
 

Rámcová dohoda č. RD – 09/2018 pre poistenie motorových vozidiel a pre poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
uzatvorená v súlade s ustanovením §83 Zákona č. 343/2015 Z.z  o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov  

 

Článok 1.  

Zmluvné strany  

 

1.  Poistník:                                      Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 

    Sídlo organizácie:                         Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa                                                           

IČO:                                             37 793 225 

    DIČ:                                             2021360044       

    Štatutárny zástupca :                     PaedDr. Ľubomír Rešetár 

    Telefón:                                        +421 524286461 / 524286463    

    E-mail:                                          obecsarjastrabie@slnet.sk 

    Bankové spojenie:                         

    Číslo účtu - IBAN:                        

     (ďalej len „poistník “) 

 

      

                                                             a 

 

2. Poisťovateľ:   Union poisťovňa, a. s. 
     Sídlo:  Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 

     Zastúpený:  Ing. Jozef Koma, PhD., člen predstavenstva,  

a  

Ing. Tomáš Kalivoda, člen predstavenstva 

     IČO:  31 322 051 

 DIČ: 2020800353 

     Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 

zahraničnej banky 

     Číslo účtu IBAN:  SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 

     (poisťovňa nie je platcom DPH) 

     (ďalej len „poisťovňa“) 

 

 

 

Článok 2. 

Preambula 

 

Poistník na obstaranie predmetu tejto Rámcovej dohody o poskytnutí poistných služieb /ďalej 

len RD/  použil postup verejného obstarávania - zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia 

elektronického trhoviska podľa § 113 a násl. Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa 

stala poisťovňa. 

 

 

 

 



Článok 3. 

Poistník a poistený 

 

3.1.  Poistení:   

3.1.1 Mestá a obce pristupujúce k verejnému obstarávaniu 

 Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

 Obec Šarišské Jastrabie, č. 257, 065 48 Šarišské Jastrabie 

 Obec Nová Ľubovňa, č. 102, 065 11 Nová Ľubovňa 

 Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín 

 Obec Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč 

 Obec Hraničné, č. 9, 065 22 Mníšek n/ Popradom 

 Obec Čirč, č. 208, 065 42 Čirč 

 Obec Ďurková, č. 18, 065 41 Ľubotín 

 Obec Legnava, č. 77, 065 46 Malý Lipník 

 Obec Lesnica, č. 26, 065 33 Veľký Lipník 

 Obec Kyjov, č. 164, 065 48 Šarišské Jastrabie 

 Obec Jarabina, č. 58, 065 31 Jarabina 

 Obec Nižné Ružbachy, č. 135, 065 02 Vyšné Ružbachy 

 Obec Plavnica, č. 121, 65 45 Plavnica 

3.1.2. Organizácie v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti obcí uvedených v bode 

3.1.1. pristupujúce k verejnému obstarávaniu: 

 Verejnoprospešné služby Mesta Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 

 Základná škola, Za vodou 14, 064 01 Stará Ľubovňa 

 Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa             

                 (ďalej len „organizácie“).     

 

Článok 4. 

Predmet Rámcovej dohody 

4.1. Predmetom tejto RD je poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 

4.2. Poistenie musí spĺňať minimálne rozsah poistenia uvedený v tejto RD. 

4.3. Všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami uvedenými v prílohe, 

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto RD sa môže rozsah krytia poistných rizík tvoriacich 

predmet tejto RD iba rozšíriť. Poistenie sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka (ďalej OZ). 

 

Článok 5. 

Druh poistenia 

 

Predmet tejto RD tvoria poistné produkty v nižšie uvedenej štruktúre:   

       5.1.   Poistenie motorových vozidiel       

       5.1.1. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže osobných motorových vozidiel 

       5.1.2. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže nákladných motorových vozidiel 

       5.1.3. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže pracovných strojov a prívesných  

zariadení 

       5.1.4. Poistenie osôb prepravovaných v osobnom motorovom vozidle 

       5.1.5. Poistenie osôb prepravovaných v nákladnom motorovom vozidle        

       5.2. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

 

 

 



 

Článok  6. 

