, vl. č. 444/B 
Poštová adresa: P. O. BOX 815 63,815 63 Bratislava 
lnfolinka: 0850 111 303 

CSOB 
POISŤOVŇA 

zastúpený: Mgr. Denisa Marochničová, underwriter Odboru upisovania rizik a produktového 
manažmentu SME 
Ing. Ivana Tholtová, underwriter Odboru upisovania rizik a produktového manažmentu 
SME 

FERRMONT, a.s. 
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, Slovenská republika 
IČO: 31619 916, IČ DPH: SK2020441907 
Zapísaná v OR SR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vl.č. 10737/R 
Číslo účtu:  
zastúpený: Ing. Juraj Rutzký, konateľ 

zhodný s poistnikom 

uzavreli podľa§ 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len .OZ") tento dodatok k poistnej zmluve 

poistenia zodpovednosti za škodu 

(ďalej len "dodatok"), ktorý spolu s poistnou zmluvou č. 800 400 6397 tvorí neoddeliteľný celok. 

ČASŤI. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Účinnosť poistnej zmluvy: od 06.04.2017 00:00 h. do na dobu, neurčitú.

2. Účinnosť dodatku č. 1: od 26.07.2019 00:00 h.

3. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými 
dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa, ktoré sú prílohou zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú 
súčasť.

4. Správcom tejto zmluvy je Ing. Matej Hergovič, tel. č. , e-mail: 
5. Sprostredkovateľ poistenia: C&C lnsurancé service, s.r.o., tel. č., e-mail: 
6. Predmet dodatku: Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa:

a) v času II. Čl. 6 mení poistná suma pre Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a 
sublimit poistného plnenia pre klauzulu ZOO 010 Vadný výrobok a vadne vykonaná práca,

b) na základe písm. a) meni časť III. Poistné, splatnosť poistného.

Znenie poistnej zmluvy v zmysle tohto dodatku sa mení nasledovne: 

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 800 400 6397 
V5_01_01_2016 
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Druh poistenia 

Článok 1 
Poistné podmienky 

Článok 2 
Poistená činnosť 

Článok 3 
Územný rozsah 
poistenia 

ČASŤII. 
OBSAH ZMLUVY 

Poistenie zodpovednosti za škodu 

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za 
škodu VPP ZOO 2012 (ďalej len ,VPP ZOO 2012") 

Poistenou činnosťou sú vybrané činnosti uvedené vo výpise z Obchodného registra poisteného, ktorý je 
platný ku dňu začiatku poistenia podľa tejto zmluvy, je jej prílohou a tvori jej neoddeliteľnú súčasť. 

Vybrané činnosti: 

- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti- veľkoobchod 
- výroba, dodávka a montáž technologických zariadení čistiarni odpadových vôd
- dodávka a montáž vzduchotechnických zariadenl a klimatizácie
- výroba úžitkových autodoplnkov a autoprislušenstva
- zámočnicke práce
- zváračské práce
- uskutočňovanie pozemných slavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
- uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
- opravy vyhradených technických zaradení - plynových
- výroba, montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení - plynových
- pripravné práce k realizácii stavby
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- práce so stavebnými mechanizmami
- výroba výrobkov z gumy a plastov
- výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
- výroba zdvíhacich a manipulačných zariadenl
- výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
- výroba strojov pre hospodárske odvetvia
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovanim iných než základných . služieb spojených s

prenájmom
- prenájom hnuteľných veci
- opravy vyhradených technických zariadení tlakových

Poistenie sa doJednáva s územnou platnosťou Európa vrátane Slovenskej republiky. 

Článok 4 Touto zmluvou sa dojednáva poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu vrátane ušlého zisku podľa 
Rozsah poistenia Čl. 4, ods. 1 VPP ZOO 2012, (ďalej len ,poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody'). 

