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Poistenie majetku:  

1. Mesto Levoča má značnú časť svojho majetku poisteného v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., 
Bratislava (ďalej len „poisťovňa Allianz“), a to na základe poistnej zmluvy zo dňa 22.01.2018 v znení dodatku č. 1 
zo dňa 21.01.2021 a dodatku č. 2 zo dňa 06.05.2022. Výška poistného je 8 571,01 eur/rok. Koniec poistenia je 
31.01.2023, je preto potrebné obstarať nové poistenie.  

Na predloženie cenových ponúk boli oslovené tieto poisťovne: Allianz, PREMIUM Insurance Company 
Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Generali Poisťovňa, a. s., UNIQA poisťovňa, a. s. a ČSOB 
Poisťovňa, a. s. 

V lehote na predloženie cenovej ponuky nám UNIQA poisťovňa, a. s., oznámila, že ponuku predkladať nebude. 
Podľa návrhu poisťovne PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 
by výška poistného bola 14 938,02 eur/rok. Generali Poisťovňa, a. s. a ČSOB Poisťovňa, a. s.. nám ponuku 
nepredložili. 
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 je nízka, poisťovňa Allianz nám ponúkla možnosť 
prolongácie poistenia o 2 roky. Výška poistného by v tomto prípade bola 9 879,63 eur/rok.  V prípade uzavretia 
novej poistnej zmluvy s poisťovňou Allianz by výška poistného bola 16 900 eur/rok (teda rozdiel 7 020,37 eur).    
V zmysle dodatku k existujúcej poistnej zmluve 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 (zo 43 151 139 € na 51 599 088 € - poistné sumy objektov boli navýšené o 20% z dôvodu 
nárastu cien nehnuteľností); zo zoznamu poisteného nehnuteľného majetku vypadli 2 garáže v lok. ul. Sadovej -  s. 
č. 3474 a s. č. 3475 a tiež stavba: „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v meste Levoča“, ostane 
z nej poistený len Kamerový systém; k úprave poistnej sumy hnuteľného majetku (z 837 800 € na 536 225 €); 
k zvýšeniu poistnej sumy vypratávacích nákladov (t. j. náklady na vypratanie miesta po poistnej udalosti) z 20 000 
na 50 000 eur; k určeniu limitu plnenia pri poistných rizikách FLExA (požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla) na 
10 mil. eur. Dodatok by bol uzavretý na 2 roky.  

Pre mesto je z ekonomického hľadiska výhodnejšie a tiež hospodárnejšie uzavrieť dodatok k existujúcej poistnej 
zmluve ako novú poistnú zmluvu. Suma poistného bude o 1 308,62 eur vyššia ako je podľa teraz platnej poistnej 
zmluvy v znení jej dodatkov, avšak uzavretím dodatku (v porovnaní s novou zmluvou) dôjde k úspore finančných 
prostriedkov na zaplatenie poistného o 7 020,37 eur. Na základe uvedeného odporúčame MZ schváliť uzavretie 
dodatku k poistnej zmluve s poisťovňou Allianz. 

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK v mesiaci december 2022 nezasadala. 

MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 3 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 51 599 088 € 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 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 536 225 € 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 536 225 € 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 50 000 € 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. stroje a elektronika – kamerový systém na stavbe s. č. 1854 – čakáreň na autobus. stanici na poistnú sumu: 
5 366,17 eur;  
13. 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; 
- 150 € pre poistenie strojov a elektroniky; 
-   50 € pre  poistenie zodpovednosť za škodu spôsobenú právnickými osobami  

Začiatok poistenia: 01.02.2023 
Doba poistenia:       doba určitá – 2 roky od 01.02.2023 do 31.01.2025 
Výška  poistného:   9 879,63 €/rok , s platením polročne: 4 939,82 €/polrok  
T: 01.02.2023 
 Výdaj: 9 879,63 €/rok 
  

Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 12.12.2022 