Podmienky uzatvárania PZ pre poistenie proti poškodeniu, zničeniu a krádeži 

motorových vozidiel, poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle a poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej PZP). 

 

6.1. PZ bude uzatvárať každá organizácia individuálne na základe podmienok stanovených 

v tejto RD a v zmysle príslušných tabuľkových príloh k tejto RD. Údaje uvedené 

v tabuľkových prílohách (predmet poistenia, poistné sumy) môžu byť pred uzatvorením PZ 

na prvé poistné obdobie, resp. počas trvania platnosti PZ organizáciami aktualizované. 

6.2. Vzory tlačív PZ pre jednotlivé organizácie tvoria prílohu č. 5 tejto RD. Ďalšie ustanovenia 

a údaje pri uzatváraní PZ môžu byť do týchto vzorov tlačív PZ uvedené iba v súlade 

s ustanoveniami RD. Vzory tlačív PZ nepredložené poistníkom predkladá poisťovateľ. 

Vzorové tlačivá môže poisťovateľ nahradiť vlastnými tlačivami za predpokladu, že ich 

obsah bude plne v súlade s ustanoveniami tejto RD. 

6.3. Ročné sadzby za jednotlivé druhy poistenia sú dojednané ako maximálne a sú záväzné 

počas celej doby trvania tejto RD za predpokladu, že celkové predpísané poistné za prvé 

dve poistné obdobia bude minimálne na úrovni ročného predpisu poistného kalkulovaného 

pri uzatváraní tejto RD. V prípade nesplnenia tejto podmienky má poisťovňa právo od 

tretieho poistného obdobia zvýšiť ročné sadzby poistného do 25 %.  

6.4. Nižšiu ročnú sadzbu za jednotlivé druhy poistenia jednotne pre všetky organizácie je 

možné dohodnúť iba na základe písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán formou 

dodatku k tejto RD. Jednotlivé organizácie a poisťovňa pri uzatváraní PZ za vybrané druhy 

poistenia môžu dohodnúť nižšiu ročnú sadzbu poistenia aj individuálne s tým, že túto 

skutočnosť s odvolaním sa na príslušné ustanovenie RD uvedú do poznámok v PZ. 

6.5. Poistné obdobie je jeden kalendárny rok. 

6.6. Poistenie začína od dátumu vyznačeného v  poistných zmluvách ako začiatok poistenia     

a dojednáva sa na dobu neurčitú alebo na dobu určitú. V prípade uzatvorenia poistných 

zmlúv na dobu určitú určia zmluvné strany dobu ich platnosti a účinnosti maximálne do 

termínu skončenia platnosti RD. 

6.7. Poistné zmluvy, ktoré uzatvorí poisťovňa s jednotlivými organizáciami za podmienok tejto 

RD, možno vypovedať v zmysle ustanovení OZ. 

6.8. Pre PZP resp. pre poistenie úrazu osôb prepravovaných v motorových vozidlách bude 

uzatvorená samostatná PZ.  

6.9. Účinnosť poistných zmlúv, ktoré sa budú týkať doposiaľ nepoistených motorových 

vozidiel alebo doposiaľ nepoistených poistných rizík, bude stanovená najskôr v deň 

nadobudnutia účinnosti tejto RD. 

6.10. Motorové vozidlá, ktoré sú  poistené v inej poisťovacej spoločnosti, ako v poisťovni sa 

budú poisťovať po vypovedaní a následnom skončení platnosti existujúcich PZ (v danom 

prípade bude prvé poistné stanovené ako alikvotná časť poistného do najbližšej splátky 

PZ). 

6.11. Motorové vozidlá, ktoré sú  poistené v poisťovni sa prepoistia v zmysle podmienok 

stanovených v tejto dohode s účinnosťou najskôr od prvého dňa nasledujúceho mesiaca 

po podpise tejto RD. Začiatok poistenia - účinnosť nových PZ určí príslušná 

organizácia. Existujúce PZ uzatvorené medzi poistenými a poisťovňou zaniknú 

k účinnosti novej PZ, sumu nespotrebovaného poistného zo zaniknutých PZ poisťovňa 

vráti poistenému. 

