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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 
POISTENIE STAVEBNO-MONTÁŽNYCH RIZÍK 

k poistnej zmluve č. 

4 4 1 9             
 

 

1. Stavebno-montážne poistenie na všetky riziká možno dojednať: 
a) pre poistenie majetku, pre ktoré platia príslušné ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku 

právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len „VPP MP 106-5“), 
b) pre poistenie zodpovednosti za škodu, pre ktoré platia príslušné ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre poistenie 

zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len „VPP ZP 606-5“). 

2. Rozsah poistenia je ďalej upravený týmito Zmluvnými dojednaniami a zmluvnými dojednaniami príslušných doplnkových poistení, ak 
sú dojednané poistnou zmluvou. 

 
 

 ČASŤ I 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Článok I 

Predmet poistenia 

1. Poistenie sa vzťahuje na budované stavebné alebo montážne 
dielo alebo jeho časti špecifikované v poistnej zmluve. 

2. Ak je v poistnej zmluve uvedené, poistenie sa vzťahuje aj na: 
a) zariadenie staveniska, 
b) stavebné a montážne stroje, 
c) stavebnú alebo montážnu výstroj a zariadenie, 
d) majetok, na ktorom je vykonávané stavebno-montážne 

dielo, 
e) okolitý majetok investora, ak je investor poisteným alebo 

spolupoisteným, 
f) zodpovednosť za škodu vzniknutú inému v súvislosti so  

stavebno-montážnymi prácami, 
g) krížovú (vzájomnú) zodpovednosť za škodu. 

 
Článok II 

Doba poistenia, zmeny a zánik poistenia 

1. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, ktorá je stanovená 
v poistnej zmluve. 

2. Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako 
začiatok poistenia. Ak však v tento deň neboli ešte zahájené 
práce a ani nedošlo k tomuto dátumu k vyloženiu poistených 
vecí na adrese rizika, začína poistenie až dňom zahájenia 
prác alebo dňom vyloženia vecí na adrese rizika, pokiaľ nie je 
v zmluve dohodnuté inak. 

3. Okrem dôvodov uvedených v právnych predpisoch a vo VPP 
MP 106-5 poistenie zaniká: 
a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané, 
b) dňom, kedy bolo dielo dokončené alebo jeho časť 

odovzdaná alebo uvedená do prevádzky, ak nie je do-
hodnuté inak, najneskôr však dňom uvedeným v zmluve 
ako koniec poistenia, 

c) ukončením činnosti poisteného. 

4. Zmeny v poistnej zmluve sú možné iba po dohode účastní-
kov, a to vždy dopredu. Dohoda musí byť uzatvorená písom-
ne, inak je neplatná. 

5. Poistenie môže vypovedať ako poistený tak aj poisťovňa do 
dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy. Výpovedná 
lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne. 

 

Článok III 
Miesto poistenia a územná platnosť poistenia 

1. Poisťovňa poskytne plnenie, ak došlo k poistnej udalosti na  
stavenisku alebo mieste montáže uvedenom v zmluve ako 
adresa rizika, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

2. Poistenie sa týka poistných udalostí, pri ktorých škoda na-
stane na území Slovenskej republiky, pokiaľ nie je v poistnej  
zmluve dohodnuté inak. 

 
Článok IV 
Poistné 

Poistné je v zmysle §  796 ods. 1 Občianskeho zákonníka  
jednorazovým poistným. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, 
že poistený uhradí poistné v splátkach. V takom prípade sa 
splátky považujú za zmluvné predĺženie lehoty splatnosti 
jednorazového poistného podľa § 801 Občianskeho zákonníka. 
V prípade, že niektorá splátka poistného nebude uhradená 
v zmluvne dohodnutom termíne, poisťovni vzniká právo žiadať od 
poisteného uhradenie celej zvyšnej sumy poistného naraz. 

 
Článok V 

Povinnosti poisteného 

1. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi a 
VPP MP 106-5 a VPP ZP 606-5 je poistený ďalej povinný: 
a) odpovedať písomne, úplne  a pravdivo na otázky 

poisťovne pri  dojednávaní poistenia, ako aj oznámiť 
písomne poisťovni akékoľvek zmeny v dojednanom 
poistení. Tieto odpovede sa považujú vždy za podstatné 
pri uzatváraní tohto poistenia v zmysle § 802 
Občianskeho zákonníka, 

b) poisťovni alebo ňou povereným osobám umožniť vstup 
do priestorov, kde sa nachádzajú poistené veci a umožniť 
im posúdenie rozsahu poistného nebezpečia a podať 
informácie so všetkými podrobnosťami potrebnými pre 
jeho ocenenie. Ďalej je povinný poisťovni alebo ňou 
povereným osobám predložiť k nahliadnutiu projektovú, 
požiarno-technickú, účtovnú a inú obdobnú 
dokumentáciu a umožniť preskúmanie činnosti zariadení 
slúžiacich na ochranu poisteného majetku a dodržiavanie 
všetkých bezpečnostných a ďalších záväzných predpisov 
a to i v priebehu poistenia. Ak poistený nesplní povinnosti 
zakotvené v tomto písmene a poisťovňa ho písomne 
upozorní na možnosť odmietnutia poistného plnenia pri 
vzniku poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné 
plnenie z poistnej udalosti odmietnuť, 
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c) poisťovni bez zbytočného odkladu písomne oznámiť 
každé zvýšenie poistného nebezpečenstva, o ktorom 
poistený vie a ktoré nastalo po uzatvorení zmluvy, ako aj 
všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bol povinný 
odpovedať pri dojednávaní poistenia, 

