DODATOK

č. 1

k Rámcovej dohode č. RD – 06/2012
o poskytnutí poistných služieb
uzatvorenej v súlade s ustanovením §11 a § 64 Zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákona č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1.
Zmluvné strany
1.1. Poistník a poistený :
Mesto Svit
Sídlo :
Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
Zastúpenie :
PaeDr. Rudolf Abrahám – primátor mesta
IČO:
00 326 607
DIČ:
2021212754
Bankové spojenie:
VUB Bratislava, a.s., pobočka Poprad, expozitúra Svit
Číslo účtu:
247 27-562/0200
(poistník nie je platcom DPH)
(ďalej len „poistník “)
a
1.2. Poisťovateľ : KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Sídlo:
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Zastúpená:
Ing. Vladimír Bakeš, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Mgr. Patrick Skyba, člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
IČO:
31 595 545
Osoba oprávnená na základe plnej moci: Ing. Jozef Mašlej – regionálny manager
pobočky pre externý obchod
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
1200222008/5600
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa Vložka č. 3345/B
(poisťovňa nie je platcom DPH)
(ďalej len „poisťovňa“)

Článok 2.
Predmet dodatku
1.1.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene nasledovných ustanovení Rámcovej dohody
č. RD 06/2012 o poskytnutí poistných služieb:
1.1.1. V článku „8“ v bode 8.22. v Tabuľke PZP sa dojednané ročné sadzby povinného
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla (PZP) v nižšie uvedených kategóriách motorových vozidiel menia nasledovne:

1.1.1.a. osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automobil a pojazdný pracovný stroj s
celkovou hmotnosťou do 3500 kg, motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou nad
400 kg, so zdvihovým objemom valcov nad 1 400 cm3 do 1 800 cm3 vrátane
z pôvodných 117,00 Eur mení na 77,50 Eur
1.1.1.b. ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj s EČV s celkovou hmotnosťou
od 3 500 kg do 12 000 kg vrátane z pôvodných 441,00 Eur mení na 260,00 Eur
1.1.1.c. ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj s EČV s celkovou hmotnosťou
nad 12 000 kg z pôvodných 531,00 Eur mení na 351,00 Eur
1.2.

Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody č. RD 06/2012 o poskytnutí poistných služieb
zostávajú nezmenené.

Článok 3.
Záverečné ustanovenia
3.1.

3.2.
3.3.

Tento dodatok sa pre potreby zmluvných strán vyhotovuje v štyroch origináloch, z
ktorých organizácia obdrží dva exempláre, poisťovňa a sprostredkovateľ poistenia
jeden exemplár.
Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne prečítali, jeho obsahu plne
porozumeli, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke Mesta Svit.
Dojednáva sa na dobu určitú do skončenia platnosti Rámcovej dohody č. RD 06/2012
o poskytnutí poistných služieb, tj. do 05.10.2016.

Vo Svite dňa 08.10.2012

v.r.
.......................................................................
PaeDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta

v.r
................................................
Ing. Jozef Mašlej
regionálny manager pobočky pre externý obchod
na základe splnomocnenia

