
 

 

 

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytnutí poistných služieb – poistenie majetku 

a zodpovednosti zo dňa 07.12.2017, ktorá 

bola uzatvorená v súlade s ustanoveniami §83 v spojitosti s §56 Zákona č.  343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávania o  zmene  a  doplnení  niektorých   zákonov   v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „zákon“)  a  v zmysle § 262 a § 269 ods. 2 zák. č. 

513/1991 Zb. a s použitím ust. § 788 a nasl. 

zák. č. 40/1964 Zb. (ďalej aj „Občiansky zákonník“) a v zmysle príslušných poistných 

podmienok a zmluvných dojednaní predmetnej rámcovej dohody 

(ďalej aj „Rámcová dohoda“)   

 
 

medzi zmluvnými stranami 

 

1. Poistník a poistený 

 

Názov  organizácie:  Mesto Nováky  

So sídlom:    Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky                        

V zastúpení:    Ing. Dušan Šimka, primátor mesta                                                                

Kontaktná osoba:  Ing. Ján Martina, prednosta mesta          

IČO:      00 318 361                                   

DIČ:    2021211775                        

Bankové spojenie:   VÚB, a.s.                        

Číslo účtu:            SK45 0200 0000 0000 1872 8382  

Číslo tel. :                                              +421 940 636 385    

Číslo faxu :                                            -  

  

a 

 
Názov  organizácie:  Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky   

So sídlom:    Pribinova 123/9, 972 71 Nováky                        

V zastúpení:    Mesto Nováky, konajúce prostredníctvom Ing. Dušana Šimku, 

    primátora mesta – na základe splnomocnenia 

Kontaktná osoba:  Mgr. Viera Pechová, riaditeľka školy                                                          

IČO:      36 126 799                                   

DIČ:    2021622548                        

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s.                        

Číslo účtu:            SK42 5600 0000 0090 1767 0001  

Číslo tel. :                                              +421 46/546 01 29    

Číslo faxu :                                            -  

 

a 

 
Názov  organizácie:  Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky   

So sídlom:    Chemikov 956/34, 972 71 Nováky                        

V zastúpení:    Mesto Nováky, konajúce prostredníctvom Ing. Dušana Šimku, 

    primátora mesta – na základe splnomocnenia 

Kontaktná osoba:  Zdenka Duchoňová, DiS.art., riaditeľka školy                                                           

IČO:      36 126 861                                   

DIČ:    2021625584                        

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s.                        

Číslo účtu:            SK73 5600 0000 0090 1761 9003 

Číslo tel. :                                              +421 46/546 14 85    

Číslo faxu :                                            -  
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a 

 
Názov  organizácie:  Centrum voľného času   

So sídlom:    J.C. Hronského 356/2, 972 71 Nováky                        

V zastúpení:    Mesto Nováky, konajúce prostredníctvom Ing. Dušana Šimku, 

    primátora mesta – na základe splnomocnenia 

Kontaktná osoba:  Ing. Viera Hagarová, riaditeľka centra                                                         

IČO:      36 126 888                                   

DIČ:    2021624550                        

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s.                        

Číslo účtu:            SK86 5600 0000 0090 1756 6001  

Číslo tel. :                                              +421 46/546 12 27    

Číslo faxu :                                            -  

ako organizácie, prípadne organizačné zložky, Mesta Nováky v zmysle Prílohy č. 4 Rámcovej 
dohody 

 
(ďalej spolu alebo samostatne aj „poistník“ alebo „poistený“) 

a 

 

2. Poisťovateľ 

 

Obchodné meno: Union poisťovňa, a. s.                                           

Sídlo (miesto podnikania):    Karadžičova 10, 813 60 Bratislava  

Zastúpený:                                 Mgr. Michal Špaňár, MBA, predseda predstavenstva, 

 a 
 Ing. Jozef Koma, PhD., člen predstavenstva 
IČO:                                              31 322 051 

IČ DPH:                                     2020800353  

Bankové spojenie:                UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky   

Číslo účtu:                                   SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX      

Kontaktná osoba: Ing. Mária Kristová, špecialista pre verejné obstarávanie 

Číslo tel.:                                    02/20815-424, 0850/111-211 (centrála)   

Číslo faxu:                                   -    

E – mail:                                     maria.kristova@union.sk; eobstaravanie@union.sk  

Zapísaná v:  Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 383/B 
 (ďalej  len „poisťovateľ“) 

 

Článok I. 

Predmet dodatku k rámcovej dohode 

 

1. Týmto dodatkom sa predlžuje trvanie rámcovej dohody o tri mesiace v zmysle Článku VII. Záverečné 

ustanovenia, bod 2 Rámcovej dohody v nadväznosti na ustanovenia § 18 ods. 3 písm. b) zákona o VO. 

2. Článok V, bod 1 Rámcovej dohody sa mení a po zmene znie: „Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 

určitú do 31.03.2021.“ 

3. Článok V, bod 3 Rámcovej dohody sa mení a po zmene znie: „Poistné obdobie je jeden kalendárny rok 

začínajúci 01.01. a končiaci 31.12. daného roka s výnimkou prvého poistného obdobia, ktoré je 

ohraničené dátumom začiatku poistenia a 31.12. daného roka, a s výnimkou poistného obdobia 

v roku 2021, ktoré je ohraničené dátumami 01.01.2021 a  31.03.2021, a teda poistné obdobie môže  

byť aj področné. Poisťovateľ stanoví výšku poistného za področné poistné obdobie alikvotne.“ 
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Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento  dodatok č. 1 k Rámcovej dohode nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.  

2. Tento dodatok č. 1 k Rámcovej  dohode je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých poistník obdrží 3 
rovnopisy dodatku a poisťovateľ obdrží 2 rovnopisy. 

3. Ustanovenia Rámcovej dohody, ktoré sa týmto dodatkom neupravujú, zostávajú nezmenené 
v platnosti. 
 

4. Zmluvné strany súhlasia s podmienkami uvedenými v tomto dodatku č. 1 k Rámcovej dohode a 
zaväzujú sa ich rešpektovať a zároveň vyhlasujú, že dodatok č. 1 k Rámcovej dohode nebol uzavretý v 
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 
 

5. V prípade, že niektoré ustanovenia dodatku č. 1 k Rámcovej dohode alebo ich časti sú alebo sa z 
akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá to a ani to 
nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tohto 
dodatku č. 1 a/alebo Rámcovej dohody. V takomto prípade, sa zmluvné strany dojednávajú, že 
dotknuté ustanovenia dodatku č. 1 a/alebo Rámcovej dohody sa nahrádzajú všeobecne záväznou 
právnou úpravou, ktorá v čo najväčšej miere zodpovedá účelu sledovaného dotknutými 
ustanoveniami (salvátorská doložka). 

  
  
V Novákoch, dňa 16.12.2020 V Bratislave dňa 16.12.2020 
 
Za poistníka :                                             Za poisťovateľa:   
 
 
 
 
 
 
 
........................................................ ................................................... 
Ing. Dušan Šimka Mgr. Michal Špaňár, MBA 
primátor mesta Nováky predseda predstavenstva 
 
 
 
 
 
 
 ..................................................... 
 Ing. Jozef Koma, PhD.   
 člen predstavenstva 
 

 


