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všetkým záujemcom, uchádzačom 
 
 
 
VEC: Žiadosť o vysvetlenie č. 1-9_Odpoveď 

 
V súvislosti so zákazkou na poskytnutie služieb s názvom „Poistenie majetku MČ 

Bratislava-Dúbravka“, vyhlásenou dňa 14.01.2021 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom 
obstarávaní”) verejný obstarávateľ - Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 
Bratislava, dostal Žiadosti o vysvetlenie č. 1-9: 

 
Otázka č. 1: 
Doplniť sumárnu tabuľku na výpočet poistného s uvedením poistných súm, limitov 
a spoluúčastí. 
 
Odpoveď č. 1: 
V zmysle zverejnenej poistnej zmluvy s ČSOB Poisťovňa, a.s. v príloha č. 3, s tým, že: 

• Atmosférické zrážky – limit 10.000 €,  
• Škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi – limit 3.000 €, 
• Búrlivý vietor – limit 30.000 €,  
• Nepriamy úder blesku – limit 10.000 €,  
• Sprejerstvo – limit 10.000 €,  
• Poistenie vecí umiestnených na voľnom priestranstve – limit 10.000 €, 
• Uniknuté médium – limit 10.000 €,  

Spoluúčasti: 

a. Nehnuteľnosti: 170 €,  
b. Hnuteľné veci 50 €,  
c. Poistenie skla: 100 €. 
 
Otázka č. 2: 
Doplnenie škodových udalostí a vznesených nárokov za posledné tri roky.  
 
• Pri zodpovednosti za škodu prosím o informáciu, či sa poistenie má vzťahovať aj na 

zodpovednosť škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ a ak áno potom aj počet žiakov 
a vznesené nároky z takejto zodpovednosti za škodu za posledné tri roky. 

 
Odpoveď č. 2: 
V rámci poistenia zodpovednosti podľa aktuálnej poistnej zmluvy je klauzula ZOD 016_2019 – 
viď príloha č. 1, kde predmetom krytia je toto riziko – sublimit 300.000 €. Škodovosť z tohto 
rizika: 0 %. Mestská časť je v súčasnosti zriaďovateľom 4 základných škôl s právnou 
subjektivitou. 
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Otázka č. 3: 
V niektorých častiach výzvy a v podrobnom opise predmetu zákazky sa uvádza aj poistenie 
zodpovednosti za škodu, avšak nie je uvedený limit, na ktorý má byť uvedené poistenie 
dojednané. Je poistenie zodpovednosti predmetom zákazky? 
 
Odpoveď č. 3: 
Áno, predmetom zákazky je aj poistenie zodpovednosti s nižšie uvedenými parametrami: 

a. Poistná suma: 300.000 €, 
b. SU 50 €, 
c. Pripoistenia – pre každé pripoistenie sublimit 300.000 €. 

• Mestá a obce – viď znenie klauzuly v prílohe č. 2, 
• Školy, CVČ, opatrované deti – viď znenie klauzuly v prílohe č. 2, 
• Poistenie zodpovednosti v súvislosti s vykonávaním údržby a správy komunikácií 

v zmysle zákona č. 135/1961 Z.z. – sublimit poistného plnenia 3.000 € na 1 poistnú 
udalosť a 10.000 € na všetky poistné udalosti. 

Otázka č. 4: 
Prosím o uvedenie škôd na majetku a zodpovednosti za posledných 5 rokov (dátum vzniku, 
príčina, výška škody), uviesť bez ohľadu či bolo poskytnuté plnenie zo strany poisťovne. 
 
Odpoveď č. 4: 
V prílohe č. 6 – Sumár poistných udalostí 
 
Otázka č. 5: 
Výška spoluúčastí a výšky limitov plnenia pre rôzne riziká môže stanoviť poisťovňa ľubovoľne? 
 
Odpoveď č. 5: 
Odpoveď v otázke 1. 
 
Otázka č. 6: 
V opise je uvedené plnenie v nových cenách avšak v zozname sú pre hnuteľný majetok 
uvedené len účtovné hodnoty. 
 
Odpoveď č. 6: 
V Prílohe č. 4 – Podrobný opis predmetu zákazky je termín „Nová cena“ zadefinovaný.  
 
Otázka č. 7: 
Je niektorá z budov drevenej alebo inej horľavej konštrukcie? 
 
Odpoveď č. 7: 
Nie, všetky budovy sú murované z nehorľavého materiálu. 
 
Otázka č. 8: 
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Poprosili by sme informáciu o škodách (dátum vzniku, výška škody v EUR, ich príčina) za 
posledné minimálne dva rok: 
 
Odpoveď č. 8: 
Odpoveď v otázke 4. 
 