 

6.12. Poistenie sa dojednáva pre predmety poistenia na nasledovný rozsah rizík: 

6.12.1. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže osobných motorových vozidiel 

vrátane čelného skla, nákladných motorových vozidiel a autobusov vrátane čelného skla, 



pracovných strojov s EČV a prívesných zariadení (prívesov a návesov). 

6.12.2. Poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle 

6.12.3. PZP 

 

6.13.  Rozsah poistenia pre poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže osobných 

motorových vozidiel, nákladných motorových vozidiel, autobusov, pracovných strojov  

s EČV a prívesných zariadení (prívesov a návesov): 

6.13.1. poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej udalosti alebo 

škodou spôsobenou vodou z vodovodného zariadenia 

6.13.2. poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku havárie 

6.13.3. poistenie pre prípad odcudzenia a poškodenia vozidla, jeho časti a výbavy, ak k 

odcudzeniu, resp. poškodeniu došlo krádežou alebo lúpežným prepadnutím 

6.13.4. poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom 

6.13.5. poistenie pre prípad poškodenia zverou, stretu so zverou počas prevádzky vozidla alebo 

poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle 

spôsobených ohryzením alebo prehryznutím hlodavcami a inými zvieratami (napr. 

kunami). 

 

  6.14. Poistenie motorových vozidiel sa dojednáva na novú hodnotu, t.j. znovuobstarávaciu cenu 

v prípade poškodenia, zničenia a krádeže, náklady potrebné na opravu a uvedenie do 

stavu pred poškodením. Nové hodnoty zodpovedajú poistným sumám a do poistenia budú 

stanovené na základe faktúry alebo na  základe bodu 6.21. tohto článku. 

 

  6.15. Územná platnosť 

  6.15.1. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže osobných motorových vozidiel,  

nákladných motorových vozidiel, autobusov a prívesných zariadení (prívesov 

a návesov): Európa 

  6.15.2. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže pracovných strojov s EČV: 

Slovenská republika 

 

6.16. Poisťovňa akceptuje normohodiny za opravárenské práce pre všetky druhy              

osobných motorových vozidiel v značkových autoservisoch. 

6.17. Totálna škoda nastáva, keď predpokladané náklady na opravu zničeného alebo 

poškodeného motorového vozidla tvoriaceho predmet poistenia presiahnu 90% 

všeobecnej hodnoty vozidla vrátane príslušenstva tvoriaceho jeho povinnú, štandardnú a 

doplnkovú výbavu. V prípade totálnej škody poisteného vozidla je poistným plnením 

všeobecná hodnota vrátane príslušenstva tvoriaceho jeho povinnú, štandardnú a 

doplnkovú výbavu znížená o hodnotu použiteľných zvyškov a o výšku spoluúčasti 

dohodnutej v poistnej zmluve. 

6.18. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené úmyselne neznámym páchateľom,               

napr. vandalizmus, požiar, výbuch a pod. 

6.19. Požadovaný spôsob zabezpečenia osobných motorových vozidiel pre prípad krádeže: 

6.19.1. pri vozidlách s novou cenou do 19.916,35 € pevne zabudované mechanické 

zabezpečenie, alebo imobilizér, alebo alarm, alebo GPS. 

6.19.2. pri vozidlách s novou cenou od 19.916,35 €  do 82.984,80 € dve z týchto štyroch 

zabezpečovacích zariadení: imobilizér, alarm, pevne zabudované mechanické 

zabezpečenie, GPS     

6.19.3. pri vozidlách s novou cenou nad 82.984,80 €  tri z týchto štyroch zabezpečovacích  

zariadení  : imobilizér, alarm, pevne zabudované mechanické zabezpečenie, GPS   

6.20. Požadovaný spôsob zabezpečenia nákladných vozidiel, pracovných strojov a prívesných 

zariadení pre prípad krádeže : 



6.20.1.  nákladné motorové vozidlá a autobusy – imobilizér alebo alarm alebo mechanické 

zabezpečenie 

6.20.2.  pracovné stroje a prívesné zariadenia - prekážky chrániace poistenú vec pred 

odcudzením (zámok namontovaný výrobcom alebo uzavretý priestor (budova) alebo 

mechanické  zabezpečenie alebo ich kombinácia) 

 

6.21. Stanovenie novej ceny motorových vozidiel 

6.21.1. nová cena ojazdených osobných a nákladných  motorových vozidiel bude stanovená na 

základe aktuálneho katalógu AAD – EXPERT Agentúry AUTO DATA, spol.    s.r.o.  