Článok 5 - ZOO 003 - Uživané nehnuteľnosti
Dojednané klauzuly - ZOO 005 - Veci prevzaté

- ZOO 007 - Regresné nároky Sociálnej a zdravotných poistovní
- ZOO 010 - Vadný výrobok a vadne vykonaná práca

Článok 6 
Poistná suma, 
sublimit 

Pre jednotlivé poistené riziká sa dojednáva nasledujúca poistná suma a subhmit: 

Poistené riziko

Poistenie všeobecnej zodoovednosti za škody 
ZOO 003 - Užívané nehnuteľnosti 
ZOO 005 - Veci prevzaté 

ČSOB Poisťovňa, a.s. 
Dodatok č 1 k poistnej zmluve č. 800 400 6397 
V5_01_01_2016 

Výška poistnej sumy v Eur Výška sublimitu v Eur 
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Článok7 
Spoluúčasť 

onaná ráca 

Pre stené riziko zmlu sa do·ednava nasledu úca s luučasľ. 
Poistené tiziko 

Poistenie všeobecne· zod ovednosti za škod 
ZOO 003 - Užívané nehnuteľnosti 
ZOO 005 - Veci revzaté 

ČASŤIII. 
POISTNÉ. SPLATNOSŤ POISTNÉHO 

1. Poistné podľa § 796 OZ je bežné.
2. Ročné poistné vrátane dane z poistenia za poistenie podľa teJIO zmluvy pozostáva z

Pois(ené riziko Poistné v Eur 
·-

.- ------

1. Po:stenie všeobecne, zodoovedností za škodv  
2. ZOO 003 - Užívané nehnuteľnosti  
3. ZOO 005 - Veci prevzaté  
4. ZOO 007 - Regresné nároky Sociál� a zdravotných poisfovní  
5. ZOO 010 - Vadný výrobok a vadne vykonaná práca  
SPOLU  

Obchodná zľava 25 % 
Ročné poistné vrátane dane z ooistenia oo obchodnej zľave v Eur:  
Daň z ooistenia v Eur  
Ročné 001stné bez dane z ooistenia v Eur:  

V ·�ka s oluúéasti v Eur 

10%. min. 500 00 
10%, min. 500,0Q 
10%, min. 500 00 
10%, min. 500 00 
10% min. 500,00 

3. Poisťovateľ poskytol poistnlkovi zľavu 5 % za dlhodobost poistenia (3 roky), ktorá Je zanmutá vo vyššie uvedeneJ obchodnej
zľave. Ak poistnik vypovie túto poistnú zmluvu skôr ako k 06.04.2020, 1e povinný doplatil p01stovatefovi poistné zodpovedajúce
zľave poskytnuleJ za dlhodobost poistenia najneskôr do 30 dni od ukončenia účmnosb teJto zmluvy

4 Doplatok poistného za tento dodatok vo výške 143,61 Eur Je splatny na1neskôr do 14 dni odo dňa uzavretia dodatku 

5. Celkové poistné vo výške 3 184,72 Eur bude platené ročne ku dňu 06.04. bežného roka

6. Poistné poukáže poistník prlkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo:
variabilný symbol: 

ČASŤ IV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Vznik škodovej udalosti Je po1stnik povinný nahläs1ť bez zbytočného odkladu v sulade so Všeobecnými p01stným1 podmienkami 
poistovatera na Call centrum hk11idáae, te, 0850 311 312 

2. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 800 400 6397 vrátane prlloh č. 1 a 2 ktoré neboli ttmto dodatkom dotknuté, ostávajú
nezmenené

3. Neoddel:te!nou súčasťou teJto zmluvy sú nasledovné prílohy
- Príloha č. 1 - Výpis z obchodného registra poisteného
- Príloha č 2 - Vyplnený a podpísaný rizikový dotazník

4. AA sa niektoré ustanovenie teito zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutä platnost a účinnosť ostatných
ustanovení teJto zmluvy. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové znenie ustanovenia
ktoré sa naJviac priblíži účelu. ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali

5. Poistné sumy v teJto zmluve stanovil poistní\< a/alebo poistený na vlastnú zodpovednost

ČSOB P0tsľollňa. a.s 
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č 800 400 6397 
v5_o,_ouc,s 
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6. Poistnik/poistený prehlasuje, že·
- sa oboznámil s obsahom poistnej zmluvy, jej dodatkami a prilohami, poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami

prislúchajúcim1 k dojednanému poisteniu, platnými a účinnými ku dňu uzavretia zmluvy, ktoré sú jeJ neoddeliteľnou súčasťou, 
s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasf s jej uzavretim a súčasne potvrdzuje prevzatie uvedených dokumentov 
v plsomnej podobe, 

- všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedi na písomné otázky poisťovateľa uvedené v zmluve týkajúce sa poistenia
sú pravdivé a úplné, a berie na vedomie, že na základe odpovedi na otázky týkajúcich sa dojednávaného poistenia vykonáva 
poisťovateľ ocenenie poisťovaného rizika a rozhoduje o prijali poistenia 

- si je vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť,
- bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzavretia poistnej zmluvy v zmysle

platného zákona o poisťovníctve v znenl neskoršfch predpisov {ďalej len ,zákon o poisťovnfctvej a prevzal ich v plsomnej 
podobe. 