Otázka č. 9: 
Žiadame uviesť prehľad škodovosti za posledné 3 roky: 

• zvlášť za poistenie majetku-krádež a vandalizmus, zvlášť za poistenie zodpovednosti za 
škodu, 

• so stručným popisom každej škody, dátumom vzniku škody, výškou škody v EUR 
vrátane škôd za ktoré nebolo poskytnuté poistné plnenie/pri zodpovednostných 
škodách aj vznesené nároky/. 

Otázka sa vzťahuje na všetky uplatnené nároky na náhradu škody, nie na poistne udalosti, čiže 
tuto informáciu požadujeme nezávisle od toho či škoda bola alebo nebola v minulosti 
poistená, a nezávisle na plnení alebo neplnení poisťovne. 
 
Odpoveď č. 9: 
Odpoveď v otázke 4. 
 
Otázka č. 10: 
V Príloha č. 4 - Podrobný opis predmetu zákazky (príloha Výzvy) pri požadovaných poisteniach 
nie sú uvedené spoluúčasti pri živelných pohromách, pri poistení vandalizmu, pri poistení 
krádeže a pri poistení zodpovednosti. Je možné ich stanoviť? 
Akú váhu bude mať cena a akú váhu spoluúčasť pri vyhodnotení ponúk, keď spoluúčasť 
nebude nastavená a poisťovne si ju stanovia individuálne? 
 
Odpoveď č. 10: 
Odpoveď v otázke 1. Nie je možné meniť stanovené limity a spoluúčasti. 
 
Otázka č. 11: 
V Príloha č. 4 - Podrobný opis predmetu zákazky (príloha Výzvy) pri požadovaných poisteniach 
nie sú uvedené poistné sumy pri poistení na prvé riziko pre predmety d) Peniaze a ceniny 
uložené v uzamknutom trezore a e) Náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej 
udalosti, vrátane strhnutia stojacich častí, odvoz sutiny a iných zvyškov na najbližšiu skládku a 
na ich uloženie alebo zničenie. Je možné ich stanoviť napr. vandalizmus na 5 000 EUR a krádež 
a lúpež na 10 000 EUR? 
 
Odpoveď č. 11: 
Odpoveď v otázke 1 a podmienkach platnej poistnej zmluvy v prílohe č. 3. 
 
 
Otázka č. 12: 
V Príloha č. 4 - Podrobný opis predmetu zákazky (príloha Výzvy) v bode 1.2 Poistenie majetku 
proti krádeži, lúpeži a vandalizmu pri požadovaných poisteniach nie sú uvedené limity pre 
predmety poistenia a) až c). Je možné ich stanoviť? Akú váhu bude mať cena a akú váhu limit 
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pri vyhodnotení ponúk, keď spoluúčasť nebude nastavená a poisťovne si ju stanovia 
individuálne? 
 
Odpoveď č. 12: 
Odpoveď v otázke 1 a podmienkach platnej poistnej zmluvy v prílohe č. 3. 
 
Otázka č. 13: 
V opise predmetu zákazky je uvedené, že poistenie má byť dojednané na novú hodnotu, ale 
okrem nehnuteľností v prvej tabuľke je pre všetky ostatné predmety stanovená iba účtovná 
hodnota. 
 
Odpoveď č. 13: 
V Prílohe č. 4 – Podrobný opis predmetu zákazky je termín „Nová cena“ zadefinovaný.  
 
 
Otázka č. 14: 
V podrobnom opise predmetu zákazky je uvedené, že sa súbor majetku poisťuje na nové 
hodnoty, avšak v Prílohe č. 3 – Prehľad nehnuteľného a hnuteľného majetku MČ (príloha 
Výzvy) sú pre väčšinu predmetov poistenia stanovené iba účtovné hodnoty. Prosím 
o doplnenie nových hodnôt poistných vecí. 
 
Odpoveď č. 14: 
V Prílohe č. 4 – Podrobný opis predmetu zákazky je termín „Nová cena“ zadefinovaný.  
 
Otázka č. 15: 
Prosím Vás doplniť informácie spoluúčasti, poistnú sumu pre poistenie zodpovednosti 
a prípadné limity (na odcudzenie, grafity, atmosférické zrážky a pod.). 
 
Odpoveď č. 15: 
Odpoveď v otázke 1 a podmienkach platnej poistnej zmluvy v prílohe č. 3. 
 
Otázka č. 16: 
V súvislosti s ponukou pre tento tender Vás žiadame o vyjadrenie, či súhlasíte s aplikáciou 
absolútnej pandemickej výuky pre poistenie majetku a zodpovednosti? 
 