d) bez zbytočného odkladu upraviť poistné sumy poisťova-
ných vecí alebo súboru vecí v prípade akejkoľvek vecnej 
alebo cenovej zmeny za predpokladu, že k takejto úprave 
došlo po uzatvorení poistnej zmluvy, 

e) dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie po-
rušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmen-
šeniu nebezpečenstva, ktoré sú predpísané právnymi, 
bezpečnostnými, požiarnymi a technickými predpismi 
alebo na ich základe, alebo ktoré na seba prevzal 
poistnou zmluvou, ani nesmie trpieť porušovanie týchto 
povinností zo strany tretích osôb (za tretie osoby sa 
považujú aj všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú 
činné pre poisteného), ďalej je povinný riadne sa starať 
o poistené veci, najmä ich udržiavať v dobrom 
technickom stave a používať ich iba na účely, ktoré 
stanovuje výrobca, 

f) pokiaľ už nastala poistná udalosť, urobiť všetky možné 
opatrenia, aby sa vzniknutá škoda už nezväčšovala, 

g) ak vzniklo v súvislosti s poistnou udalosťou podozrenie 
z trestného činu, urobiť bez zbytočného odkladu ozná-
menie príslušným policajným orgánom, 

h) na základe písomného upozornenia poisťovne urýchlene  
odstrániť zvlášť rizikové okolnosti, ktoré súvisia s dojed-
naným poistením a mohli by byť príčinou poistnej uda-
losti. Ak tak poistený v stanovej lehote neurobí a nastane 
poistná udalosť, ktorá bude mať príčinu v tejto rizikovej 
okolnosti, na ktorú bol poistený písomne upozornený, je 
poisťovňa oprávnená plnenie zo zmluvy odmietnuť, 

i) oznámiť poisťovni, že uzavrel ďalšie poistenie na rovnaké 
poistné riziko, pritom je povinný oznámiť poisťovni meno 
poistiteľa a výšku poistnej sumy. 

2. V poistení majetku je poistený povinný ďalej plniť tieto po-
vinnosti: 
a) je povinný bez zbytočného odkladu písomne (ak je ne-

bezpečenstvo z omeškania akýmkoľvek iným vhodným 
spôsobom) oznámiť poisťovni, že nastala poistná udalosť, 
podať pravdivé vysvetlenia, vyčísliť nároky na plnenie, 
predložiť doklady, ktoré sú v uvedenej dobe k dispozícií a 
ktoré sú potrebné na zistenie okolností rozhodujúcich pre 
posúdenie nároku na plnenie z poistenia a jeho výšku a 
umožniť poisťovni zaobstarať si kópie týchto dokladov. 
Ďalej je povinný umožniť šetrenia, ktoré sú k tomu 
potrebné, 

b) ak došlo k poistnej udalosti, nesmie meniť stav spôso-
bený poistnou udalosťou až do doby, kým poistná udalosť 
nie je vyšetrená poisťovňou. To však neplatí, ak je takáto 
zmena nutná vo verejnom záujme alebo aby bola škoda 
zmiernená alebo ak došlo pri vyšetrovaní poistnej udalosti 
vinou poisťovne k zbytočným prieťahom. Ďalej je poistený 
povinný uschovať poškodené veci alebo ich časti až do 
doby, kým poisťovňa alebo ňou poverené osoby nedajú 
písomný súhlas k ich likvidácií, 

c) k oprave, znovuobstaraniu zničenej alebo ukradnutej veci 
si vyžiadať súhlas poisťovne. Pokiaľ sa k návrhu na 
opravu alebo znovuobstaranie poisťovňa nevyjadrí v le-
hote do jedného týždňa, môže tak poistený urobiť i bez 
súhlasu poisťovne, 

d) neukladať v miestnostiach a priestoroch umiestnených 
v podzemných podlažiach budov alebo iných stavieb po-
istené veci, 

e) poistené veci bezprostredne po ich zložení na mieste 
poistenia skontrolovať (preberací protokol). Prípadné  
škody spôsobené transportom nespadajú pod poistnú 
ochranu, ak nie je dohodnuté inak, 

f) ak je stavebno-montážnym dielom ohrozený okolitý ma-
jetok, ktorý je poistený majetkovým poistením v rámci  
stavebno-montážneho poistenia, alebo cudzí okolitý 
majetok, ak je poistená zodpovednosť v rámci stavebno-
montážneho poistenia, je poistený povinný pred zaháje-

ním prác vykonať zdokumentovanie tohto majetku (foto-
dokumentácia, videozáznam) a vypracovať v spolupráci s 
poisťovňou správu o stave tohto majetku, 

g) dodržiavať primerané bezpečnostné opatrenia pre prípad 
poškodenia alebo zničenia poistených vecí priamo  alebo 
nepriamo povodňou alebo záplavou. Za primerané  
bezpečnostné opatrenia sa považujú opatrenia zabez-
pečujúce poistené veci pred vodou, ktorá sa objavuje 
v intervaloch o dva roky dlhších ako je predpokladaná 
doba výstavby podľa zmluvy Q(n+2) v m3/sec (kde "n" je 
predpokladaná doba výstavby v rokoch), minimálne Q5 
(päťročná voda). Ak však projekt predpisuje väčšie 
zabezpečenie pred vodou, platí interval daný projektom. 

