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Poistenie majetku:  

1. Mesto Levoča má poistený majetok v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava (ďalej len 
„poisťovňa Allianz“) na základe poistnej zmluvy zo dňa 22.01.2018, so začiatkom poistenia od 01.02.2018, s výškou 
poistného 7 864,67 €/rok. Poistenie bolo dojednané na 3 roky – od 01.02.2018 do 31.01.2021. Je preto potrebné 
obstarať nové poistenie.  

Na predloženie cenových ponúk boli oslovené tieto poisťovne: Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group; 
Allianz, ČSOB Poisťovňa, a. s., Generali Poisťovňa, a. s., UNIQA poisťovňa, a. s.. Lehota na vypracovanie 
cenových ponúk bola stanovená najneskôr do 28.10.2020. V lehote na predloženie cenovej ponuky nám ČSOB 
Poisťovňa, a. s., oznámila, že ponuku predkladať nebude. Žiadna iná poisťovňa nám ponuku nepredložila. 

So zreteľom na to, že mesto je dlhoročným klientom poisťovne Allianz (mesto má väčšinu majetku poisteného 
v poisťovni Allianz) a škodovosť na poistnej zmluve mesta nedosiahla  60% poistného, prejavila poisťovňa Allianz 
ochotu riešiť nové poistenie dodatkom k existujúcej zmluve. Podmienkou uzavretia tohto dodatku je, že do 
31.01.2021 škodovosť na poistnej zmluve nedosiahne 60% poistného. 

Ak by však takáto škodovosť nastala, bolo by potrebné riešiť nové poistenie novou poistnou zmluvou. V tomto 
prípade je možné postupovať podľa ustanovenia Čl. 6, bodu 6, písm. d) Smernice mesta o verejnom obstarávaní č. 
1/2020, podľa ktorého „Prieskum trhu sa nevykonáva ak v predchádzajúcom prieskume trhu na rovnaký predmet 

obstarávania nebola predložená žiadna ponuka“. Mesto má teda možnosť uzavrieť zmluvu s niektorým zo 
subjektov, ktoré boli oslovené, avšak ponuku nepredložili. Vo veci dojednania novej poistnej zmluvy na rovnaký 
predmet obstarávania bola oslovená poisťovňa Allianz.  

V zmysle dodatku k existujúcej zmluve, resp. novou poistnou zmluvou by v porovnaní s teraz platnou poistnou 
zmluvou došlo k úprave poistenia želaným spôsobom, teda v súlade s požiadavkami mesta, a to najmä: k zvýšeniu 
poistnej sumy nehnuteľného majetku (z 39 538 980 € na 43 068 248 €; zo zoznamu poisteného nehnuteľného 

majetku vypadol objekt  č. 1069/5 – Kultúrny dom Levočské Lúky; pribudli 2ks garáží v lok. ul. Sadová – s. č. 3474 

a 3475; boli navýšené poistné sumy niektorých objektov so zreteľom na aktuálny index cien stavebných prác); k 
zvýšeniu poistnej sumy hnuteľného majetku (z 796 600 € na 837 800 €); k zvýšeniu poistnej sumy: peniaze 
a ceniny v trezore a v pokladni; k zvýšeniu poistnej sumy: „vypratávacie náklady“ (z 10 000 € na 20 000 €); 

k zvýšeniu poistnej sumy celkom (zo 40 369 580 € na 43 965 048 €). Dodatok i nová poistná zmluva by boli 
uzavreté na 2 roky.  

Výška poistného by bola: 
 v prípade uzavretia dodatku k existujúcej zmluve:   8 559,82 €/rok; (navýšenie o 695,15 €);  

poistné vyčíslené podľa sadzieb platných v r. 2018, teda v čase uzatvárania existujúcej poistnej zmluvy;    
 v prípade uzavretia novej poistnej zmluvy:              11 948,63 €/rok; (navýšenie o 4 083,96 €); 

poistné vyčíslené podľa aktuálnych predpisov a sadzobníkov poisťovne Allianz po uplatnení všetkých zliav 
v zmysle aktuálne platných smerníc poisťovne Allianz; je potrebné mať na zreteli, že došlo k zvýšeniu sadzieb 
poistného; niektoré poisťovne nám už pri obstarávaní poistenia v r. 2018 ponúkali značne vysoké poistné: Union: 
12 530 €; Generali: 11 931 €;       

 rozdiel je 3 388,81 €. 

Dôležitou skutočnosťou majúcou vplyv na výšku poistného je, že dňa 20.06.2018 (s účinnosťou od 01.10.2018) bol 
schválený Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bola 
zavedená daň z poistenia. Pri poistnom 8 559,82 € je poistné: 7 925,76 € a daň z poistenia: 634,06 €. Pri poistnom 
11 948,63 €  je poistné 11 063,54 a daň z poistenia 885,08 €. V čase uzatvárania existujúcej zmluvy (22.01.2018) 
táto daň z poistenia ešte zavedená nebola.  