6.21.2. nová cena autobusov sa stanoví na základe ocenenia prostredníctvom autorizovaného 

predajcu. 

 

6.22. Dojednané ročné sadzby poistenia v % a výška spoluúčasti pre prípad poškodenia, 

zničenia a krádeže osobných motorových vozidiel 

6.22.1. Dojednaná výška spoluúčasti pre toto poistné riziko je 5%, min. 66,39 €. 

6.22.2. V prípade poškodenia alebo zničenia čelného skla na osobných motorových vozidlách 

sa výška spoluúčasti dojednáva v sume 15,00 €. 

6.22.3. Dojednaná ročná sadzba poistného pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže osobných 

motorových vozidiel v % je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka č. 2, riadok 2.1.    

    

6.23. Dojednané ročné sadzby poistenia v % a výška spoluúčasti pre prípad poškodenia, 

zničenia a krádeže nákladných motorových vozidiel a autobusov 

6.23.1. Dojednaná výška spoluúčasti pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže nákladných 

motorových vozidiel a autobusov je 5%, min. 66,39 €. 

6.23.2. Dojednaná ročná sadzba poistného pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže 

nákladných motorových vozidiel a autobusov v % je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  

Tabuľka č. 2, riadok 2.2. 

 

6.24. Dojednané ročné sadzby poistenia v % a výška spoluúčasti pre prípad poškodenia, 

zničenia a krádeže pracovných strojov s EČV a prívesných zariadení 

6.24.1. Dojednaná výška spoluúčasti pre toto riziko je 5%, min. 66,39 €. 

6.24.2. Dojednaná ročná sadzba poistného pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže 

pracovných strojov a prívesných zariadení v % je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  

Tabuľka č. 2, riadok 2.3. 

 

6.25. Poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle 

6.25.1. Poistné pre druh poistenia uvedený v bode 6.25. sa stanoví, ako násobok ročnej sadzby 

poistného pre jedno sedadlo uvedené v Eur a počet miest v jednotlivých  motorových 

vozidlách na základe údajov uvedených v TP. 

6.25.2. Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie osôb prepravovaných v              

osobných a nákladných motorových vozidlách, pre jedno sedadlo : 

6.25.2.1. poistenie pre prípad smrti následkom úrazu (S úrazom), PS 33.193,92 €. 

6.25.2.2. poistenie trvalých následkov úrazu (TN úrazu), PS  33.193,92 €.  

             TN úrazu - Ak zanechá uraz, ktorý nastal v dobe trvania poistenia trvalé  následky.  

6.25.3. Dojednaná ročná sadzba poistného pre poistenie osôb prepravovaných v osobnom           

motorovom vozidle v € (Eur) je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka č. 2, 

riadok 2.4.           

6.25.4. Dojednaná ročná sadzba poistného pre poistenie osôb prepravovaných v nákladnom           

motorovom vozidle a v autobuse v Eur je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD –  Tabuľka 

č. 2, riadok 2.5.   

  



        

6.26. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 

vozidla (PZP) 

6.26.1. Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre: 

6.26.1.1. Rozsah poistenia podľa Zákona č. 381/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

6.26.1.2. Limit poistného plnenia :  

a.  pre škody na zdraví alebo usmrtení – PS 5.000.000,00 €. 

b.  pre vecne škody, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia – PS 1.000.000,00 €. 

6.26.2. Dojednané ročné sadzby poistného pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za 

škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) sú uvedené v Prílohe č. 1 

k tejto RD –  Tabuľka č. 3 – PZP. 

 

 

Článok 7. 

