
 
Číslo poistnej zmluvy        

Dodatok číslo        
 

1+004+01+04+0218  1/ 2 
 

DOD ATOK K  POISTNEJ ZMLUVE 

POISTENIE MAJETKU 

 
Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika 

IČO: 31 322 051 DIČ: 2020800353 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vl. č. 383/B 

IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 
 (ďalej len „poisťovateľ“) 

 
a 
 

Obec Gemerská Poloma,Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma 
IČO 00328227 / DIČ 2020961283 

zastúpený Mgr.Lillian Bronďošová, starosta obce 
IBAN....................................., BIC: .................................... 

 
(ďalej len „poistník a poistený“) 

 
 
Uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a 
doplnkov  tento dodatok č. 1 k poistnej zmluve 72901194 
 
Účinnosť dodatku: od 24.11.2019, 

nie však skôr ako v deň nasledujúci po doručení potvrdenia o jeho zverejnení 
poisťovateľovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovateľovi doručené v deň 
nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku pokiaľ bol zverejnený 
na návrh poisťovateľa (ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. a §47a ods. 2 Občianskeho 
zákonníka) 

 

 
Predmetom dodatku je: 

1. Doplnenie Osobitných dojednaní: 
1. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tohto Dodatku platí, že toto sa považuje za 

doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doručenia 
potvrdenia telefaxom,  alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej 
komunikácie. 

2. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy a ich 
Dodatky, je povinný zverejniť tento Dodatok do 3 dní od jeho uzavretia najneskôr však 
jeden deň pred účinnosťou tohto Dodatku, a zároveň vydať poisťovateľovi písomné 
potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku bezodkladne po jeho zverejnení. 

3. V prípade, ak poistník nedoručí poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku 
v lehote do dvoch mesiacov od jeho uzavretia, bude sa mať za to, že k uzavretiu tohto 
Dodatku nedošlo. To neplatí ak v tejto lehote podá poisťovateľ návrh na zverejnenie tohto 
Dodatku v Obchodnom vestníku. 

 
 

2. Zmena poistnej doby: 
                  Pôvodná doba poistenia:    od 01.01.2016 do 24.11.2019  na dobu určitú 

      Nová doba poistenia:  od 24.11.2019 do 31.12.2019   
 
 
 
 
 
 
 
 



2/ 2 
 

 
 
Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán (poistený 
a poisťovateľ) a sprostredkovateľ poistenia obdrží po jednom origináli. 
 
Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 72901194 zostávajú nezmenené.  
 
V Gemerskej Polome dňa  30.10.2019             V Bratislave dňa 31.10.2019 
 
 
 
 
 
________________________    ________________________ 
            poistník      poisťovateľ 
 
 
 
 
 
 
Číslo obchodnej zmluvy:  
Meno získateľa:   
Číslo získateľa/panel:   
 