Pre mesto je z ekonomického hľadiska výhodnejšie a tiež hospodárnejšie uzavrieť Dodatok k existujúcej poistnej 
zmluve ako novú poistnú zmluvu. Z dôvodu, že uzavretie dodatku k existujúcej zmluve je podmienené škodovosťou  
(mesto dnes nevie, či k 31.01.2021 škoda nastane alebo nie); je vhodné mať okrem dodatku k existujúcej zmluve 
schválené aj uzavretie novej poistnej zmluvy, aby nenastala situácia, že majetok mesta nebude poistený.  

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:                                           
Stanovisko MR:      

a) MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 1 k poistnej zmluve č. 411 025 100 uzavretej dňa 22.01.2018 medzi 
mestom Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča ako poisteným a poisťovňou: 
Allianz – Slovenská  poisťovňa, a. s., IČO: 00 151 700, so sídlom: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava na 
poistenie majetku mesta a zodpovednosti za škodu s dojednaním poistenia takto:  
Predmet poistenia: 



1. nehnuteľný majetok tvoriaci budovy, haly a stavby, vrátane ich stavebných súčastí (v zmysle prílohy: „Zoznam 
poisteného nehnuteľného majetku“) – na poistnú sumu 43 068 248 € na novú hodnotu; pri poistnom riziku požiar, 
úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv 
pôdy, lavína a ťarcha snehu; voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov 
(stromov, stožiarov alebo iných  predmetov); 

2. stavebné súčasti nehnuteľného majetku pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus 
a prostý vandalizmus (bez podmienky prekonania prekážky, s výnimkou povrchového  poškodenia poistených 
vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť, t. j. estetické poškodenie)   na poistnú sumu 20 000 € na prvé riziko; 

3. IT, ONU, S a FO pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus a prostý vandalizmus (bez 
podmienky prekonania prekážky, s výnimkou povrchového  poškodenia poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich 
funkčnosť, t. j. estetické poškodenie) na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko; 

4. hnuteľný majetok tvoriaci výrobné a prevádzkové zariadenia (súbor majetku v zmysle účtovnej evidencie 
poisteného) – na poistnú sumu 837 800 € na novú hodnotu; pri poistnom riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád 
lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, 
voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  
predmetov); 

5. hnuteľný majetok – na poistnú sumu 5 000 € pri škodách spôsobených prepätím alebo indukciou na elektrických 
alebo elektronických  zariadeniach v priebehu búrky; 

6. hnuteľný majetok – na poistnú sumu 837 800 € na novú hodnotu; pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste 
poistenia, vandalizmus;  na poistnú sumu 30 000 € na prvé riziko;  

7. peniaze a ceniny v trezore - na poistnú sumu 14 000 € na prvé riziko; pri poistnom riziku požiar, úder blesku, 
výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína 
a ťarcha snehu, voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov (stromov, 
stožiarov alebo iných  predmetov)  a pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus;  

8. náklady po poistnej udalosti („vypratávacie náklady“) – na poistnú sumu 20 000 € na prvé riziko; pri poistnom 
riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch 
sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád 
predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  predmetov); 

9. peniaze a ceniny v pokladni  - na poistnú sumu 14 000 € na prvé riziko; pri poistnom riziku lúpež v mieste 
poistenia;  

10.peniaze a ceniny počas prepravy - na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko; pri poistnom riziku lúpež pri 
preprave; 

11.sklo  (sklenené výplne dverí, okien) - na poistnú sumu 1 000 € na prvé riziko pri poistnom riziku rozbitie; 
12.zodpovednosť za škodu spôsobenú právnickými osobami na poistnú sumu 100 000 €; 

Poistené riziká:  
požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, 
zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu; voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, razová vlna, pád predmetov 
(stromov, stožiarov alebo iných  predmetov) na poistenú vec, škody spôsobené prepätím alebo indukciou na 
elektrických alebo elektronických zariadeniach v priebehu búrky, krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež pri 
preprave, vandalizmus, prostý vandalizmus, rozbitie, zodpovednosť za škodu.   