Podmienky platenia poistného 

 

7.1. Poistné podľa tejto dohody je dojednané ako bežné poistné. Poistné je splatné  

v štvrťročných splátkach, ale zmluvné strany môžu na základe oznámenia poisteného 

dohodnúť frekvenciu splatnosti poistného aj v polročných, resp. v ročných splátkach. 

Platiteľom poistného je každá organizácia individuálne, ktorá má poistený majetok alebo 

predmet poistenia zverený do správy alebo na ktorú sa vzťahuje poistenie zodpovednosti 

za škodu. 

7.2. Splátky poistného sú kalkulované bez področných prirážok. 

7.3. Poistený uhradí poistné na účet: 

7.3.1. poisťovne alebo 

7.3.2. v zmysle § 28 ods. 4 Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a o 

finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účet 

sprostredkovateľa poistenia identifikovaného v článku 9 tejto RD vedeného na tento účel. 

Zaplatením poistného na účet sprostredkovateľa poistenia sa považuje poistné v zmysle 

vyššie uvedeného Zákona za uhradené. 

7.4. Spôsob úhrady poistného v zmysle predchádzajúceho bodu vrátane čísla účtu, na ktorý 

bude poistený uhrádzať poistné dohodnú zmluvné strany v PZ. 

7.5. Úhradu poistného bude poistený realizovať na základe predpisu poistného bankovým 

prevodom. 

7.6. Číslo poistnej zmluvy bude zároveň slúžiť aj ako variabilný symbol pri platbe poistného. 

7.7. Jednotlivé organizácie sú povinné uhradiť poistné v nasledovných termínoch: 

 

Predpis poistného za I.Q   do 01. januára 

Predpis poistného za II.Q do 01. apríla 

Predpis poistného za III.Q do 01. júla 

Predpis poistného za IV.Q do 01. októbra 

 

7.8. V prípade, ak v uvedenej lehote niektorá organizácia neuhradí poistné, poisťovňa bude voči 

nej postupovať podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, prípadne v zmysle 

iných súvisiacich právnych predpisov.     

 

Článok 8. 

Predpokladaná hodnota zákazky 

 

8.1. Predpokladaná hodnota všetkých zákaziek uzatvorených na základe podmienok   

stanovených v tejto RD je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto RD bod 4. 



 

                                                                  Článok 9. 

Sprostredkovateľ  poistenia 

 

9.1.  Sprostredkovateľom poistenia počas trvania platnosti tejto Rámcovej dohody je výlučne 

Prvá Komunálna Finančná a.s., Samova 11, 949 01 Nitra,  zapísaná v OR Okresného súdu 

Nitra,Oddiel:Sa,Vložkač.10214/N, IČO: 36 557 129 v zmysle Zákona č. 186/2009 Z.z. 

o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

9.2.  V prípade dohody zmluvných strán vo veci zmeny sprostredkovateľa poistenia platnosť 

a účinnosť tejto Rámcovej dohody a následne podľa nej uzatvorených poistných zmlúv 

k 1. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca zaniká. 

 

Článok 10. 

Likvidácia poistných udalostí 

 

  10.1. V prípade vzniku škody je poistník povinný bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť 

poisťovateľovi, a to formou bezplatného telefonického hlásenia na asistenčné služby na 

tel. č. 0850/111-211. 

  10.2. Nepretržitý 24-hodinový telefónny servis asistenčnej služby zabezpečuje poisťovateľ:          

EuroCross Assistance Czech Republik, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika. 

  10.3. Po nahlásení škody asistenčnou službou poisťovateľ v prípade potreby zabezpečí do 48 

hodín obhliadku škody a doručí predpísané tlačivo „Hlásenie o škodovej udalosti“ podľa 

rizika. 

            Poistník je následne informovaný o čísle škodovej udalosti. 

  10.4. Likvidácie poistných udalostí riešia: 

         Odbor likvidácie: Ing. Štefánia Pastorová 

Tel.: 02/20815-377 

e-mail: likvidacia-pu@union.sk 

 10.5. Pri likvidácii poistných udalostí (ďalej PU) bude poisťovňa postupovať nasledovne: 

 10.5.1. pri likvidácii poistnej udalosti, pri ktorej by malo prísť ku kráteniu alebo zamietnutiu 

poistného plnenia, poisťovňa najprv uvedenú poistnú udalosť konzultuje s povereným 

pracovníkom PKF, a.s..   