7. Okrem povinnosti stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a prlslušnými všeobecnými a osobitnými poistnými
podmienkami sú poistnlk ako aj osoba, ktorá zastupuje poistnika na základe plnomocenstva povinnf poskytnút poisťovateľovi 
údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu podľa z. č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znenl neskorších prävnych predpisov. 

8. Tento dodatok obsahuje 4 strany a je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých poistnik obdržf jedno, sprostredkovateľ jedno
a poisťovateľ dve vyhotovenia. 

9. Poistnik prehlasuje, že: O je O nie Je 
osobou s osobitným vzťahom k poisťovni. V pripade kladnej odpovede je vzťah: ................................... . ..
Poistnlk/poistený vyhlasuje, že vyhläseníe o osobitnom vzťahu k poisťovni je pravdivé. Berie na vedomie, že v prfpade, ak je toto
vyhläsente nepravdivé, zmluva je v zmysle § 71 ods. 1 platného zákona 
o poisťovníctve neplatná.

10. V prlpade nedoručenia dodatku k poistnej zmluve do sldla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti
tohto dodatku k poistnej zmluve je príslušný dodatok k poistnej zmluve považovaný za neplatný. 

11. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečltali, že porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne. väžne, nie v tiesni, nie
za näpadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú 

Trenčln, 25.07.2019 

FERRMONT .. IP. 
úclo, l,..,l 1;a 1320/19, 020 01 � 

�· ,_..,tl,6 8, 8'21 0,C lralitlcno 
ičo: 31 " , , 16 IČ Dl'tt SK202G"41907 

Ing. Juraj Rutzký 
odtlačok pečiatky a podpis poistnlka a poisteného 

člslo a séna dokladu totožnosti: 

Bratislava, 25.07.2019 
Mgr. Denisa MarochničoVÍ  Ing Ivana Tholtovä

ČSOB POISťOvfta. as 
Dodatok č 1 k poistnej zmluve č. 800 400 6397 
115_01„01_2016 

oddačok pečiatky a podpis poisťovateľa 

• cSOô Po1stovňa. a �

� 21':!1'131\ (SOB 
811 02 B1a11sla'l3 

.. ,..... � 
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Poisťovater 

Poistnik 

Poistený 

ČSOB Poosrovňa, a.s 

Dodatok č. 2 
k poistnej zmluve č. 800 400 6397 

ČSOB Poisťovňa, a.s. 
Llžkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská repubika 
IČO: 31 325416, IC DPH: SK7020000218 
Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sa. vl č. 444/B 
Poštová adresa. P. O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava 
lnfollnka 0850 111 303 

• 
csoa 

zastúpený: Mgr. Denisa Marochničová, underwriler Odboru Ul)fsovania rizlk a produktového 
manažmentu SME 
Ing. Ivana Tholtová. unclerwriter Odboru upisovania rizík a produktového manažmentu 
SME 

FERRMONT, a.s. 
Trenčianska 1320J89, 020 01 Púchov, Slovenská republika 
IČO: 31 619 916, IC DPH· SK2020441907 
Zapísaná v OR SR Okresného súdu Trenčln, odd.: Sa, vl.č. 
10737/R Člslo účtu SK 
zastúpený: Ing Tomáš Focko, člen predstavenstva 

Ing. Mi oš Vicena člen predstavenstva 
Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva 

zhodný s poistnlkom 

uzavreli podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len ,Oľ} tento dodatok k poistnej zmluve 

poistenia zodpovednosti za škodu 

(ďalej len "dodalokj, ktorý spolu s poistnou zm�vou č. 800 400 6397 tvori neoddelrteľný celok. 

ČASŤI. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Účinnosť poistnej zmluvy: od 06.04.2017 00:00 h. do na dobu neurčitú. 

2. Účinnosť dodatku č. 2: od 15.01.2020 00:00 h.