3. Poistený je povinný plniť aj ďalšie povinnosti, ktoré sú uve-
dené v poistnej zmluve. 

4. Ak zmarí poistený možnosť, aby poisťovňa mohla uplatniť 
právo na náhradu škody, má poisťovňa právo plnenie od-
mietnuť alebo ak sa prejavia následky takéhoto jednania 
poisteného až potom, čo poisťovňa vyplatila plnenie, má 
poisťovňa voči poistenému právo na vrátenie plnenia. Ak 
malo porušenie povinností poisteného uvedených v ods. 1 
až 3 tohto článku podstatný vplyv na vznik škodovej udalosti 
alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, má 
poisťovňa právo plnenie zo zmluvy znížiť podľa toho, aký 
vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť, resp. 
v poistení zodpovednosti za škodu má poisťovňa voči  
poistenému právo na náhradu nákladov vyvolaných týmto 
porušením. 

5. Poisťovňa nie je povinná plniť, pokiaľ poistený porušil po-
vinnosti uvedené v ods. 2 písm. a) a písm. b). To neplatí, ak 
ide o porušenie povinnosti ohlásiť poistnú udalosť bez 
zbytočného  odkladu, pokiaľ poistený túto povinnosť nemohol 
splniť z vážnych dôvodov. 

 
Článok VI 

Práva poisťovne 

Poisťovňa má právo na základe údajov dodaných poisteným do-
účtovať poistné. 
 

Článok VII 
Konanie expertov 

1. Poistený a poisťovňa sa v prípade nezhody o výške plnenia 
môžu dohodnúť, že výška plnenia bude stanovená konaním 
expertov. Konanie expertov môže byť rozšírené i na ostatné 
predpoklady nárokov na plnenie. 

2. Zásady konania expertov: 
a) každá strana písomne určí jedného experta, ktorý voči nej 

nesmie mať žiadne záväzky, bez meškania o ňom 
informuje druhú stranu. Námietku voči osobe experta 
možno vzniesť pred zahájením jeho činnosti, 

b) určení experti sa dohodnú na osobe tretieho experta, 
ktorý má rozhodujúci hlas v prípade nezhody, 

c) experti určení poisteným a poisťovňou spracujú znalecký 
posudok o sporných otázkach oddelene, 

d) experti posudok odovzdajú zároveň poistenému a po-
isťovni. Ak sa závery expertov od seba líšia, dá poisťovňa 
oba posudky expertovi s rozhodujúcim hlasom. Ten  
rozhodne o sporných otázkach a odovzdá svoje rozhod-
nutie súčasne poisťovni a poistenému, 

e) každá strana hradí náklady svojho experta, náklady na 
činnosť experta s rozhodujúcim hlasom sa hradia rovna-
kým dielom. 

Konaním expertov nie sú dotknuté práva a povinnosti poisťovne a 
poisteného stanovené právnymi predpismi, poistnými pod-
mienkami a poistnou zmluvou. 
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ČASŤ II 
POISTENIE MAJETKU 

 
Článok I 

Predmet poistenia 

1. Poistenie sa vzťahuje na stavebno-montážne dielo alebo jeho 
časť, špecifikované v poistnej zmluve. Poistenie sa rovnako 
vzťahuje na všetok materiál skladovaný na stavenisku 
uvedenom ako miesto rizika, ktorý bude použitý pre budované 
dielo. 

2. Ďalej sa poistenie vzťahuje, pokiaľ je v poistnej zmluve uve-
dené a je stanovené zvláštne poistné, i na: 
a) zariadenie staveniska, 
b) stavebné a montážne stroje, 
c) stavebnú a montážnu výstroj a zariadenie, 
d) majetok rekonštruovaný, na ktorom je vykonávané sta-

vebno-montážne dielo, 
e) okolitý majetok investora, pokiaľ je investor poistený  

alebo spolupoistený. 

3. Poistenie sa však nevzťahuje na: 
a) platné tuzemské a zahraničné bankovky, štátovky a 

bežné mince (ďalej len peniaze), 
b) drahé kovy, perly a drahokamy a predmety z nich vyro-

bené, 
c) vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné  

dokumenty, cenné papiere a ceniny, 
d) veci kultúrnej, historickej, umeleckej a zberateľskej hod-

noty, starožitnosti a zbierky týchto vecí, 
e) iné cenné veci, t.j. písomnosti, plány, obchodné knihy 

a odborná dokumentácia, kartotéky, výkresy, nosiče dát a 
záznamy na nich, vzorky, prototypy, názorné modely 
a predmety na výstavy, 

f) motorové vozidlá so štátnou poznávacou značkou, lie-
tadlá a vodné plavidlá každého druhu, 

g) porasty a rastliny. 
 