Odpoveď č. 16: 
Nie, nesúhlasíme s aplikáciou absolútnej pandemickej výluky pre poistenie majetku 
a zodpovednosti. 
 
Otázka č. 17 
Uveďte, prosím, miesta poistenia s najvyššou poistnou sumou predmetov poistenia (poistná 
suma nehnuteľného majetku + poistná suma hnuteľného majetku) s vyčíslením výšky poistnej 
sumy. 
 
Odpoveď č. 17: 
Odpoveď v prílohe č. 5 – Zoznam objektov – podklady k poisteniu majetku 2020. 
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Otázka č. 18 
Uveďte, prosím, či sa medzi predmetmi poistenia nachádzajú cesty II. a III. triedy. Ak áno, 
uveďte jednotlivé cesty, poistné sumy, roky výstavby a dĺžky ciest. 
 
Odpoveď č. 18: 
Cesty nie sú predmetom poistenia.  
 
Otázka č. 19: 
Uveďte, prosím, či sa medzi predmetmi poistenia nachádzajú mosty. Ak áno, uveďte jednotlivé 
mosty, poistné sumy, roky výstavby a dĺžky v metroch. 
 
Odpoveď č. 19: 
Nie. 
 
Otázka č. 20: 
Uveďte, prosím, zoznam všetkých škôd vzniknutých na vlastnom hnuteľnom alebo 
nehnuteľnom majetku za posledných 5 rokov (vrátane škôd spôsobených krádežou alebo 
vandalizmom). Pri každej položke uveďte dátum vzniku škody, stručný popis s uvedením 
príčiny a výšku škody. 
(Pozn.: otázka sa vzťahuje na škody, nie na poistné udalosti, t. j. túto informáciu požadujeme 
nezávisle od toho, či majetok bol alebo nebol v minulosti poistený, a nezávisle na plnení alebo 
neplnení poisťovne.) 
 
Odpoveď č. 20: 
Odpoveď v otázke 4. 
 
Otázka č. 21: 
Bola na území, kde sa nachádza majetok, za posledných 10 rokov povodeň a / alebo záplava? 
Ak áno, uveďte zoznam týchto povodní a / alebo záplav a výšku škôd spôsobených na majetku. 
(Pozn.: otázka sa vzťahuje na škody, nie na poistné udalosti, t. j. túto informáciu požadujeme 
nezávisle od toho, či majetok bol alebo nebol v minulosti poistený, a nezávisle na plnení alebo 
neplnení poisťovne.) 
 
Odpoveď č. 21: 
Nie. 
 
Otázka č. 22: 
Uveďte, prosím, či je poistná suma v prípade poistenia budov novou hodnotou a zároveň 
upresnite, akým spôsobom bola stanovená. 
 
Odpoveď č. 22: 
Poistná suma bola určená poistným maklérom, podrobnosti nepoznáme. 
 
 
Otázka č. 23: 
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V opise predmetu poistenia je uvedené, že sa poistenie vzťahuje na súbor nehnuteľného 
majetku, súbor HIM, súbor umeleckých diel, peniaze a ceniny. V prílohe poistenie – zoznam je 
uvedený výber majetku. Žiadame o upresnenie, či sa má poistenie vzťahovať na súbor alebo 
na výber a stanovenie poistnej sumy pre predmet poistenia: Peniaze a ceniny. 
 
Odpoveď č. 23: 
Odpoveď v otázke 1 a podmienkach platnej poistnej zmluvy v prílohe č. 3. 
 
Otázka č. 24: 
Uveďte, prosím, limity plnenia pre nasledovné riziká: odcudzenie, vandalizmus, lom stroja, 
nepriamy úder blesku, voda z vodovodných zariadení, rozbitie skla a nákladov na vypratanie 
miesta poistenia vzhľadom k požadovanej forme poistenia: All Risk. 
 
Odpoveď č. 24: 
Odpoveď v otázke 1 a podmienkach platnej poistnej zmluvy v prílohe č. 3. 
 
Otázka č. 25: 
Uveďte, prosím, min. 5 strojov / elektronických zariadení s najväčšou hodnotou s uvedením 
ich popisu činnosti, roku výroby a poistnej sumy. 
 
Odpoveď č. 25: 
V majetku MČ nie sú stroje alebo elektronické zariadenia významnej hodnoty, okrem 
motorových vozidiel.  
 
Otázka č. 26: 
V prípade, ak v rámci strojov a zariadení sú obsiahnuté aj pojazdné stroje, uveďte ich celkovú 
poistnú sumu, vrátane zoznamu min. 5 strojov s najväčšou hodnotou, s uvedením ich popisu 
činnosti, roku výroby a poistnej sumy. 
 
