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Názov predmetu zákazky: „ Poistenie majetku mesta Dunajská Streda„ 

 

Uchádzač/Záujemca 
 
 

Vec:  

Odpovede verejného obstarávateľa na otázky záujemcov/uchádzačov č. 2 

 

 

Otázka č. 6 

Aká je škodová história mesta Dunajská streda za posledných 5 rokov (uvedenie príčiny a výšky škody)? 

ODPOVEĎ č. 6 
 

Typ škody 
Dátum 

udalosti 
Rozsah poškodenia Popis udalosti Rezerva Suma plnenia 

ZODPOVEDNOST-

Vecne 24.6.2012 
zranenie počas návštevy detského ihriska došlo k zarneniu sl. Chodasovej.  0,00 788,50 

ZODPOVEDNOST-

Vecne 24.6.2012 
  zranená osoba - Chodasová 0,00 144,19 

ZODPOVEDNOST-

Vecne 18.6.2012 
  poškodené vozidlo Katona 0,00 418,43 

KRADEZ 2.4.2013 medených zvodov a parapetných plechov neznámy páchateľ odcudzil medenné zvody a parapetné oplechovanie MsU DS 0,00 120,21 

ZIVEL 26.4.2013 maľovka a omietka vytopenie bytu nájomníčky - Tímea Patocsová 0,00 1 053,54 

KRADEZ 9.12.2013   vandalom poškodený parkovací automat 266,81 0,00 

KRADEZ 27.5.2013 vandalizmus poškodený parkovací automat 0,00 422,23 

ZODPOVEDNOST-

Zdravie 29.6.2013 
  zranená Kiss Cloe 0,00 857,81 

ZIVEL 3.8.2014 budova a hnuteľné veci - inventár vytopenie objektu materskej školy 0,00 9 589,41 

ZODPOVEDNOST-

Zdravie 27.1.2015 
dátum vzniku úrazu 28.01.2013 úraz osoby  966,81 0,00 

KRADEZ 24.3.2015 informačná nálepka vandalmi poškodená informačná nálepka 166,81 0,00 
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KRADEZ 8.5.2015 káblový rozvod alarmu a internetu poškodenie rozvodov alarmu a internetu na objekte MŠ Rybný trh 966,81 0,00 

ZIVEL 
4.4.2016 

kontajnerové státie 1 ks 

kontajnery 3 ks 
požiarom poškodené kontajnerové státie a kontajnery 1 834,03 0,00 

ZIVEL 
11.4.2016 

kontajnerového státie 1 ks 

plastový kontajner 3 ks 
poškodenie kontajnerového státia a kontajnerov požiarom 1 834,04 0,00 

ZIVEL 
18.4.2016 

kontajnerové státie 1 ks 

kontajnery 2 ks 
požiarom poškodené kontajnerové státie a kontajnery 1 834,04 0,00 

KRADEZ 24.11.2015 odcudzenie Notebooku Lenovo vlámanie do objektu materskej školy  566,81 0,00 

KRADEZ 22.5.2016 elektromotor a elektronika ovládania odcidzenieelektromotoru posuvu brány 1 466,81 0,00 

KRADEZ 15.8.2016 stĺp poškodený stĺp orientačno informačných tabúľ 466,81 0,00 

ZIVEL 3.2.2017 maľovka, omietka, .. zatečenie do priestorov MŠ 334,03 0,00 

KRADEZ 3.4.2017 dopravné zrkadlo poškodenie dopravného zrkadla neznámym páchateľom 400,00 0,00 

ZIVEL 20.2.2017 dopravná značka požiarom poškodená dopravná značka 50,00 0,00 

 

 

Otázka č. 7 

 

Spôsoby zabezpečenia hnuteľných vecí nad 33 200 € - tu nie je uvedený mechanický spôsob zabezpečenia. Môžeme to chápať tak, že platia 

podmienky ako do sumy 33 200 €, plus trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna službu, alebo EZS  napojená na  pult centrálnej ochrany 

mestskej alebo štátnej polície ? 

ODPOVEĎ č.7 :  

Spôsoby zabezpečenia hnuteľných vecí nad 33 200 €  - Mechanické zabezpečenie ako pri sume do 33 200 € plus trvalá strážna fyzická ochrana 

alebo strážna službu, alebo EZS  napojená na  pult centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej polície. 

 

Otázka č. 8 

 

Aká je v súčasnosti nová hodnota mobiliáru (t.j. majetok nachádzajúci sa v exteriéroch mesta (napr. lavičky, smetné koše, ihriská, preliezky, 

šmýkačky, skateboardové prvky, altánky, dopravné značky a dopravné zrkadlá, autobusové zastávky, smerové tabule, informačné tabule, 

informačné mapy, zahradzovacie stĺpiky, mestské stojany pre vodu (pitítko)......)? 
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ODPOVEĎ č 8:  

330 000 € 

 

Otázka č. 9 

Sú v celkovej poistnej sume nehnuteľného majetku zahrnuté aj rozostavané stavby - ak áno, o aké staveby sa jedná a v akej hodnote? 

ODPOVEĎ č. 9:  

Nie. 

 

Otázka č. 10 

Uveďte prosím minimálne akceptované výšky ročných limitov plnenia pre riziká: 

- povodeň, záplava:  

- víchrica, krupobitie:  

- zemetrasenie: 

- sublimity na 1PU pre mobiliár : pre krádež/vandalizmus .............., pre komplex.živel .............     

ODPOVEĎ č. 10:  

Limity podľa súťažných podkladov, t.z. ak nebol uvedený limit v súťažných podkladoch, potom poistenie na plnú PS t.z. bez limitu. 

 

Otázka č. 11 

Aká bola škodovosť v poistení zodpovednosti za škodu v posledných 3 rokoch? 

ODPOVEĎ č. 11: Viď odpoveď na otazku č. 1. 

S pozdravom                                                         Ing. Dagmar Melotíková, v.r. 

 

 

 


