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 Poistná zmluva č. 2407015411 
  
  

Poisťovateľ Generali Poisťovňa, a. s. 
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 
1325/B 
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín 
poisťovní vedenom IVASS. 
V mene ktorej koná: 
Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Balla, funkcia: riaditeľ odboru poistenia veľkých rizík a 
zaistenia 
Meno a priezvisko: Ing. Jana Jánošová, funkcia: underwriter 

a 
 

Poistník/Poistený* Obec Šarišské Michaľany 
Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany, Slovenská republika 
IČO: 00 327 808 
Zapísaná v registri organizácií na Štatistickom úrade Slovenskej republiky 
Hlavná podnikateľská činnosť: 84110 - Všeobecná verejná správa 
Bankové spojenie: SK55 5600 0000 0005 2050 1001 
V mene ktorej koná: 
Meno a priezvisko: Jozef Mačo, funkcia: starosta 
rodné číslo:                      , adresa pobytu: Pod Lesíkom 451/1, 082 22 Šarišské Michaľany 
štátna príslušnosť: SR, druh a číslo dokladu totožnosti: č. OP:            

  

 E-mailová adresa: starosta@sarisskemichalany.sk 
  
 *údaje v rozsahu podľa § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 289/2016 
Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

  

 uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších zmien a doplnkov túto poistnú zmluvu na poistenie majetku  
a zodpovednosti za škodu (ďalej len “zmluva“). 

  

I. Úvodné 
ustanovenia 

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej 
prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa uvedenými v texte zmluvy a 
prílohami tejto zmluvy. 

  

II. Doba trvania 
poistenia 

Poistenie podľa tejto zmluvy začína dňa 08.02.2020, 00:00 hod. a je dojednané na dobu 
neurčitú. 

  

ČASŤ 1. POISTENIE MAJETKU – ŽIVEL 
  

1.1 Predmet 
poistenia, 
Poistná 
suma 

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva pre nasledovné predmety poistenia: 

P.č. Predmet poistenia Poistná suma v EUR 

1. Stavby podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy 11.474.222,07 

2. Kanalizácia Mlynská 657.077,00 

3. Verejné osvetlenie 601.257,15 

4. Kamerový systém 33.740,76 

 Celkom 12.766.296,98 
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1.2 Poistná 
hodnota 
predmetov 
poistenia 

Poistenie predmetov poistenia uvedených v článku 1.1 tejto časti zmluvy pod p.č. 1, 2, 3 
a 4 sa dojednáva na nové hodnoty, ktoré na vlastnú zodpovednosť stanovil poistník. 

  

1.3 Rozsah 
poistenia, 
Spoluúčasť 

Poistenie predmetov poistenia uvedených v článku 1.1 tejto časti zmluvy sa dojednáva 
v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok živelného poistenia VPP PPZ 14 – 
VPP_PPZ14_01/2014v7 (ďalej len „VPP PPZ 14“) pre nasledovné poistné 
nebezpečenstvá: 

P.č. Poistné nebezpečenstvá Spoluúčasť v EUR 

1. Podľa čl. II. bod 1 písm. a) až d) VPP PPZ 14; ďalej 
rozšírené o poistné nebezpečenstvá: dym, náraz vozidla a 
aerodynamický tresk (FLEXA) 

165,00 

2. Podľa čl. II. bod 2 písm. c) až g) a i) VPP PPZ 14 (EC) 165,00 

3. Podľa čl. II. bod 2 písm. a), b) a h) VPP PPZ 14 (CAT) 165,00 

4. Podľa čl. II. bod 3 VPP PPZ 14 (VODA) 165,00 

5. Náhodné rozbitie skla pre predmety poistenia uvedené v čl. 
1.1 pod p.č. 1 

165,00 

6. Vandalizmus pre predmety poistenia uvedené v čl. 1.1 pod 
p.č. 1 

165,00 

7. Nepriamy úder blesku pre predmety poistenia uvedené v čl. 
1.1 pod p.č. 1 

165,00 

FLEXA - požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho časti 
alebo jeho nákladu, dym, náraz vozidla a aerodynamický tresk 
EC - víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie 
lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, tiaž snehu alebo námrazy 
CAT - záplava, povodeň, zemetrasenie  
VODA - voda z vodovodných zariadení 

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení 
poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške podľa vyššie uvedenej tabuľky Poistné 
nebezpečenstvá. 