3. Vzá1ornné práva a povinnosti zmluvných strän sa riadia touto poistnou zmluvou, jeJ prlpadným1 
dodatkami, poistnými podmienkami porsľovatela, ktoré sú prílohou zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú 
:;účasľ.

4. Správcom teito zmluvy je Ing Matej Hergovič, tel. t. , e-mail 
5. Sproslredkovater poistenia: C&C lnsuranae serviae, s.r.o. tel. č. e-mail 
6. Predmet dodatku Zmluvné strany sa dohodli, že �to dodatkom sa

a) v Casb II ä 6 meril poistnä suma pre Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a sublimit 
poistného plnenia pre klauzulu ZOO 010 Vadný Výrobok a vadne vykonaná práca

b) na zäklade pism. a) menl Cast III. Poistné, splalnosf potstného.

Znenie poistnej zmluvy v zmysle to�to dodatku sa meni nasledovne 

Dodatok č 2 k poslnej zmluve č. 800 400 6397 
VS_O,_()I _2016 
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Druh poistenia 

Článok 1 
Poistné podmienky 

Článok 2 
Poistená činnosť 

Článok 3 
Územný rozsah 
poistenia 

Článok 4 
Rozsah poistenia 

Článok 5 
Dojednané klauzuly 

Článok 6 
Poistná suma, 
sub11mlt 

ČSOB Posťovňa, a.s. 

ČASŤ II. 
OBSAH ZMLUVY 

Poistenie zodpovednosti za škodu 

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za 
škodu VPP ZOO 2012 (ďalej len .VPP ZOO 2012") 

Poistenou činnosťou sú vybrané činnosti uvedené vo výpise z Obchodného registra poisteného, ktory je 
platný ku dňu začiatku pmsten,a podľa tejto zmluvy, je jej prílohou a tvor! jej neoddelileľnú súčasť. 

Vybrané činnosti· 

- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod 
- kúpa tovaru na účely Jeho predaja iným prevádzkovatelom živnosti- veľkoobchod
- výroba, dodávka a montáž technologických zariadení čistiarni odpadových vôd
- dodávka a montáž vzduchotechmcl<ých zariadení a klimatizácie
- výroba úžitkových autodoplnkov a autoprlslušenstva
- zámočnícke prace

zváračské práce
- uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavaclch prác
- uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
- opravy vyhradených technických zaradenl - plynových
- výroba, montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadenl - plynových
- prípravné práce k realizácii stavby
- dokončovacie stavebné práoo pri realizácii exteriérov a interiérov
- práoe so stavebnými mechanizmami
- výroba výrobkov z gumy a plastov
- výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
- výroba zdvihaclch a manipulačných zariadenl
- výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zanadeni
- výroba strojov pre hospodárske odvetvia
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien

prenájom nehnuteľnosti spoJený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s
prenájmom

- prenájom hnuteľných veci
- opravy vyhradených technických zariadenl tlakových

Poistenie sa dojednáva s územnou platnosťou Európa vratane Slovenskej republiky. 

Touto zmluvou sa dojednáva poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu vrätane ušlého zisku podľa 
Čl. 4, ods. 1 VPP ZOO 2012, (ďalej len poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody') 

- ZOO 003 - U.žlvané nehnuteľnosti
- ZOO 005 - Veci prevzaté
- ZOO 007 - Regresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovní
- ZOO 01 O - Vadný výrobok a vadne vykonaná práca

Pre jednotlivé poistené nziká sa dojednáva nasledujúca poistná suma a sublimit 

Poistenie všeobecnej zodPovednosti za škod 
Výška sublimMu v Eur Poistené riziko �v· �oislnej sumy v Eur 

ZOO 003 - Užívané nehnuteľnosti ---  
ZOO 005 - Veci prevzaté 

---
--===-  

--------+-----=-::-::=--=-

z o o 007 - Reoresné nárokv Socíáln� zdravotn · ch ---  
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1 poslO\l!lÍ --=- r-------i---+--
[ ZOD 010- Vadný výrobok a vadne vykon3!1á práca __i, _____ -_ � 

f're poistené rizi�o zmluvr sa doJednáva nasledu1'ica seolu�t Článok 7 
Spoluúčasť Poistené riziko V· ka s uútasti v Eur 

