
ZS6 

D 
20 * 2<0/j 

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve číslo 92 0000 0022 
pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 
so sídlom Plynárenská 1, 82109 Bratislava, Slovenská republika 
korešpondenčná adresa je totožná so sídlom 

IČO: 47 243 597, DIČ: 2023658329 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 2154/B 

Zriaďovateľ: SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A., Str. Nerva Traian Nr. 3, Sectorul 3, Bloc M 
101 Bukurešť- Registrovaná obchodným registrom vedeným Národným úradom pre obchodný register, Úradom pre 
obchodný register pri Okresnom súde v Bukurešti, číslo zápisu: J40/305/1991 

(ďalej len "poisťovateľ"), 

zastúpený na základe splnomocnenia podpísanou osobou 

Mesto Prievidza 
so sídlom Námestie Slobody 14, 971 01 Prievidza, Slovenská republika 

IČO: 00 318 442 

zriadené na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

(ďalej len "poistník" a "poistený"), 
zastúpený: JUDr. Katarína Macháčková, funkcia: primátorka mesta 

a 

uzatvárajú 

dodatok č.l k poistnej zmluve č. 92 0000 0022 (ďalej len "dodatok" v príslušnom gramatickom tvare), spolu s ktorou tvorí neoddeliteľný 

celok. 



Článok I. Úvodné ustanovenia 

1. Týmto dodatkom sa upravuje číslovanie príloh poistnej zmluvy č. 92 0000 0022: 
Príloha č.l je Zoznam nehnuteľností, 
Príloha č.2 je Zoznam hnuteľného majetku. 

Článok II. Poistenie 

1. Týmto dodatkom sa odpoisťujú nasledovné predmety poistenia z Oddielov I., II., III. a V. poistnej zmluvy č. 92 0000 0022: 

a) Chata Mraznica (Mrazničná ul. č 13, V. Lehôtka) uvedená v Prílohe č.l pod poradovým číslom 5. - ku dňu 11.03.2015, 
b) Telocvičňa s prístavbou (Ul. S. Chalúpku č. 12F) uvedená v Prílohe č.l pod poradovým číslom 17. - ku dňu 01.01.2015, 
c) Pavilón (Ul. S. Chalúpku) uvedený v Prílohe č.l pod poradovým číslom 22. - ku dňu 01.01.2015. 

2. V zmysle bodu 1. je nespotrebované poistné: 

a) 10,57 EUR za obdobie od 11.03.2015 do 31.12.2015 (Oddiel I. - 8,55 EUR, Oddiel II. - 2,02 EUR), 
b) 10,44 EUR za obdobie od 01.01.2015 fo 31.12.2015 (Oddiel I. - 8,45 EUR, Oddiel II. -1,99 EUR), 
c) 6,56 EUR za obdobie od 01.01.2015 fo 31.12.2015 (Oddiel I. - 5,32 EUR, Oddiel II. -1,24 EUR). 

Celkové nesportrebované poistné vo výške 27,57 EUR bude poukázané na bankový účet poistníka. 

3. Týmto sa upravujú výšky poistných súm uvedených v poistej zmluve č. 92 0000 0022: 

a) pre predmet poistenia uvedený v Tabuľke č.l pod poradovým číslom 1. Oddielu I časť A z 20441524,56 EUR na 20227992,34 
EUR, 

b) pre predmet poistenia uvedený v Tabuľke č.2 pod poradovým číslom 1. Oddielu I Časť B z 10220 762,28 EUR na 10113 996,17 
EUR. 
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Článok III. Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015 24:00 hod. 

2. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 92 0000 0022 zostávajú nezmenené. 

3. Tento dodatok pozostáva z 3 strán a prílohy č.l a je vypracovaný v štyroch exemplároch z ktorých má každý platnosť originálu, 
pričom zmluvné strany obdržia po dvoch exemplároch. 

Prílohy: 

Príloha č . l - Rozhodnutia k povoleniu vkladov vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam, ktoré sú 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v 
tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú. 

5. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

predmetom odpoistenia v tomto dodatku 

17 APR. 2015 
, dňa V Bratislave, dňa 02.04.2015 

pečiatka a podpis poistníka 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

pečiatka a podpis poisťovateľa 

Ing. Ondrej Zaťko 
vedúci organizačnej zložky 
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