Dymom sa rozumie každé bezprostredné zničenie alebo poškodenie predmetu poistenia 
dymom, ktorý sa náhle rozšíril mimo zariadenie na vykurovanie, varenie alebo sušenie 
nachádzajúce sa v mieste poistenia. Poistenie sa však nevzťahuje na škody vzniknuté 
dlhodobým pôsobením dymu. 

Nárazom vozidla sa rozumie každé bezprostredné zničenie alebo poškodenie predmetu 
poistenia stretom s koľajovým alebo cestným vozidlom. Poistenie sa však nevzťahuje 
na škody spôsobené vozidlami prevádzkovanými poistníkom alebo poisteným, 
užívateľom poistenej stavby alebo jeho zamestnancami, ďalej na škody na vozidlách, 
škody na pozemných komunikáciách a ich zariadeniach. 

Aerodynamickým treskom sa rozumie bezprostredné poškodenie alebo zničenie 
predmetu poistenia tlakovou vlnou spôsobenou aerodynamickým treskom lietadla. 

 Poistenie sklených plôch na budovách sa dojednáva aj proti náhodnému rozbitiu skiel. 
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené alebo vzniknuté: 
a) rozbitím vzniknutým pri inštalácii, montáži a demontáži, pri preprave a doprave, 
b) v dôsledku výrobnej vady skla, 
c) úmyselným konaním alebo úmyselným opomenutím poisteného, osoby poistenému  

blízkej alebo inej osoby konajúcej na podnet alebo s vedomím poisteného, 
d) na rámoch a osadeniach. 

Toto poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek následné škody. 
 Poistenie predmetu poistenia – stavba, uvedeného v článku 1.1 pod p.č. 1 tejto časti 

zmluvy, sa ďalej rozširuje o poistné nebezpečenstvo: vandalizmus. 
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Vandalizmom sa rozumie úmyselné, často bezdôvodné fyzické poškodenie alebo 
zničenie predmetu poistenia treťou osobou (okrem osoby blízkej poistenému alebo osoby 
konajúcej na podnet alebo s vedomím poisteného), ktoré nesúvisí s krádežou vlámaním. 
Fyzickým poškodením predmetu poistenia však nie je len nepriaznivá zmena jeho 
povrchu (poškriabanie, nafarbenie, postriekanie sprejom, preliačenie a pod.). 

 Poistenie predmetov poistenia uvedených v článku 1.1 pod p.č. 1. tejto časti zmluvy sa 
ďalej rozširuje o poistné nebezpečenstvo: nepriamy úder blesku. 
Nepriamym úderom blesku sa rozumie pôsobenie prepätia a/alebo indukcie 
(elektrického výboja, ktorý nastal v príčinnej súvislosti s priamym úderom blesku)  
na elektrické alebo elektronické zariadenia, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom 
poistenej stavby/súboru stavieb. Takéto poškodenie musí byť na elektronickom alebo 
elektrickom zariadení jednoznačne identifikovateľné na základe zanechaných stôp. 