10.5.2. poisťovňa vždy po ukončení likvidácie poistnej udalosti zašle oznámenie             

o zlikvidovaní  poistnej udalosti na adresu PKF, a.s.. 

10.6.  Poistné plnenie bude realizované priamo na účet organizácie, ktorá si bude uplatňovať 

náhradu zo vzniknutej škody z poistnej zmluvy uzatvorenej na základe podmienok 

stanovených v tejto dohode alebo oprávnenej osobe z poistenia úrazu žiakov resp. 

zo zodpovednosti za škodu.                    

 

Článok 11. 

Záverečné ustanovenia 

 

11.1. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto RD sú platné len v prípade, ak sú vyhotovené  

písomne a podpísané zástupcami oboch strán.  

11.2.  Uzatvárať dodatky k tejto RD je možné iba v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

11.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto RD sú jej prílohy, na ktoré sa odkazuje v predchádzajúcich 

ustanoveniach. 

11.4. Táto RD sa pre potreby zmluvných strán vyhotovuje v štyroch  origináloch, z ktorých 

organizácia obdrží dva exempláre, poisťovňa a sprostredkovateľ poistenia jeden 

mailto:likvidacia-pu@union.sk


exemplár. 

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto RD riadne prečítali, jeho obsahu plne  

porozumeli, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

11.6. Táto RD nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke poistníka. Dojednáva sa na 

dobu určitú v trvaní 48 mesiacov od podpisu tejto RD. Poistné zmluvy, ktoré uzatvorí 

poisťovňa s jednotlivými organizáciami za podmienok uvedených v tejto RD, možno 

vypovedať v zmysle príslušných ustanovení OZ. 

 

PRÍLOHY 

 

1. Ročné sadzby poistenia za jednotlivé poistné riziká – II. časť 

2. Všeobecné poistné podmienky pre poistenie motorových vozidiel 

3. Všeobecné poistné podmienky pre PZP 

4. Všeobecné poistné podmienky pre úraz 

5. Vzorové tlačivá 

5.a. PZ pre havarijné poistenie motorových vozidiel pre jednotlivé organizácie – vzorové  

tlačivo 

5.a.1.  Havarijné poistenie – vzorové tlačivo 

5.a.2.  Zoznam vozidiel poistených v súbore – vzorové tlačivo  

5.b.     PZ pre poistenie PZP pre jednotlivé organizácie – vzorové tlačivo 

5.b.1.  Zoznam vozidiel PZP – vzorové tlačivo  

5.c.     PZ úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle – vzorové tlačivo 

6.  Zoznam organizácií pristupujúcich k verejnému obstarávaniu 

7.  Zoznam osobných motorových vozidiel 

8. Zoznam nákladných motorových vozidiel, pracovných strojov a prívesných zariadení 

9. Tabuľka PZP   

 

V Starej Ľubovni dňa 15.11.2018                   V Bratislave dňa 12.11.2018 

 

 
 

 

 

 ..................................................................                         ........................................................... 

 poistník                                                       poisťovňa 

PaedDr. Ľubomír Rešetár Ing. Jozef Koma, PhD. 

predseda združenia člen predstavenstva 

 

 

 

 

 

........................................................ 

                                                                               poisťovňa 

 Ing. Tomáš Kalivoda 

 člen predstavenstva 
 

   

 

 



Príloha č. 1 
k Rámcovej dohode č. RD – 09/2018 pre poistenie motorových vozidiel a pre poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

 

 

 

Ročné sadzby poistenia za jednotlivé poistné riziká – II. časť 

 

 

1. Ročné sadzby poistného pre poistenie motorových vozidiel (kasko) a poistenia osôb 

prepravovaných  v motorových vozidlách 

 

 

Tabuľka č.2 

 

 

2. Ročné sadzby poistného pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) 

 

 