P01stenie všeobecnej zodpovednosti za škod
'-'--

--------- -i-1
'-"
0%, min. 500,00 

ZOO 003- Užívané nehnutefnosti 10%, min. 500,00 
ZOD 005 • Veci evzaté 10% min. 500,00 
ZOO 007 - Re1esné nárol<y Sociálnej a zdravotnych J?<)i_Jfovni 10% min. 500 00 
ZOO 010 • Vadn · ,Yýrobok a vadne vykonaná f>!áca 10%, mri 5QQ.00 _ 

ČASŤ Ul. 
POISTNE, SPLATNOSŤ POISTNÉHO 

1 Po1slné podľa § 796 02 J8 bežné. 
2 R001é poistné vrátane dane z poistenia za po stenie podla teito zmluvy pozostáva z 

Poistené riziko ______ J. Poistné v_E_ur_-1 
1 Po,steaje všeobeaiej zod�ovednoslt za ško�-2. ZOO 003- Už,vané nehnutelnost 
3. ZOO 005 - Veci p:evzaté
4. ZOO 007-Regresné nároky Sociá� a zdravotnych poistovnl
5. 20D 010 • Vadnf výrobok a vadne kona,á áca

L 
SPOLU 

 
--

· Obchodná zľava· 25 %
Roč� e9rst11é vrátane dane z postenia po obchodnej zlave v Eur. 
Daň ZJ!Qistenia v Eur 
Ročné poistné bez dane z J)()lstenia v Eur 

 
 

 

3. Potst'ovaier poskytol poistnikovi ľaviJ 5 o/c za dlhodobost poistenia (3 roky), klon'! je zahrnutá vo vyššie uvedenej obchodnej
zľave, Ak poistnlk vypovie túto po stnú zmluw skôr al<o k Oô.04.2020, je povinný doplaLľ poistovateľoV! poistné zodpoveoajór.e
71ave poskytnuteJ za dlhodobosľ poistenia naineskôr do 30 dni od ukončen a účinnosti teJlo zmluvy.

4 Doplatok poistného za tento dodatok vo výške 265,67 Eur je splatný n3Jneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia dodatku. 

5. Celkové poistné vo výške 4 370,52 Eur bude platené ročne ku dňu 06.04. bežného roka

6 Poistné pouká1e po slnlk príkazom k úhrade na účet poisfovatera čislo: SK 
variabilný symbol: 8004006397 (číslo urluvy) 

ČASŤ IV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Vznik škodovej udalosti je po1stn "k pov:nný nahläsil bez zbytočrého odkladu v s�lade so Všeobecnymi poistnými podmienkami
po1sfovatera na Ca11 cen:rum •kV1dácie, te . 0850 311 312

2 Ostatné ustanovenia po'5t1e1 zmlJvy č. 800 400 6397 v"átane prlch č 1 a 2 a Jej dodatl<u č 1, ktoré nebol týmto clodat�om
dotknuté ostavaiu nezmenené.

3, Neoddeliteľnou s:ičastou tejto zmluvý su nas'edovné prílohy.
- Príloha č 1 - Výpis z obchocného registra po,steného
- Príloha č 2- Vyplnený a podplsaný nZJkovy dotazník

4. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinnym, nie Je ty11 dowiulá platneist a účmnost ostatných
ustanovení tejto zmlJvy Zmluvné strany miesto neplatr1éllo alebo �eúčinnét,o ustanovenia dot,odnú nové znenie usta�ovenia,
klOl'é sa naj�1ac pnbl:ži účelJ, ktorý zrrluvnč strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.

5. Poistné sumy v te)o zmluve s!a�cv1l poistnlk ala1E>.bo po'ste,ý na vastnú zodpovednosť.
6. Po1stniklpoistený prehlasuje, že·

CSOB Postovi\a a.s 
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- sa oboznämll s obsahom poistnej zmluvy, jej dodatkami a pnloharnl, poistnymi podmienkami a zmluvnymi dojednan1ami
prislúchajúcirri k dojednanému poisteniu, platnymi a účinnymi ku dňu uzavretia zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasľou, 
s rozsahom närokov z nej vyplývajúcich a súhlas( s jej uzavrelfm a súčasne potvrd21Jje prevzatie uvedených dokumentov
v plsomnej podobe, 

