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Poistenie majetku: 

1. Mesto kúpilo 2 ks elektrobicyklov  - 1 ks dámsky a 1 ks pánsky, celkom za 4 630 eur.   
Dňa 10.09.2021 bola uzavretá Zmluva o poskytnutí finančného príspevku medzi Miestnou akčnou 
skupinou - Občianskym združením MAS LEV, o. z. („MAS“) a mestom Levoča ako užívateľom, 
predmetom ktorej je úprava práv a povinností pri poskytnutí príspevku zo strany MAS Užívateľovi na 
Realizáciu aktivít Projektu: Investície mesta Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej 
infraštruktúry. 
 
Podľa bodu 5.2 cit. zmluvy je potrebné, aby mesto preukázalo MAS poistenie pokrývajúce poistenie 
majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý 
v žiadosti o platbu. V Čl. 13, ods. 2, písm. a) Všeobecných zmluvných podmienok k cit. zmluve je 
obsiahnutá povinnosť užívateľa riadne poistiť Majetok nadobudnutý z príspevku.  Ďalšie 
požiadavky na poistenie sú následne obsiahnuté v ďalších bodoch všeobec. zmluvných podmienok, 
z ktorých najdôležitejšie sú:  
i) poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného majetku 
nadobudnutého z príspevku; 
ii) poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; 
iii) poistenie musí trvať počas realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu. 
     
Podľa Čl. 5, ods. 2, písm. j) zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení, 
o poistení majetku mesta , ak výška ročného poistného je nižšia ako 5 000 eur vrátane rozhoduje 
primátor mesta po prerokovaní v mestskej rade (MR). 
 
Poistenie elektrobicyklov poskytuje len Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského 
štátu.  
 
Stanovisko OM:               OM súhlasí s návrhom na uznesenie 
Stanovisko MK:               Návrh na uznesenie nebol prerokovaný v MK  
Stanovisko MR:  
 

Primátor mesta po prerokovaní v MR schvaľuje uzavretie Poistnej zmluvy medzi mestom Levoča, 
IČO: 00 329 321, so sídlom: Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako poistníkom a poisteným 
a poisťovňou Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so 
sídlom: Lamačská cesta 3/A, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04 s dojednaním poistenia 
takto:  

 
PREDMET POISTENIA/POISTNÁ SUMA:   
1. Bicykel Crussis e-Guera 7.7S – dámsky – 1 ks; poistná suma: 2 240 eur; 
2. Bicykel Crussis e-Largo 7.7M – pánsky – 1 ks; poistná suma: 2 390 eur; 
 
POISTNÉ RIZIKÁ:  
 KRÁDEŽ;  bicykel musí byť v uzamknutom priestore; resp. uzamknutý k pevnému stojanu alebo 

inému zariadeniu spojenému pevne so zemou definovanou zámkou; bicykel musí byť zamknutý 
bezpečnostným zámkom; 

 klient, ktorý si požičiava bicykel musí byť overený min. 2 dokladmi totožnosti; podpisuje zmluvu 
o zapožičaní bicykla; 

 amortizácia: 1 % z ceny bicykla mesačne; 
 spoluúčasť: 10 %; 



 z poistného plnenia je odpočítaná záloha od klienta za bicykel;  
 
 POISTNÉ na 3 roky  - jednorazové - 20% z ceny bicykla; t. j. celkom 926 eur za oba bicykle;  

 
 POŠKODENIE: poškodenie bicykla a jeho súčastí, nevzťahuje sa na poškodenie, ktoré nemá vplyv 

na funkčnosť bicykla – poškrabanie, oškretie... 
 poistná suma maximálne: 500 eur; 
 poistné za 1 deň: 5,50 eur; v deň požičania klient zaplatí pri preberaní bicykla výšku poistného za 

poškodenie (podľa počtu dní výpožičky) a poverená osoba, ktorá bicykel požičiava obratom zasiela 
údaje o klientovi do poisťovne s uvedením počtu dní poistenia a raz mesačne poisťovňa vystaví 
výkaz na úhradu poistného za poistenie poškodenia bicykla. 

 
DOBA POISTENIA: 3 roky 
     

 Výdaj: 926 eur/3 roky pri poistnom riziku krádež 
           5,50 eur/deň pri poistnom riziku poškodenie (podľa počtu dní výpožičky) 

 T: 30.09.2022    

 

 

 
 
 
 
 

 