Tabuľka č. 3 – PZP 

Popis vozidla 
Roč. poistné 

     v € (Eur) 

za 1 vozidlo 

a) jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka s hmotnosťou 

do 400 kg so zdvihovým objemom valcov: 
--- 

1. do 50 cm3 vrátane 25,00 

2. nad 50 cm3 do 350 cm3 vrátane 40,00 

3. nad 350 cm3 55,00 

b) osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automobil a  pojazdný 

pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3500 kg, motorová 

trojkolka s celkovou hmotnosťou nad 400  kg, so zdvihovým 

objemom valcov: 

--- 

1. do 1 300 cm3 vrátane alebo na elektrický pohon 85,00 

2.a) nad 1 300 cm3 do 1 400 cm3 vrátane 95,00 

 
Poistné riziká 

Ročná sadzba 

poistenia 
Jednotka 

2.1. 
Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a  

krádeže osobných motorových vozidiel 
1,80 %  (percento) 

2.2. 
Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže 

nákladných motorových vozidiel a autobusov 
1,40 %  (percento) 

2.3. 
Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a  

krádeže pracovných strojov a prívesných zariadení 
1,60 %  (percento) 

2.4. 
Poistenie osôb prepravovaných v osobnom 

motorovom vozidle (ročná sadzba pre 1 sedadlo)           
38,00 € (Eur) 

2.5. 
Poistenie osôb prepravovaných v nákladnom 

motorovom vozidle (ročná sadzba pre 1 sedadlo) 
38,00 € (Eur) 



2.b) nad 1 400 cm3 do 1 800 cm3 vrátane 105,00 

3.a) nad 1 800 cm3 do 1 900 cm3 vrátane 115,00 

3.b) nad 1 900 cm3 do 2 500 cm3 vrátane 125,00 

4. nad 2 500 cm3 135,00 

c) obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg 160,00 

d) sanitný automobil, ak nie je podľa písm. b) ustanovená nižšia sadzba 

poistného   
160,00 

e) automobily banskej a vodnej záchrannej služby trvale vybavené 

špeciálnymi prístrojmi na záchranu života a zásahové vozidlá 

jednotiek požiarnej ochrany, ak nie je podľa písm. b) ustanovená 

nižšia sadzba poistného 

300,00 

f)  ťahač návesov 1 950,00 

g) ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj s EČV s celkovou 

hmotnosťou 
--- 

1. od 3 500 kg do 12 000 kg vrátane 450,00 

2. nad 12 000 kg 550,00 

h) poľnohospodársky alebo lesný traktor, motorové vozidlo používané   

výlučne na prevoz včelstiev s EČV,  pojazdný pracovný stroj bez 

EČV alebo vysokozdvižný vozík 

35,00 

i) motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor alebo 

traktor, ktorému sa EČV neprideľuje 
40,00 

j) autobus určený na prevádzku iba v mestskej hromadnej doprave a 

trolejbus 
--- 

1. autobus 1 200,00 

2. trolejbus 1 200,00 

k) ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou --- 

1. do 5 000 kg vrátane 800,00 

2. nad 5 000 kg 1 200,00 

l) prípojné vozidlo --- 

1. určené na ťahanie motorovými vozidlami s výnimkou motorových 

vozidiel uvedených v písm. a) a i) 
--- 

1.1 s celkovou hmotnosťou do 750 kg vrátane 25,00 

1.2 s celkovou hmotnosťou nad 750 kg 35,00 

2. určené na ťahanie motorovým vozidlom uvedeným v písm.f) - náves 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Predpokladaná hodnota zákazky 

    Predpokladaná hodnota všetkých zákaziek uzatvorených na základe podmienok   

stanovených v tejto RD počas jej platnosti je od  80.572,37 Eur  do  99.634,35 Eur. 

 

 

 

 

V Starej Ľubovni dňa 15.11.2018                   V Bratislave dňa 12.11.2018 

 

 

 

 
 

 

 

 ..................................................................                         ........................................................... 

  poistník                                                       poisťovňa 

  PaedDr. Ľubomír Rešetár Ing. Jozef Koma, PhD. 

  predseda združenia člen predstavenstva 

 

 

 

 

 

........................................................ 

                                                                               poisťovňa 

 Ing. Tomáš Kalivoda 

 člen predstavenstva 