Článok II 
Poistné riziká 

1. Poistenie sa vzťahuje na: 
a) nečakané a náhle poškodenie, zničenie alebo stratu po-

istenej veci alebo jej časti akoukoľvek náhodnou uda-
losťou, ktorá nie je ďalej alebo v príslušných dodatkoch, 
ak sú dojednané, vylúčená, 

b) taký prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci, 
ktorý obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť tejto veci. 

2. Právo na plnenie vzniká tiež vtedy, ak bola poškodená vec 
alebo jej časť stratená v príčinnej súvislosti s udalosťou, 
z ktorej vzniklo poistenému právo na plnenie. 

 
Článok III 

Výluky z poistenia 

1. Z poistenia nevzniká ďalej právo na plnenie za akékoľvek  
škody, zväčšenie škôd priamo či nepriamo vzniknuté ná-
sledkom: 
a) vady, ktorú mala poistená vec už v dobe uzatvorenia 

poistenia a ktorá bola alebo mohla byť známa poistené-
mu, jeho zmocnencom alebo zástupcom bez ohľadu na 
to, či bola známa poisťovni, 

b) jadrovej reakcie, jadrovej radiácie alebo jadrovej konta-
minácie, 

c) zastavenia alebo prerušenia činnosti, či už čiastočného 
alebo úplného, 

d) úmyselného konania poisteného, spolupoistených, ich 
zmocnencov a zástupcov alebo inej osoby z podnetu 
poisteného alebo spolupoistených, 

e) vadou materiálu alebo chybne vykonanou prácou (chyb-
ným vykonaním), ale táto výluka sa vzťahuje len na 
náhradu vadného materiálu alebo opravu chybne vyko-
nanej práce. Na škody na správne vykonaných častiach 
stavebného alebo montážneho diela, u ktorých prišlo 

v dôsledku vady materiálu alebo chybne vykonanej práce 
k poškodeniu alebo zničeniu, sa táto výluka nevzťahuje, 

f) vnútorne vzniknutých mechanických alebo elektrických 
porúch, poškodenia alebo zničenia poistených vecí pria-
mym účinkom zamrznutia chladiacej kvapaliny, vody 
alebo podobného média, chybného mazania, nedostatku 
maziva či chladiacej kvapaliny. Pokiaľ však v dôsledku 
takéhoto poškodenia alebo zničenia nastane nehoda, 
ktorá spôsobí vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie 
zničenie poistených vecí, potom na takto následne 
vzniknuté vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie 
poistených vecí sa poistenie vzťahuje, 

g) škody na dieloch a nástrojoch, ktoré sa vymieňajú pri 
zmene pracovného úkonu alebo pre opotrebenie (napr. 
formy, kokily, matrice, razidlá, raznice, zápustky, ryté 
a vzorkované valce, šablóny, vrtáky a vŕtacie hlavy, nože, 
brity, listy píl, ostatné rezné a lisovacie nástroje, pracovné 
časti drvičov, pásy, laná, drôty, pneumatiky, žiaruvzdorné 
výmurovky), 

h) škody každého druhu na akumulátorových batériách, 
elektrochemických článkoch a pod., 

i) škody spôsobené bezprostredným následkom korózie, 
erózie, oxidácie, 

j) poškodenia alebo zničenia poistených vecí priamym dl-
hodobým vplyvom biologických, chemických a tepelných 
procesov, znečistením a neporiadkom, 

k) poškodenia alebo zničenia poistenej veci normálnymi 
atmosférickými podmienkami, s ktorými je potrebné podľa 
ročného obdobia a miestnych pomerov počítať, vznikom 
usadenín, 

l) krádeže alebo lúpeže; táto výluka neplatí pre krádež, 
alebo lúpež vecí, ktoré sú súčasťou (t.j. zabudované, 
namontované alebo zavesené) poisteného stavebno-
montážneho diela, na svojom konečnom mieste určenia 
podľa projektovej alebo inej dokumentácie za podmienky, 
že v mimopracovnej dobe bude stavenisko alebo miesto 
montáže strážené kvalifikovanou fyzickou osobou alebo 
strážnou službou, alebo pokiaľ bola poistená vec alebo jej 
časť stratená v príčinnej súvislosti s udalosťou, za ktorú 
vzniklo poistenému právo na plnenie podľa týchto 
zmluvných dojednaní alebo podľa zmluvných dojednaní 
príslušných doplnkov, ak sú tieto dojednané, 

m) spreneverou, podvodom, neoprávneným používaním veci 
poisteným, spolupoisteným, vydieraním, 

n) škody všetkého druhu na činných médiách (napr. palivá, 
mazivá, chemikálie, filtračné hmoty, chladivá, kataly-
zátory), 