- všetky údaje vrátane osobných údélJOV a odpovedi na plsomné otäzky poisľovatera uvedené v zmluve tykajúce sa poistenia
sú pravdivé a úplné, a bene na vedomie, že na základe odpovedi na otázky týkajúcich sa dojednävaného poistenia Y)'t<onäva
polsfovatef ocenenie poisfovaného rizi(a a rozhoduje o prijatl poistenia, 

- si je vedomý následkov, ktoré môžu mar nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosr poIsrovatera plnif, 
- bol pred uzavretlm poistnej zmluvy oboznämený s dOležityml zmluvnymi podmienkami uzavretia poistnej zmluvy v zmysle

platného zäkona o poisfovnk:IYe v znenl neskoršlch predpisov {ďalej len .zäkon o poisfovnlctvej a prevzal Ich v písomnej
podobe 

7. Okrem povinnosti stanovených všeobeale záväznymi právnymi predpismi a prislušnymi všeobecnými a osobitnyml poistnými
podmienkami sú polstnlk ako aj osoba, ktorä zastupuje poisb'llka na základe plnomoaHlstva povinnl poskytnú! poisrovatelovl
údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu podla z. č. 39/2015 Z. z. o poisfovnlctve v znení neskoršlch právnych predpisov. 

8. Tento dodatok obsahuje◄ snny a je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorych poistnlk obdržf jedno, sprostredkovateľ jedno
a poisrovater jedno vyhotovenie. 

9. Polstnlk prehlasuje, že O je O nie je 
osobou s osobitnym vzrahom k polsrovrn v prlpade kladnej odpovede Je vzfah ........... ..... ..................... . 
Poistnlk/poislený vyhlasuje, ie vyhlásenie o osobitnom vzfahu k poisfovni je pravdivé Berie na vedomie, že v prlpade, ak je toto
vyhläseole nepravdivé, zmluva je v zmysle § 71 ods 1 platného zäkona
o polsfovnlctve neplatnä 

m- V prlpade nedorut.enia dodatku k poistnej zmluve do sldla poisľovatela v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosb
lohto dodatku k poisileJ zmluve je prlslušnj dodatok k poistnej zmluve považovaný za neplatiý. 

11. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečitali, že porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v tiesni, nie
za nápadne nevjhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujll. 

Trenčín, 14.012020

Trenčln, 14.012020

Bratislava, 14.01.2020

tsoe PolsľOYňa, as 

Ing. Tomáš Focko Ing Miloš Vicena /
odtlačok 

a 
pečiatky a 

poisteného 
podpis poistnlka

člslo a séria dokladu totožnosti 

oddačok/Jlf?/1/:J� 
poisteného 

podpis poistnlka

čislo a s� dokladu totožnosb: 

Ing Juraj Rutzký 

_

oddaook 

člslo 
pečiatky 

a 
a 

séria 
podpis 

dokladu 
poistnika 

toto_žnosti: 
a 

ŕl 
poisteného 

Mgr. Denisa Marochn'tčov(l Ing Ivana Tholtová

odtlačok pečiatky a podpis pois!ovatera
...,L ČSOB P„i�to1. i;i a c:
C50B 2 ,III 

, .... E1102 B� ,..

//"' 
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-·· 

Pollt'OYlttl' 

Polltnlk 

Poistený t. 1 

Poistený e. 2 

Dodatok č. 3 
k poistnej zmluve č. 800 400 6397 

e&oa Pollt'oma, u. 
2ižkova 11,811 0 2  Bratislava, SloYenskä republlca 
ICO: 31325 416, IC DPH: S1<7020000218 
Zapfsanä v OR SR Okresného sCldu Bratislava 1, odd.: Sa ,  vl. č. 44418 
Poštová adresa: P. O. BOX 815 63, 815 63 Brallslava 
lnfollnka: 0850 111 303 

CSOB 
, ... ,., ..

zastúpený. Mgr. Denisa MarochnWx,vé, underwriter Odboru upisovania rizík a produldoYého 
manažmentu SME 
Ing. lv.m Tholtové, underwrler Odboru upisovania rizika poduktoYého manažmentu 
SME 

FERRIIONT,u. 
Tre11čia11ska 1320/89, 020 0 1  P6chov, SloY8nské � 
ICo: 31 6 19 916, IC DPH: SK2020441907 
Zapfsanä v OR SR Olaesného "41 Trančin, odd.: Sa, vt.č. 10 737/R 
Clslo účtu:  
zastťlpený. Ing. TomM Focko, člen predstavenstva 