Spoluúčasť: 
- 166 € pre všetky dojednané riziká okrem: 
- 50 € pre riziko krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež pri preprave poistených vecí, vandalizmus (vrátane 

prostého), rozbitie skla a prepätie  
- 50 € pre  zodpovednosť za škodu spôsobenú právnickými osobami  

Začiatok poistenia: 01.02.2021 
Doba poistenia:       doba určitá – 2 roky od 01.02.2021 do 31.01.2023 
Výška  poistného:   8 559,82 €/rok , s platením polročne: 4 279,91 €/polrok  

Uzavretie dodatku je zo strany poisťovne podmienené skutočnosťou, že do 31.01.2021 škodovosť na poistnej 
zmluve č. 411 025 100 uzavretej dňa 22.01.2018 medzi mestom Levoča a poisťovňou nedosiahne 60% poistného. 
T: 01.02.2021 

 Výdaj: 8 559,82 €/rok 

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:                                           
Stanovisko MR:      

b) MZ schvaľuje uzavretie Poistnej zmluvy medzi mestom Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Námestie Majstra 
Pavla 4/4, Levoča ako poisteným a poisťovňou: Allianz – Slovenská  poisťovňa, a. s., IČO: 00 151 700, so sídlom: 



Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava na poistenie majetku mesta a zodpovednosti za škodu s dojednaním poistenia 
takto:  
Predmet poistenia: 
1. nehnuteľný majetok tvoriaci budovy, haly a stavby, vrátane ich stavebných súčastí (v zmysle prílohy: „Zoznam 

poisteného nehnuteľného majetku“) – na poistnú sumu 43 068 248 € na novú hodnotu; pri poistnom riziku požiar, 
úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv 
pôdy, lavína a ťarcha snehu; voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov 
(stromov, stožiarov alebo iných  predmetov); 

2. stavebné súčasti nehnuteľného majetku pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus 
a prostý vandalizmus (bez podmienky prekonania prekážky, s výnimkou povrchového  poškodenia poistených 
vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť, t. j. estetické poškodenie)   na poistnú sumu 20 000 € na prvé riziko; 

3. IT, ONU, S a FO pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus a prostý vandalizmus (bez 
podmienky prekonania prekážky, s výnimkou povrchového  poškodenia poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich 
funkčnosť, t. j. estetické poškodenie) na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko; 

4. hnuteľný majetok tvoriaci výrobné a prevádzkové zariadenia (súbor majetku v zmysle účtovnej evidencie 
poisteného) – na poistnú sumu 837 800 € na novú hodnotu; pri poistnom riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád 
lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, 
voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  
predmetov); 

5. hnuteľný majetok – na poistnú sumu 5 000 € pri škodách spôsobených prepätím alebo indukciou na elektrických 
alebo elektronických  zariadeniach v priebehu búrky; 

6. hnuteľný majetok – na poistnú sumu 837 800 € na novú hodnotu; pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste 
poistenia, vandalizmus; na poistnú sumu 30 000 € na prvé riziko;  

7. peniaze a ceniny v trezore - na poistnú sumu 14 000 € na prvé riziko; pri poistnom riziku požiar, úder blesku, 
výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína 
a ťarcha snehu, voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov (stromov, 
stožiarov alebo iných  predmetov)  a pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus;  

8. náklady po poistnej udalosti („vypratávacie náklady“)  - na poistnú sumu 20 000 € na prvé riziko; pri poistnom 
riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch 
sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád 
predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  predmetov); 

9. peniaze a ceniny v pokladni  - na poistnú sumu 14 000 € na prvé riziko; pri poistnom riziku lúpež v mieste 
poistenia;  

10.peniaze a ceniny počas prepravy - na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko; pri poistnom riziku lúpež pri 
preprave; 

11.sklo  (sklenené výplne dverí, okien) - na poistnú sumu 1 000 € na prvé riziko pri poistnom riziku rozbitie; 
12.zodpovednosť za škodu spôsobenú právnickými osobami na poistnú sumu 100 000 €; 

Poistené riziká:  
požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, 
zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu; voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, razová vlna, pád predmetov 
(stromov, stožiarov alebo iných  predmetov) na poistenú vec, škody spôsobené prepätím alebo indukciou na 
elektrických alebo elektronických zariadeniach v priebehu búrky, krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež pri 
preprave, vandalizmus, prostý vandalizmus, rozbitie, zodpovednosť za škodu.   

Spoluúčasť: 
- 166 € pre všetky dojednané riziká okrem: 
- 50 € pre riziko krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež pri preprave poistených vecí, vandalizmus (vrátane 

prostého), rozbitie skla a prepätie  
- 50 € pre  zodpovednosť za škodu spôsobenú právnickými osobami  

Začiatok poistenia: 01.02.2021 
Doba poistenia:       doba určitá – 2 roky od 01.02.2021 do 31.01.2023 
Výška  poistného:   11 948,63 €/rok , s platením polročne: 5 974,31 €/polrok  

Uzavretie poistnej zmluvy je podmienené skutočnosťou, že do 31.01.2021 škodovosť na poistnej zmluve č. 
411 025 100 uzavretej dňa 22.01.2018 medzi mestom Levoča a poisťovňou: Allianz – Slovenská  poisťovňa, a. s. , 
dosiahne 60% poistného. 
T: 01.02.2021 
 Výdaj: 11 948,63 €/rok 

Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 07.12.2020 