o) poškodenia alebo zničenia poistenej veci pôsobením 
hmyzu alebo hlodavcov, 

p) škody spôsobené bezprostredným následkom opotrebe-
nia, trvalého vplyvu prevádzky, postupného starnutia, 
únavy materiálu, nedostatočného používania, dlhodobého 
uskladnenia, usadzovania, kotolného kameňa, 

q) škody, ktoré neobmedzujú alebo nevylučujú funkčnosť 
veci,  t.j. škody na vzhľade (vrypy, škrabance a pod.), 

r) u montážneho diela škody v dôsledku vykonávania kom-
plexného odskúšania (teplých skúšok), ak nie je poistenie 
týchto skúšok uvedené v poistnej zmluve, 

s) následne vzniknuté straty všetkého druhu, vrátane ušlého 
zisku, zvýšených nákladov na výrobu, pokuty, penále, 
manká, straty vzniknuté z predĺženia a nedodržania 
termínov, nedodržaním predpísaných parametrov diela, 
stratou trhu alebo kontraktu, 

t) vandalizmu. 
2. Výluky uvedené v ods. 1 písm. f), g) a h) sa vzťahujú iba na 

také poškodenie alebo zničenie poistených vecí, ktoré 
nenastalo v dôsledku živelných udalostí. 

3. Ak nie je dohodnuté inak, nevzniká právo na plnenie za škody 
spôsobené chybným návrhom, projektovaním alebo kon-
štrukčným riešením. 
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4. V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistenie sa nevzťa-
huje aj na iné škody ako na škody vylúčené z poistenia 
v tomto článku. 

 
Článok IV 

Poistná suma 

1. Poistenie sa dojednáva na poistnú sumu, ktorá zodpovedá, 
pokiaľ nie je dojednané inak: 
a) pri budovanom stavebno-montážnom diele jeho novej 

cene, čo je hodnota po dokončení, t. j. súhrn všetkých 
nákladov potrebných na zhotovenie diela (hodnota kon-
traktu) bez nákladov na zriadenie zariadenia staveniska, 

b) pri zariadení staveniska jeho novej cene, 
c) pri stavebno-montážnych strojoch ich novej cene alebo 

sume stanovenej poisteným po dohode s poisťovňou ako 
poistenie na prvé riziko, podľa dojednaní v poistnej 
zmluve, 

d) pri stavebno-montážnej výstroji a zariadení sume stano-
venej poisteným po dohode s poisťovňou ako poistenie 
na prvé riziko, 

e) pri majetku, na ktorom je vykonávané stavebno-montáž-
ne dielo novej cene pred začatím stavebno-montážneho 
diela, 

f) pri okolitom majetku investora sume stanovenej poiste-
ným po dohode s poisťovňou ako poistenie na prvé riziko. 

2. Ak poistnú sumu tvorí kumulovaná suma skladajúca sa 
z viacerých položiek, je hornou hranicou plnenia poisťovne 
pre jednotlivú vec poistná suma tejto veci. 

3. Sumy dane z pridanej hodnoty sa pri jednotlivých položkách  
započítavajú do poistných súm a to v rozsahu, v ktorom nie je 
poistený oprávnený k odpočtu dane z pridanej hodnoty. 

4. Poistnú sumu určí poistený na vlastnú zodpovednosť. 
 

Článok V 
Plnenie poisťovne 

1. V prípade poškodenia, zničenia alebo krádeže poisteného  
budovaného stavebného alebo montážneho diela vzniká po-
istenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila sumu zodpove-
dajúcu primeraným, časovo i miestne obvyklým nákladom, 
ktoré sú potrebné na uvedenie budovaného diela do stavu, 
v akom sa toto dielo nachádzalo v čase vzniku poistnej uda-
losti, zníženú o cenu použiteľných zvyškov. 

2. Ak bola poistená vec s výnimkou budovaného diela poško-
dená (t.j. zariadenie staveniska, stavebno-montážna výstroj a 
zariadenie, stavebné a montážne stroje), vzniká poistenému 
právo, pokiaľ nie je stanovené inak, aby poisťovňa vyplatila 
sumu zodpovedajúcu primeraným, časovo i miestne 
obvyklým nákladom na opravu, ktoré sú potrebné na uvede-
nie poškodenej veci do stavu veci pred poistnou udalosťou, 
vrátane nákladov na rozobratie a zloženie, nákladov na do-
pravu do opravovne a z opravovne a colných poplatkov, naj-
viac však časovú cenu veci v čase vzniku poistnej udalosti. 
Od takto vypočítaného plnenia sa odpočíta cena prípadných 
zvyškov nahradzovaných častí. 

3. Ak bola poistená vec s výnimkou budovaného diela zničená 
alebo ukradnutá, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa 
vyplatila primerané, časovo i miestne obvyklé náklady na 
znovuobstaranie veci, vrátane primeraných nákladov na de-
montáž veci, najviac však časovú cenu veci v čase vzniku 
poistnej udalosti, od ktorej sa odpočíta cena prípadných 
zvyškov. 