Ing. Mloš Vlcena, člen predstawnstva 
Ing. Jlnj Rlbký, člen preds1avenstva 

zhodný s polstnlkom 

FERRIIONT, u. - oditipn� úvod 
Tufanka 1222/115, Slatina, 6'D 00 Brno, Ceski republlca 
ICO: 036 36 046 
Zaplsri v OR CR Krajského súdu Brno, odd.: A. vt.č. 26082 

uz.avreli podl'a § 788 a nasl. Ob&nwho zikonnlkl (ďalej len ,OZ"} ten„ dodnlt k polsNj miluve 

polltlllla IOdpondilOltl u lkodu 

(ďalet len 'dodatok"), ktorý spokJ s poimou lriM>u č. 800 400 6397 tvor! neoddelWn� celok. 
' 

' 

CAsfL 
WODNt USTANOVENIA 

1. WIMOll' polatnlf zrduvy: od ll.04.2017 Ol:00 h. do na dobu 111Urtti.

2. t'.Jannoaf dodltlw e. 3: od 01.04.2020 00:IO h.

3. Vlljomné prava a povinnosti zmluvnjdl sttn sa riadia „ulo poistnou zmluvou, jej �jmi 

dodalkam, poimjml podmienkami polsfovalefa, 
4. 5pnwcom tejk> zm1uvy Je 1ng. MaCel Hefgovlč, tal e. 
5. SprondovaW poistenia: C&C murn:e servioe, s.r.o., tal č. 
6. Predmet dodalku: Zmluvné mriy sa dohocl, že tým„ dodabn sa:

a) doplila do poistnej zmluvy Polstenj č. 2,





t 
I 

Člwk7 
Spolu6tat' 

1. Poistné pocla § 796 OZ je bežné.

CAsta 
POISTNl SPLATNOsf POtSTNátO 

2. Roálé poistné vratane dane z poistenia za poistenie podľa tejto zmluvy pomstáva z:

lenia v Eur: 

\II. ka subllmltu v Eur

10%, min. 500 00 
10% mln.50000 
10% min. 500,00 
10% min. 500 00 
10% min. 5 00,00 

PolatnivEur 

 
 

 
 

 
 

3. Polsrovater poskytol polstnlkovl zl'aw 5 % za dlhodobosr poistenia (3 roky), ktorá je mmutä vo vyššie uvedenej obchodnej
zl'ave. � polstnlk vypovie t<Jto poistnú zmkMJ skOr ako k 06.04.2023, je povinný doplalit' poisfovaterovi poistné zodpovedajťlce
zl'ave poskytnutej za clhodobosr poistenia najneskôr do 30 dni od ukončenia účinnosti tejto zmluvy.

4. Doplatok poistného za tenk> dodatok vo Yýške 11,11 Ew je spla1ný najneskôr do 14 dni odo dila uzavretia doda1ku.

5. Celkové poistné vo výške 5 23',88 Eur bude platené ročne ku dl\u 06.04. bežného roka.' . 

6. Poistné poukäfe poistnlk prbzom k úhrade na 6tet poilfovatera Cillo: 
variabilný symbol: 8004006397 (člslo zmkivy) 

CAsf IV. 
ZÁVEREČJÉ USTANOVENIA 

1. Vznik ikodovej udalosti je poistnlk povinný nahlásif bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobealými poistnými pomlienkami
poisrovatera na Cal centnJn lkvidäcie, tel. 0850 311 312.

2. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 800 400 6 397 vritane priloh č. 1 a 2 a jej doda1ku č. 1 - 2, ktoré neboli ijmto dodatkom
dotknuté, ostilvajú nezmenené.

3. Neoddeliteľnou súčasrou tejto zmluvy sO nasledovné prllohy:
- Príloha e. 1 - Výpis z obchodného registra polsli9ného č. 1 ,
- Príloha č. 2 - Vyplnený a podplsaný rizikový dotaznlk,

tsOB PoisfCM'la, a.a. 
Dodatok č. 3 k Poistnej zmluYe č. 800 400 6397 
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- Prlloha č. 3 - Výpis z obchodného registra poisteného č. 2.
4. M sa niektoré ustanoYanie lejb mwvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosf a účinnosf ostatných

ustanownl tejto zmluvy. Zmklvné smy miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové znenie ustanoYenla,
ktoré sa najviac pribllži účekl, kbi muvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.