  

1.4 Limity 
plnenia 

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva s nasledovnými ročnými limitmi plnenia 
poisťovateľa: 
3.500.000 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté poistným 

nebezpečenstvom  alebo skupinou poistných nebezpečenstiev EC, 
CAT a VODA 

       5.000 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté poistným 
nebezpečenstvom náhodné rozbitie skla 

       5.000 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté poistným 
nebezpečenstvom vandalizmus 

       5.000 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté poistným 
nebezpečenstvom nepriamy úder blesku 

  

1.5 Miesto 
poistenia 

Miesta poistenia sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
Pre poistenie predmetov poistenia uvedených v čl. 1.1 pod p.č. 2, 3 a 4 sa dojednáva 
miesto poistenia Obec Šarišské Michaľany 

  

1.6 Osobitné 
dojednanie 

1. Umelecké, umelecko-remeselné a historické diela 
Poistenie dojednané touto zmluvou sa nevzťahuje na poškodenie, zničenie a stratu 
umeleckých, umelecko-remeselných alebo historických diel, ktoré sú súčasťou alebo 
príslušenstvom poistenej stavby (sochy, plastiky, fresky, rezby a pod.). Pokiaľ však 
tieto diela majú tiež iný než estetický význam (sú napr. konštrukčnými prvkami 
poistenej stavby), poskytne za ne poisťovateľ v prípade poškodenia, zničenia alebo 
straty, plnenie až do výšky zodpovedajúcej nákladom na opravu alebo 
znovuzriadenie bežného konštrukčného prvku poistenej stavby plniaceho rovnakú 
funkciu. Poistenie sa taktiež nevzťahuje na zmenšenie alebo stratu umeleckej alebo 
historickej hodnoty stavby alebo jej časti v dôsledku poistnej udalosti. 

2. Povodeň a záplava 
Poistenie sa nevzťahuje na škodu vzniknutú poistnými nebezpečenstvami povodeň 
alebo záplava, ktorých výskyt sa s ohľadom na polohu miesta poistenia dá 
predpokladať – t.j. ak ich výskyt bol častejší ako jedenkrát za 20 rokov, vychádzajúc 
z údajov hydrometeorologického ústavu. 

  

1.7 Poistné 
za ČASŤ 1. 
zmluvy 

Ročné poistné za ČASŤ 1. tejto zmluvy predstavuje 4.480,00 EUR z toho: 
Ročné poistné za poistenie ZŠ vrátane telocvične:   1.550,00 EUR 
Ročné poistné za poistenie MŠ:                                   296,00 EUR 
Ročné poistné za poistenie ostatného majetku obce: 2.634,00 EUR. 

  

ČASŤ 2. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 
  

2.1 Predmet 
poistenia 

1. Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných 
poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou 
poisteného VPP VZ 14 - VPP_VZ14_01/2014v8 (ďalej len „VPP VZ 14“) pre prípad 
právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej 
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osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná 
zodpovednosť“). 

2. Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva v rozsahu podľa VPP VZ 14  
pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu 
vzniknutú inej osobe z titulu vlastníctva a/alebo držby nehnuteľnosti v rámci katastra 
obce a na adresách poistených nehnuteľností (stavieb) uvedených v Prílohe č. 1 tejto 
zmluvy (ďalej len „Zodpovednosť z vlastníctva/držby“). 

3. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náhradu nákladov liečenia 
vynaložených zdravotnou poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech 
zamestnanca poisteného a zároveň na náhradu nákladov vynaložených Sociálnou 
poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia v prospech zamestnanca poisteného, 
v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania zapríčineného/nej 
nedbanlivostným protiprávnym konaním poisteného (ďalej len „Regresy zdravotnej  
a Sociálnej poisťovne“). 
Poistenie podľa tohto bodu sa však vzťahuje len na prípady, keď sa  
na zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania,  
ku ktorým sa náklady zdravotnej a Sociálnej poisťovne viažu, vzťahuje povinné 
úrazové poistenie zamestnávateľa pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia  
v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania podľa zákona č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
Poistenie podľa tohto bodu sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej  
pre poistenie Všeobecnej zodpovednosti. 