4. Do primeraných, časovo i miestne obvyklých nákladov podľa 
ods. 1, 2 a 3 tohto článku sa nezahŕňajú odmeny za prácu 
nadčas, v noci, v dňoch pracovného voľna a pracovného 
pokoja, expresné príplatky a cestovné náklady technikov a 
expertov zo zahraničia  (ďalej len zvláštne náklady), pokiaľ nie 
je v zmluve dojednané inak. 

5. Poisťovňa neuhradí akúkoľvek zmenu alebo zlepšenie oproti 
stavu, aký mala poistená vec pred vznikom poistnej udalosti. 

6. Poistné plnenia vyplácané z poistných udalostí vzniknutých v 
období, na ktoré bolo poistenie dojednané, nesmie presiahnuť 
poistnú sumu uvedenú v zmluve. 

7. Pokiaľ sa poisťovňa a poistený dohodnú na tom, že bude 
poskytnuté naturálne plnenie a poistený napriek tomu vykoná 
opravu alebo výmenu veci iným spôsobom ako bolo 
dohodnuté, poskytne poisťovňa plnenie len do takej výšky, 
ktorú by poskytla, ak by poistený postupoval podľa pôvodnej 
dohody. 

8. Pri poškodení alebo zničení poistených vecí priamo alebo 
nepriamo záplavou uhradí poisťovňa stratu len za predpo-
kladu, že záplava bola spôsobená povodňou alebo 
atmosférickými zrážkami, ktoré mali podľa SHMU charakter 
katastrofických dažďov podľa Wussovovho vzorca a ďalej 
inými, než meteorologickými vplyvmi. 

9. Pri poškodení alebo zničení materiálu povodňou alebo zá-
plavou v zmysle ods. 8 tohto článku poisťovňa poskytne pl-
nenie maximálne do výšky, ktorá zodpovedá jeho päťdňovej 
spotrebe na budovanom diele. 

10. Pri líniových stavbách poisťovňa nahradí stratu spôsobenou  
povodňou alebo záplavou alebo zosuvom pôdy len v rozsahu 
(dĺžke) otvorených výkopov a rýh daných technologickým 
postupom dodávateľskej dokumentácie. 

11. Pokiaľ bude akýkoľvek nárok na plnenie uplatnený z titulu  
poistnej zmluvy nepravdivý alebo neúplný, alebo pokiaľ bude 
poisteným alebo kýmkoľvek jednajúcim z jeho poverenia 
použité akékoľvek podvodné jednanie za účelom dosiahnutia 
výhod z titulu tohto poistenia, všetky práva na plnenie 
zaniknú. 

12. Pokiaľ je dojednané poistenie so spoluúčasťou, poisťovňa 
túto sumu odpočíta od celkovej výšky plnenia. Do jej výšky sa 
plnenie neposkytuje. 

13. Pokiaľ mal poistený právnu povinnosť z hygienických alebo  
bezpečnostných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu 
urobiť opatrenia na odpratanie zvyškov poistenej veci, ktorá 
bola poškodená alebo zničená poistnou udalosťou, alebo 
pokiaľ poistený vynaložil primerané náklady na demoláciu, 
odpratanie a odvoz sute brániacej oprave alebo zno-
vuzriadeniu poistenej veci poistnou udalosťou, nahradí mu 
poisťovňa takto vynaložené náklady. Súčet poistného plnenia 
a plnenia podľa tohto odseku je limitovaný poistnou sumou 
dojednanou pre vec, ktorej sa vynaložené náklady týkali, 
pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

14. Ak bude pri plnení poisťovni uplatnené podpoistenie v zmysle 
článku 14 VPP MP 106-5, uhradí poisťovňa náklady podľa 
ods. 13 tohto článku len v tom pomere, v akom poskytuje 
plnenie. 

15. Poisťovňa je vždy povinná uhradiť celé náklady podľa ods. 13  
tohto článku vynaložené na jej pokyn. 
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ČASŤ III 
VÝKLAD POJMOV 

 
1. Budované stavebno-montážne dielo 

materiálny výsledok všetkých činností, (dodávky a výkony), 
vykonávaných podľa projektu, aby dielo mohlo slúžiť poža-
dovanému účelu. 

2. Stavebné dielo 
dielo, ktorého prevažnú časť tvoria objekty, práce a dodávky 
stavebnej povahy zatriediteľné podľa JKSO (jednotná klasi-
fikácia stavebných objektov a stavebných prác výrobnej po-
vahy). 

3. Montážne dielo 
dielo, ktorého prevažnú časť tvoria dodávky, práce a výkony 
na prevádzkových súboroch, technologických a strojných 
zariadeniach a na stavebných objektoch vykonávaných v 
podmienkach externých montáží. 

4. Zariadenie staveniska 
objekty a zariadenia, ktoré v dobe vykonávania montáže alebo 
stavby slúžia na prevádzkové, sociálne a správne účely 
účastníka diela. Patria sem tiež objekty a zariadenia, ktoré sú 
budované alebo boli už vybudované pre účely zariadenia 
staveniska. Zariadenie staveniska môže byť vlastníctvom 
poisteného alebo ho poistený právom užíva. 