Odpoveď č. 26: 
Poistenie motorových vozidiel nie je predmetom poistenia. 
 
Otázka č. 27: 
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené so zachovaním pôvodných 
stavebných materiálov, stavebných technologických postupov a zhotovením umeleckých 
súčasti / uplatnených pri zhotovení budovy v minulosti/, ktoré je nutné vynaložiť pri oprave 
alebo znovunadobudnutí poistenej budovy. Je možné dojednanie limitu plnenia vo výške 
50.000,00 EUR za jednu a všetky poistné udalosti počas poistného obdobia? 
 
Odpoveď č. 27: 
Odpoveď je v otázke 1 a podmienkach platnej poistnej zmluvy. Odchýlky nie sú možné. 
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Otázka č. 28: 
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na rozostavané stavby, dokončené budovy a stavby, 
ktoré nie sú odovzdané do užívania a budovy a stavby počas doby ich rekonštrukcie, evidované 
na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Prosíme o zaslanie zoznamu vyššie 
uvedených predmetov poistenia v štruktúre: predmet poistenia, miesto poistenia, 
predpokladaný dátum kolaudácie, poistná suma jednotlivého predmetu poistenia. 
 
Odpoveď č. 28: 
Odpoveď v prílohe č. 5 – Zoznam objektov – podklady k poisteniu majetku 2020. 
 
Otázka č. 29: 
Dojednáva sa, že sa poistenie vzťahuje aj na škody spôsobené pôsobením atmosférických 
zrážok, t. j. na poškodenie alebo zničenie poistenej veci vodou z dažďových zrážok, vodou z 
topiaceho sa snehu alebo ľadu, resp. námrazy. Za poistnú udalosť sa nepovažuje škoda, ku 
ktorej došlo vniknutím atmosférických zrážok do miesta poistenia (budovy) cez otvorené okná, 
dvere alebo iné otvory, cez otvory v streche spôsobené obnovami, rekonštrukciami alebo 
inými prácami. Je možné dojednanie limitu plnenia vo výške 5.000,00 EUR za jednu a všetky 
poistné udalosti počas poistného obdobia? 
 
Odpoveď č. 29: 
Odpoveď v otázke 1 a podmienkach platnej poistnej zmluvy. Odchýlky nie sú možné. 
 
 
Otázka č. 30: 
Je možné dojednať pre nasledovné riziká limit poistného plnenia pre jednu a všetky poistné 
udalosti počas poistného obdobia?  

• Zemetrasenie: 4.000.000,00 EUR 
• Povodeň a Záplava: 4.000.000,00 EUR 

 
Odpoveď č. 30: 
Odpoveď v otázke 1 a podmienkach platnej poistnej zmluvy. Odchýlky nie sú možné. 
 
Otázka č. 31: 
Uveďte, prosím, poistnú sumu, na ktorú sa má poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 
vzťahovať. 
 
Odpoveď č. 31: 
Odpoveď v otázke 3. 
 
Otázka č. 32: 
Uveďte, prosím, územnú platnosť poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu. 
 
Odpoveď č. 32: 
Slovenská republika. 
 
Otázka č. 33: 
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Uveďte, prosím, požadovanú výšku spoluúčasti pre uvedený typ poistenia. 
 
Odpoveď č. 33: 
Odpoveď v otázke 1 a podmienkach platnej poistnej zmluvy. Odchýlky nie sú možné. 
 
Otázka č. 34: 
Uveďte, prosím, zoznam škôd spôsobených tretím osobám, vrátane všetkých vznesených 
nárokov voči poistenému za posledných 5 rokov. Pri každej položke uveďte dátum vzniku 
škody, stručný popis s uvedením príčiny a výšku škody. 
(Pozn.: otázka sa vzťahuje na škody, nie na poistné udalosti, t. j. túto informáciu požadujeme 
nezávisle od toho, či bolo alebo nebolo v minulosti dojednané poistenie zodpovednosti za 
škodu, a nezávisle na plnení alebo neplnení poisťovne.) 
 
Odpoveď č. 34: 
Odpoveď v otázke č. 4. 
 
 
V Bratislave, dňa 21.01.2020 
 

 
 

........................................... 
Marek Havaš 
osoba zodpovedná za proces VO 
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Príloha č. 1: 
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Príloha č. 2: 
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Príloha č. 3 – Poistná Zmluva (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 4 – Podrobný opis predmet zákazky (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 5 – Zoznam objektov – podklady k poisteniu majetku 2020 (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 6 – Sumár poistných udalostí (tvorí samostatnú prílohu) 