  

2.2 Poistená 
činnosť 

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva pre činnosti uvedené v zriaďovacej listine 
obce, s výnimkou nasledovnej činnosti: 
- poskytovanie sociálnych služieb v zmysle Zákona č.448/2008 Z.z. a Zákona  

č. 455/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
  

2.3 Poistná 
suma, 
Limity 
plnenia, 
Spoluúčasť, 
Územný 
rozsah 

Predmet poistenia 
Poistná suma 

v EUR 
*Limit plnenia 

v EUR 
Spoluúčasť 

v EUR 
Územný 
rozsah 

Všeobecná zodpovednosť 100.000,00 100.000,00 200,00 SR 

Zodpovednosť 
z vlastníctva/držby 

100.000,00 200,00 podľa čl. 2.1 
bod 2. 

Regresy zdravotnej 
a Sociálnej poisťovne 

10.000,00 200,00 SR 

*limit plnenia na jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas jedného poistného roka. 
  

2.4 Poistné 
za Časť 2. 
zmluvy 

Ročné poistné za Časť 2. tejto zmluvy predstavuje 420,00 EUR. 

  

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
  

III. Celkové 
poistné 

Poistné za poistenie podľa tejto zmluvy predstavuje: 
Poistné za ČASŤ 1. zmluvy                                         4.480,00 EUR 
Poistné za ČASŤ 2. zmluvy                                            420,00 EUR 
Poistné spolu:                                                              4.900,00 EUR 
Daň:                                                                                392,00 EUR 
Poistné s daňou:                                                          5.292,00 EUR 

  

IV. Splatnosť 
poistného 

Poistné za poistné obdobie je splatné v štvrťročných splátkach nasledovne: 
1.323,00 EUR splatné ku dňu 08.02. 
1.323,00 EUR splatné ku dňu 08.05. 
1.323,00 EUR splatné ku dňu 08.08. 
1.323,00 EUR splatné ku dňu 08.11. 
príslušného kalendárneho roka. 
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V. Bankové 
spojenie 
poisťovateľa 

Všeobecná úverová banka a.s., retailová pobočka Bratislava - Gorkého 
číslo účtu: BBAN: 0048134112/0200 
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112 
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX 
konštantný symbol: 3558 
variabilný symbol: 2407015411 

  

VI. Hlásenie 
poistnej 
udalosti 

Poistná zmluva je v správe poisťovateľa: Generali Poisťovňa, a. s. Nároky na poistné 
plnenie z poistenia podľa tejto zmluvy si bude poistený uplatňovať prostredníctvom 
sprostredkovateľa tohto poistenia. 

  

VII. Záverečné 
vyhlásenia a 
ustanovenia 

1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné podmienky 
živelného poistenia VPP PPZ 14 - VPP_PPZ14_01/2014v7, Všeobecné poistné 
podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP 
VZ 14 - VPP_VZ14_01/2014v8, Všeobecné poistné podmienky poistenia 
zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom vybraných činností 
poisteného VPP PZ 14 - VPP_PZ14_01/2014v8, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil  
so všetkými poistnými podmienkami uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi 
a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené informácie podľa § 792a 
Občianskeho zákonníka. 

2. Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené 
v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že som nezamlčal žiadnu skutočnosť 
rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy. 

3. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný, 
vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu 
podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje 
identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa. 

4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podľa 
svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, že mi 
pred uzavretím poistnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle Zákona 
o poisťovníctve v platnom a účinnom znení a že mi samostatný finančný agent 
sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. 
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení. 

5. Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je 
oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona  
o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní 
osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní 
osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy. Podrobné informácie 
o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa 
www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa. 

6. V súlade so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto 
vyhlasujem, že: 

- konečným užívateľom výhod¹ (poistníka) je: 
Meno a priezvisko: ..................................................................................................... 
Adresa: ...................................................................................................................... 
Rodné číslo/dátum narodenia: ...................................................................................  

- konečným užívateľom výhod¹ (poisteného, ak nie je totožný s poistníkom) je: 
Meno a priezvisko: ..................................................................................................... 
Adresa: ...................................................................................................................... 
Rodné číslo/dátum narodenia: ................................................................................... 
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Týmto ďalej vyhlasujem, že konečný užívateľ výhod je / nie je* občanom 
Slovenskej republiky a nachádza sa / nenachádza sa* na zozname 
sankcionovaných osôb. 