5. Stavebno-montážna výstroj a zariadenie 
účtovne evidovaný hmotný investičný majetok (HIM) poiste-
ného alebo spolupoistených alebo drobný hmotný investičný 
majetok (DHIM) vedený preukázateľne v evidencii poisteného 
alebo spolupoistených. Ide najmä o mobilné prípravné 
a miesiace zariadenia, lešenia, bednenia, paženia, píly, vŕ-
tačky, brúsky a iné náradia a pomôcky). 

6. Stavebné a montážne stroje 
stroje na zemné práce, žeriavy,  vozidlá, ktoré nie sú určené 
na verejné komunikácie (bez ŠPZ). 

7. Majetok, na ktorom je vykonávané stavebno-montážne 
dielo 
majetok investora, ktorý poistený prevzal za účelom vykona-
nia stavebno-montážneho diela (vykonáva objednanú čin-
nosť). 

8. Majetok okolitý investora 
majetok mimo zariadenie staveniska, montážnej výstroje 
a zariadenia, stavebno-montážnych strojov, ktorý je vlastníc-
tvom investora a nachádza sa v okolí alebo v bezprostrednej 
blízkosti stavebno-montážneho diela. 

9. Majetok cudzí okolitý 
majetok, ktorý nie je vlastníctvom poisteného ani spolupo-
istených a nachádza sa v okolí alebo bezprostrednej blízkosti 
budovaného diela. 

10. Poistený 
pre účely tohto poistenia sa rozumie: 

a) subjekt alebo viac subjektov menovite uvedených v po-
istnej zmluve, 

b) menovite uvedený subjekt a všetky ďalšie subjekty ne-
uvedené menovite, ale vstupujúce do zmluvného vzťahu 
na vykonávanie budovaného stavebno-montážneho diela, 

c) investor je poistený buď menovite alebo zo zákona 
v zmysle ustanovenia § 797 Občianskeho zákonníka, 
v nadväznosti na ustanovenie § 542 Obchodného zá-
konníka v prípade, že nie sú v zmluve o zhotovení veci 
(stavebno-montážneho diela) - kontraktu upravené vlast-
nícke vzťahy, 

d) u už existujúceho majetku je poisteným vlastník veci 
v zmysle ustanovenia § 797 Občianskeho zákonníka. 

11. Poistenie právnickej osoby 
za poisteného sa považuje tiež majiteľ, spoločníci a členovia 
orgánu právnickej osoby. 

12. Poistná udalosť 
náhodná udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti pois-
ťovne plniť. Jednou poistnou udalosťou sa rozumie rovnaká 
príčina vzniku, rovnaký čas vzniku rovnaké miesto vzniku 
poistnej udalosti. 

13. Škoda spôsobená úmyselne 
taká škoda, ktorá bola spôsobená úmyselným konaním alebo 
úmyselným opomenutím, ktoré je možné prisúdiť poistenému 
alebo spolupoisteným, alebo o ktorom poistený alebo 
spolupoistený vedel. Pri dodávkach vecí alebo  dodávkach 
prác je škoda spôsobená úmyselne tiež vtedy, keď  poistený 
vedel o závadách vecí alebo služieb. Škoda je  spôsobená 
úmyselne tiež vtedy, ak pôvod škody spočíva v tom, že 
poistený, fyzická alebo právnická osoba pre poisteného činná 
úmyselne nedodržala právne predpisy alebo záväzné 
technické normy a technologické predpisy, alebo že fyzická a 
právnická osoba pre poisteného činná úmyselne nedodržala 
inštrukcie a pokyny poisteného. 

14. Životné prostredie 
všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie orga-
nizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho 
vývoja. Jeho zložkami sú najmä vzduch, voda, organizmy, 
ekosystémy a energia. 

15. Znečistenie životného prostredia 
akékoľvek zhoršenie životného prostredia bez ohľadu, či ku 
škode došlo pevnou látkou, tekutinou, dráždivými látkami, 
plynmi, parou, popolčekom, sadzami, výparmi, kyselinami, 
alkalickými látkami a inými chemickými látkami všetkého 
druhu, hlukom, žiarením všetkého druhu, teplotou, vlhkosťou 
a všetkými druhmi odpadových látok. 

16. Ochranné zariadenie 
každé zariadenie, ktoré slúži na ochranu pred škodlivým 
pôsobením teploty, plynov, atď. Nečakanou poruchou 
ochranného zariadenia sa rozumie, že ochranné zariadenie v 
dôsledku vnútornej závady, ktorú poistený pri riadnej sta-
rostlivosti nemohol predpokladať, prestane plniť svoju fun-
kciu, ktorú predtým riadne plnilo. 

17. Užívanie veci 
stav, kedy poistený má vec hnuteľnú či nehnuteľnú (a nie 
právo užívania priestorov v nehnuteľnej veci) právom vo 
svojej moci a je oprávnený využívať jej vlastnosti. 

18. Poškodenie veci 
zmena stavu veci, ktorú objektívne je možné odstrániť opra-
vou alebo taká zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je 
možné odstrániť opravou, ale aj tak je vec použiteľná 
k pôvodnému účelu. 

