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DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE 
 

HROMADNÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE – 116 – PRÁVNICKÉ OSOBY 
 

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 31322051 / DIČ: 2020800353 / IČ DPH: SK7120001361 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č.: 383/B 
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky 

IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 
 

(ďalej ako „poisťovateľ“) 
 

a 
 

Obec Lehnice, Lehnice 89, 930 37 Lehnice, Slovenská republika 
IČO: 00305553 / DIČ: 2021151814 

zapísaná v Štatistickom registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky 
IBAN SK40 0200 0000 0000 2022 7122, BIC: SUBASKBX 

e-mail: starosta@lehnice.sk 
 

(ďalej ako „poistník“) 
 

(ďalej spolu ako „zmluvné strany, jednotlivo aj ako „zmluvná strana“) 
 

 

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky 
zákonník“) v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s bodom 8 článku 12 Osobitné dojednania  
Poistnej zmluvy Úrazové poistenie - 116 - právnické osoby, č. poisťovateľa: 19-1-1377, uzatvorenej dňa 
30.08.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 zo dňa 27.08.2019 a  č. 2 zo dňa 26.08.2020 (ďalej len ”poistná 
zmluva”) tento Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve Úrazové poistenie – 116 – právnické osoby, č. 
poisťovateľa: 19-1-1377 (ďalej aj „dodatok“). 
 
 

Predmet dodatku: 1.   Zmena znenia bodu 1 článku 4 Poistná doba  poistnej zmluvy 
 2. Zmena bodov 5 a 6 článku 12 Osobitné dojednania  poistnej zmluvy 
 3.  Doplnenie článku 12 Osobitné dojednania  poistnej zmluvy 

 
 

Článok 1 
Zmena znenia bodu 1 článku 4 Poistná doba poistnej zmluvy 

 
Zmluvné strany sa dohodil, že znenie bodu 1 článku 4 Poistná doba poistnej zmluvy sa nahrádza 
novým znením: 
 
„ 1. Poistná zmluva sa uzaviera od 30.08.2015, najskôr však v deň nasledujúci po odovzdaní 
písomného potvrdenia o jej zverejnení poisťovateľovi podľa  ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. a § 47a 
ods. 2 Občianskeho zákonníka, na dobu určitú, a to do 29.08.2022 vrátane. “ 

 
 

Článok 2 
Zmena bodov 5 a 6 článku 12 Osobitné dojednania  poistnej zmluvy 

 
Zmluvné strany sa dohodil, že znenie bodov 5 a 6 článku 12 Osobitné dojednania poistnej zmluvy sa 
nahrádza novým znením: 
 
„ 5. Poistnú udalosť poistník nahlási na Centrálny dispečing škôd na tel. č.: 0850 111 211, prípadne 
elektronicky na adresu: union@union.sk , alebo online na: https://www.union.sk/nahlasit-skodu-online . 
 

6. Požadovaný termín poistnej doby – podľa bodu 1 článku 4 Poistná doba tejto poistnej zmluvy.“ 
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Článok 3 
Doplnenie článku 12 Osobitné dojednania poistnej zmluvy 
 

1. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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. 
 

2. 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. 

 

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. 

 
Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú nezmenené.  
 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán a účinnosť dňom 30.08.2021, nie však skôr ako v deň nasledujúci po dni jeho 
zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka a zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

3. Tento dodatok sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých poisťovateľ obdrží dva (2) 
rovnopisy a poistník obdrží štyri (4) rovnopisy. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že 
obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ho vlastnoručne podpísali. 

 
 

V Lehniciach dňa ....................... V Bratislave dňa ............................ 
 
 

Za poistníka: Za poisťovateľa: 
 
 
 
 
 

....................................................... ....................................................... 
 

JUDr. Ing. František Szitási Ing. Elena Májeková 
starosta obce členka predstavenstva 
Obec Lehnice Union poisťovňa, a. s. 

 

 

 Za poisťovateľa: 
 
 
 
 
 

 ....................................................... 
 

 Ing. Jozef Koma, PhD. 
 člen predstavenstva   
 Union poisťovňa, a. s.  