5. Poistné sumy v tejto zmluve stanovl poistnlk a/alebo poistený na 'tiastnó zodpowdnost'.
6. Poistnlk/poistený prehlasuje, že:

- sa oboznámil s obsahom poismj zmklvy, jej dodatkani a prlohami, poistnými podmienkami a zmluvnými dojednanlarni
prlslúchajúcimi k dojednanéroo poisteniu, platnými a účimými ku dňu uzavretia zmluvy, ktoré sú jej neoddeltefnou súčasfou,
s rozsahom närokov z nej vyplývajúcich a súhlas! s jej uzavretlm a súčasne potvrdzuje prevzatie uvedených dokumenk>v
v plsomnej podobe,

- všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedi na plsomné otázky poisľovatera uvedené v zmklve týkajúce sa poistenia
sú pravdivé a ú�é, a berie na vedomie, že na zéktade odpovedi na otizky � sa dojemävaného poistenia vykonáva
polsfovaleľ ocenenie polsl'ovaného rizb a rozhoduje o prijatl poislania,

- si je vedomý následkov, ktoré mOžu mat nepraYdlvé alebo neúpklé odpovede na povlMosf poisf ovatera �lf.
- bol pred uzavretín polsNj muvy oboznwnený s dOležltýml zmluvnými poooienkaml uzavretia poistnej zmluvy v zmysle

platného zákona o poisfovnlctve v znenl neskortlch predpisov (ďalej len .zikon o poisfovnlctvej a prevzal Ich v plsomnej
podobe. 

7. Okrem povinnosti stanovených všeobecne záväznými pravn)ffll predpismi a prislušnýml vleobea'lýml a ��l polsteyml
podmienkami sú poistnlk ako aj osoba, letora zastupuje polstnlka na zflldade plnomocenstva povinnl posky1núf poisf ovaterovi
údaje a Ich zmeny potrebné na jeho idenifikéclu podľa z. č. 39"2015 Z. z. o poisfovnlctve v znenl neskoršlch právnych predpisov.

8. Tent> dodatok obsenuje 4 strany a Prflohu č. 3 a je vyhotovený v troch vyhotoYenlac:h, z k1orých polslnlk obdr2I jedno,
sproslredkovaW jedno a poisfovater jedno vyhot,venle.

9. Pols1nlk prehlasuje, že: O je O nie je
osobou s osobitným vzfahom k poisf ovni. V pr1pade ldaooej cq,ovede je vzfah: ....................................... ..
Polstnlklpoisl8l,ý vyhlasuje, že vyhlisenie o osobmom vzflttu k polsfovnl je pravdivé. Berie na vedomie, že v prlpade, ak je toto
vyhlisenle nepraYdlvé, zmluva )e v zmysle § 71 ods. 1 plalného zákona
o poist'ovnlctve neplatná

10. V prlpade nedoručenia dodalw k poistnej zmluve do skla polsfovaleľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti
tlhto dodatku k poismJ zmluve je prlslušný dodak>k k poistnej zmluve považovaný za neplatný.

11. Zmluvné s1nrly prehlasujú, že si tento dodatok prečltali, že porozumeli jeho obsalu, uzavreli ho slobodne, véžne, nie v tlesni, nie
za näpadne nevýhodných pocmenok a na znak súhlasu ho podplslf'.I.

Bratislava, 31.03.2020 

Bratislava, 31.032020 

Bratislava, 31.03.2020 

ČS08 Pciafovňa, as. 

Ing. Toméš Fock 
odUaook peaatky . polstnlka

a poisteného 
člslo a séria dokladu k>ložnosti:        

 
-

 
Ing. lvariá'i1l1lilová 

93193 Mgr. Denisa Marochnioovä Ing. Ivana Thollové 
� �Y a podpis polsfovatera 

ČSOB Poisťovna, a;s. 
� Žižkova 1 \ 
�� sn 02 Btalislava 
t.,...... 

•215-
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Jsvedču)em, že �:nto UP•} odp1s}r<op1éi
1 

,stiny pozostava11.:c1 z -'1 :,Lán sa 
,joslovne zhoduje s jej úplným prvopisom 
!)OZ0Stávajúclm z - o/' - strán. 
V Bratislave d�a 1 0 SEP. 2:17)

-




