
Príloha č. 2 – Podrobný opis predmetu zákazky 

1. Predmet poistenia 

Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou súboru: 

a) motorových vozidiel, ktorých držiteľom, zapísaným v dokladoch vozidla (alebo 

osobou, na ktorú bola držba motorového vozidla prevedená) je verejný 

obstarávateľ 

Zoznam vozidiel tvorí Prílohu č. 1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
aktualizovať uvedený zoznam v závislosti od stavu vozidiel, v čase pred začiatkom 
účinnosti poistnej zmluvy.   

 

1.1 Rozsah poistenia 
Rozsah poistenia je daný zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej zákon 
o PZP) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uchádzač nemôže znížiť 
požadovaný rozsah poistenia uvedený v opise predmetu zákazky svojimi 
Všeobecnými poistnými podmienkami a Zmluvnými dojednaniami.  

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovňa za neho nahradila 
príslušným subjektom uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej 
starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové 
dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky vysluhového 
zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je 
povinný ich nahradiť týmto subjektom.  

 

1.2 Minimálne požadované limity poistného plnenia z jednej škodovej udalosti 
a) 5.240.000 EUR za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) a náklady podľa § 4 ods. 3 

zákona o PZP, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,  

b) 1.050.000 EUR za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d) zákona o PZP bez 
ohľadu na počet poškodených. 
 
 

1.3 Osobitné požiadavky a dojednania, ktoré musia byť súčasťou poistenia a jeho 
ceny 
a) uchádzač je povinný v ponuke predložiť kompletný sadzobník pre všetky skupiny 

vozidiel  a to pre prípad, že verejný obstarávateľ zakúpi v priebehu poistenia 

vozidlá iných skupín, ako sú uvedené v Prílohe č. 1 (alebo v jej aktualizovanej 

verzii), 

b) poistné sadzby pre výpočet poistného sú záväzné a nemenné počas celej doby 

trvania poistenia. 

c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo aktualizácie súboru vozidiel pri 

nadobudnutí alebo vyradení vozidiel počas trvania poistenia a pri zmene určenia 

použitia vozidiel, ktoré sú už v súbore poistených motorových vozidiel. Tieto 

aktualizácie sa budú realizovať na základe písomného oznámenia (napr. aj 

elektronickou poštou), ktoré bude doručené uchádzačovi. Verejný obstarávateľ 

predloží uchádzačovi na účely aktualizácie príslušné doklady. 

d) ročné poistné bude hradené v štvrťročných splátkach, bez uplatnenia prirážky za 

področnosť. Uchádzač vykoná predpis (vyúčtovanie, avízo ...) na úhradu 



poistného, ktorý musí obsahovať zoznam poistených vozidiel s vyčíslením 

poistného pre dané poistné obdobie. Uchádzač tento predpis doručí verejnému 

obstarávateľovi vždy v lehote nie kratšej ako 30 kalendárnych dní pred určenou 

lehotou splatnosti štvrťročnej splátky. 

e) okrem poistného krytia v zmysle zákona o PZP, sa krytie rozširuje o: 

- škody, vzniknuté na čelných sklách vozidiel, uvedených v Prílohe č. 1 (alebo v 

jej aktualizovanej verzii), 

- škody, vzniknuté na polepoch (identifikačných, reklamných ...), nachádzajúcich 

sa na vonkajšej časti vozidiel, uvedených v Prílohe č. 1 (alebo v jej 

aktualizovanej verzii), 

- škody menšieho rozsahu na vozidlách, uvedených v Prílohe č. 1 (alebo v jej 

aktualizovanej verzii), 

f) poistenie je dojednané bez spoluúčasti a franšízy 

g) poistenie je dojednané s územnou platnosťou Slovenská republika a všetky štáty 

Systému Zelenej karty. 

h) súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby, ktorých dojednanie je pre osobné a 
úžitkové vozidlá, s celkovou hmotnosťou do 3500 kg, v rámci poistenia bezplatné. 
 
 

1.4 Doplňujúce informácie pre uchádzača 
a) po uzavretí poistenia bude verejný obstarávateľ požadovať zverenie starostlivosti 

o poistnú zmluvu do správy samostatného finančného agenta 

b) škodový priebeh poistenia: 

obdobie poisťovateľ 

celkový 

počet 

škôd 

ročné 

poistné 
plnenie rezerva 

01.07.2015 

30.06.2017 

Komunálna 

poisťovňa 
34 43 670 17 260 2 500 

01.07.2017 

30.06.2018 
Kooperativa 18 25 380 8 780 2000 

01.07.2018 -  Kooperativa 11 19 434 5 760 0 

 

 