19. Zničenie vec 
zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné odstrániť 
opravou a preto vec už nemožno ďalej používať na pôvodný 
účel. 

20. Strata veci alebo jej časti 
stav, kedy poistený bol pozbavený nezávisle od svojej vôle 
s vecou alebo jej časťou disponovať. 

21. Mechanické poškodenie alebo zničenie 
poškodenie alebo zničenie lomom, trhlinou, deformáciou, 
zadrením, uvoľnením, netesnosťou, upchaním, vytavením, 
stratou funkčných parametrov. 

22. Elektrické poškodenie alebo zničenie 
poškodenie alebo zničenie skratom či iným pôsobením elek-
trického prúdu (napr. prepätím, vadou izolácie, výbojom, ob-



 

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 
IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746 
Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B 

ZD SMP 

 

6/6 

lúkom, preskokom). Za elektrické poškodenie alebo zničenie 
sa ďalej tiež považuje strata funkcie a funkčných parametrov 
elektronických prvkov a elektronických súčiastok. 

23. Všetok materiál skladovaný na stavenisku 
stavebný a montážny materiál, ktorý bude použitý pre  budo-
vané dielo. Ďalej sa týmto rozumejú aj veci, ako sú strojné 
zariadenia, stroje, montážne skupiny a podskupiny, ktoré sú 
zabudované do poisteného stavebného diela. 

24. Ukončenie činnosti poisteného 
pre účely tohto poistenia sa rozumie: 

a) u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do zákonom urče-
ného registra, vymazanie z tohto registra, 

b) u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do registra zruše-
nie právnickej osoby, 

c) u podnikateľov - fyzických osôb, ktoré sú zapísané v zá-
konom určenom registri, vymazanie z tohto registra, 

d) u podnikateľov - fyzických osôb, ktoré nie sú zapísané 
v registri, zánik oprávnenia k podnikateľskej činnosti. 

25. Adresa rizika 
územie staveniska alebo územie (priestor) montáže t.j. úze-
mie odovzdané poistenému investorom, za účelom vykonania 
poistenej činnosti. Je daná obvykle situáciou POV alebo inou 
situáciou s vyznačením obvodu staveniska alebo montáže.  

26. Kvalifikovaná strážna služba 
osoba vyškolená pre strážnu službu, vyzbrojená služobnou 
strelnou zbraňou alebo sprevádzaná cvičeným služobným 
psom. 

27. Strážna služba 
strážna spoločnosť, ktorá má na túto činnosť oprávnenie, 
ktorej zamestnanci sú vyškolení pre strážnu službu a sú vy-
zbrojení služobnou strelnou zbraňou alebo sprevádzaní 
služobným psom. 

28. Služobný pes 
pes, u ktorého je vykonávaný pravidelný výcvik. 

29. Bezprostredné okolie 
okolie bezprostredne nadväzujúce na adresu rizika. 

30. Normálne atmosférické podmienky 

pre účely tohto poistenia sa tým rozumie: 

a) vietor s intenzitou do 74 km/hod, 
b) dážď nepresahujúci intenzitu katastrofických dažďov 

podľa Wussovovho vzorca, 
c) slnečné žiarenie, 
d) sneh, 
e) mráz 
a to v obvyklej dobe časovej aj miestnej. 

31. Živelné udalosti 
a) Požiar je oheň, ktorý vznikne mimo určeného ohniska, 

alebo ktorý určené ohnisko opustil a ktorý sa vlastnou 
silou rozšíril alebo bol páchateľom úmyselne rozšírený. 
Za požiar sa nepovažujú účinky úžitkového ohňa a sá-
lavého tepla, ani žeravenie a tlenie s obmedzeným prí-
stupom vzduchu, 

b) Výbuch je náhly prejav ničivej tlakovej vlny spočívajúci v 
rozpínavosti plynov alebo pár. Výbuchom nie je aero-
dynamický tresk alebo výbuch v spaľovacom priestore 
spaľovacieho motora a iných zariadení, v ktorých sa 
energia výbuchu využíva cieľavedome. 

c) Úder blesku je bezprostredné pôsobenie sily alebo tepla 
blesku na poistené veci. Za úder blesku sa nepovažuje 
indukované prepätie v sieti vyvolané bleskom. 

d) Náraz alebo zrútenie lietadla alebo jeho častí, pád 
stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú sú-
časťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho isté-
ho poisteného súboru. 

e) Povodeň alebo záplava je vytvorenie súvislej vodnej 
plochy, ktorá po určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste 
poistenia. 

f) Víchrica alebo krupobitie. Za víchricu sa považuje vie-
tor o rýchlosti minimálne 75 km/hod. 

g) Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosúvanie 
alebo zrútenie lavín, zemetrasenie a ak je poistenou 
vecou budova tiež ťarchou snehu alebo námrazy. 

h) Voda z vodovodných zariadení a médium vytekajúce 
z hasiacich  zariadení 

32. Vandalizmus 
je úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci treťou 
osobou. 
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