Ďalej svojim podpisom potvrdzujem, že všetky v tomto bode uvedené údaje sú 
správne a úplné a zaväzujem sa poisťovateľovi vopred oznámiť každú zmenu 
týchto údajov. 
*nehodiace sa prečiarknuť 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom začiatku poistenia podľa tejto zmluvy zaniká 
poistenie podľa poistnej zmluvy č. 2400059061. 

8. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom rovnopise. 

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

10. Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 

11. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými 
zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak. 

12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

13. Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky: 
Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú 
adresu v súlade s príslušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem,  
že som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomnosti elektronicky,  
s výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých 
z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu: 
X ÁNO □ NIE 

  

VIII. Prílohy - Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia VPP PPZ 14 - 
VPP_PPZ14_01/2014v7 

- Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú 
činnosťou poisteného VPP VZ 14 - VPP_VZ14_01/2014v8 

- Výpis zo Štatistického registra organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky 

- Informácie o spracúvaní osobných údajov 
 
 

V Bratislave dňa 07.02.2020 
 
 
 
 

................................................................... .................................................................................. 
               Obec Šarišské Michaľany                 Generali Poisťovňa, a. s. 
                        Jozef Mačo                       Ing. Tomáš Balla 
                           starosta riaditeľ odboru poistenia veľkých rizík a zaistenia 
 
 
 
 

 .................................................................................. 
                 Generali Poisťovňa, a. s. 
                    Ing. Jana Jánošová 
                           Underwriter 
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¹Konečným užívateľom výhod 
(1) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – 

podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú 
svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, 

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých  
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií  
podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných 
medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá  
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej 

osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,  
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán 

alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,  
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, 
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej 

činnosti,  

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 
25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,  

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá 
1.  je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom 

právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a), 
2.  má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán 

alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo 
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena, 

3.  je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo 
členom týchto orgánov,  

4.  je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci 
príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, 
za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia 
alebo pôsobenia združenia majetku.  

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto 
osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje 
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti 
štatutárneho orgánu. 

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) 
alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo 
spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. 
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Príloha č. 1 
k Poistnej zmluve č. 2407015411 

Zoznam poistených stavieb, miesta poistenia 

P.č. Predmet poistenia Miesto poistenia Poistná suma v EUR 

1.1 Dom smútku Sabinovská 24/25 313.698,17 

1.2 Centrálna plynová kotolňa Pod lesíkom 456/13 320.000,00 

1.3 Materská škola Pod lesíkom 466/30 848.245,23 

1.4 Bytový dom Michalská 490/43-44 576.810,00 

1.5 Bytový dom Michalská 489/41-42 576.810,00 

1.6 Bytový dom Michalská 520/25 663.000,00 

1.7 Nákupné stredisko Prešovská 169/4 1.760.369,48 

1.8 Zdravotné stredisko Požiarnická 184/20 285.237,62 

1.9 Obecný úrad Kpt. Nálepku 42/18 1.100.000,00 

1.10 Požiarna zbrojnica Požiarnická 200/15 151.866,00 

1.11 Štadión TJ Jarková 272/20 435.128,57 

1.12 Základná škola Pod lesíkom 460/19 3.970.017,00 

1.13 Telocvičňa ZŠ Pod lesíkom 460/19 473.040,00 

  Stavby celkom 11.474.222,07 

2. Kanalizácia Mlynská Obec Šarišské Michaľany 657.077,00 

3. Verejné osvetlenie Obec Šarišské Michaľany 601.257,15 

4. Kamerový systém Obec Šarišské Michaľany 33.740,76 

 
 
V Bratislave dňa 07.02.2020 

mailto:jana.janosova@generali.com
mailto:551367@ovbmail.eu

