
I-Inion Císlo poistnej zmluvy 'll-sllgse|

Poisťovňa PolsTNÁ ZMLUVA

Poistenie poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti

Union poist'ovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava í, Slovenská republika
lCo: 31 322051 ĐlC: 2020800353

zapísaná v obchodnom regĺstri okresného súdu Bratislava 1, odd' Sa, vl. č' 383/8
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

(d'alej len,,poist'ovatel"')

a ,d'

obec Blatná na ostľove, Blatná na ostľove 203' 930 03 Blatná na ostrove
ICO: 00 305 308

zapísanáv Štatistickom registri organizácií SR
Mobilné odberové miesto:

Antigénové testovanie covlD-19, Kuĺtúrny dom , 232,93032 Blatná na ostrove
(d'alej len ,,poistník a poistený")

uzavierajÚ podl'a s 7BB a nasl' občianskeho zákonníka ć,.4011964 zb. v znení neskorších zmien a
doplnkov

zmluvu o poistení zodpovednostiza škodu poskytovate!'a zdravotnej starostlivosti

Poistná doba: od 23.01.2021
nie však skÔr ako v deň nasledujúci pô doručení potvrdenia o jej zveĘnení
poisťovatel'ovi, alebo ak takéto potvrdenie nebolo poisťovatel'ovi doručené v deň
nasledujúci po dnijejzveĘnenia v obchodnom vestníku pokĺal'bola zverejnená
na návrh poisťovatel'a ($ 5a zák. ć'' 211ĺ2000 Z' z. a $47a ods. 2 občianskeho
zákonníka) do 30.04.2021

Poistné obdobia: zhodné s poistnou dobou

Cast'l
Poisten ie zod povednosti za š kod u pos kytovatel'a zd ľavotnej starostlivosti

Clánok í
Všeobecné ustanovenia

Pre toto poistenie platia:
. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednostiVPPZ/101B (d'alej len,,VPPZ")
. osobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti

ODZ-PZSI 0520 (d'alej len,,ODZ-PZS")
ktoré sú priĺoŽené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddelitel'nú súcasť'

. Súčasťou poistnej zmluvy je aj:
Príloha č. 'ĺ: Rozhodnutia o nariadenĺvytvorenĺa mobilného odberového miesta

Typ poskytovanej zdravotnej
starostlivosti

am bulantná zd ravotná starostlivosť

Poistený predmet činnosti
(š pecializácia pos kytovanej
zd ravotnei sta ľostlivosti)

mobilné odberové miesto

Počet lekárov a odborného
zdravotného personálu

6
(vrátane ĺekárov uvedených medzi spolupoistenými osobami)

Spolupoistené osoby . spolupracujúci a zastupujúci lekári
. Štatutárni zástupcovia vykonávajúci lekársku prax
. spolupracujúce zdravotné a praktické sestry
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o spolupracujúci pomocný zdravotnícky personál
. študenti, praktikanti, stáŽisti

Uzemná platnost' poistenia Sĺovenská republika
Poistná suma 20.000'00 €
Spoluúčast' 100'00 €
Predmet poistenia (základ ný) a Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť vrátane nesprávne

poskytnutej informácie, rady alebo návodu v rozsahu poistenej
činnosti (špecializácie)
Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť vrátane nesprávne
poskytnutej informácie, rady alebo návodu u iného poskytovatel'a
ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu poistenej činnosti
(špecializácie)
Nesprávne pouŽitie lekárskych prístrojov a nástrojov pri
poskytovanĺ zdravotnej starostlivostĺ
Zavleöenie alebo rozšĺrenie infekčného ochorenia, vrátane
ochorenia COVID-'19
Škoda spôsobená akýmkol'vek materiálom pochádzajúcim z
|'udského tela a akýmkol'vek derivátom alebo biosyntetickým
produktom z l'udského tela
Šroda v súvislosti s prednáškovou činnosťou poisteného v
rozsahu poistenej cinnosti (špecializácie), vrátane nesprávne
poskytnutej informácie, rady alebo návodu
Nesprávne poskytnutá prvá pomoc, a to aj nad rámec poistenej
öinnosti (špecializácie)

a

a

a

a

a

a

a Prenos ochorenia covlD-'ĺ 9
Sublimit: max. 10'000,00 €

Zásah do práva na ochranu osobnosti
Sublimit: max. 10.000,00 €

Čistá finančná škoda poškodeného
Sublimit: max' 10.000'00 €

Limit poistného plnenĺa: 1-násobok poistnej sumy za jednu a všetky
poistné udalosti počas jedného poistného
obdobia

Prenos vírusu H|V
Sublimit: max. 20.000,00 €

a

Limit poistného plnenia: 1-násobok poistnej sumy za jednu a všetky
poistné udalosti pocas jedného poistného
obdobia

Rozsah poistenia . NárokY poškodeného za škodu nazdraví
. Nároky poškodeného za škodu na veci
. Následná majetková škoda vrátane ušlého zisku, ktorá vznikla

poškodenému v priamejsúvislostĺso škodou nazdravi a/alebo na
veci

. Regresné nároky

. Vzájomné nároky poisteného a spolupoistených osôb medzi
sebou

. Rozšírená doba moŽnosti uplatnenia nároku voči poistenému (30
dní)

Pokial'poistený za Škodu zodpovedá v súvislosti s predmetom
poistenia.

Ročné poistné s daňou spolu 370,00 €
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ctánok 2
Zvláštne dojednania

1' odchýlne od čl. 11 ods. 2 písm' a) VPPZ sa dojednáva, Že poistenie sa vzťahuje aj na
zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikla manŽelovi/manŽelke poisteného, jeho
príbuznému v priamom rade, súrodéncom a osobám, ktoré Žijú s poisteným v spoločnej'
domácnosti ako poškodenému, v súvĺslostĺ so základným predmetom poistenia. Ustanovenie čl.
5 ods. 1 písm. j)oDz-Pzs týmto nie je dotknuté.

2. osobitne sa dojednáva, Že poistenie zodpovednosti za škodu poskytovatel'a zdravotnej
starostlivosti sa vzťahuje výlucne na cinnosť mobilného odberového miesta, ktoré sú zriadené na
základe rozhodnutia o nariadení vytvoreńĺä mobilného odberového miesta vydaného., ministerstvom zdravotníctva a/alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Prenos vírusu HlV
odchýlne od čl. 'ĺ1 ods. 1 písm. q) VPPZ sa dojednáva, ž.e poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za Škodu vyplývajúcu zprávnych predpisov, ktorá vznikla prenosom vírusu HlV v súvislosti
s dojednaným predmetom poistenia'

Zásah do práva na ochranu osobnosti
1. Poistenĺe sa vzťahuje aj na povinnosť poisťovatel'a poskytnúť peňaŽnú náhradu:

a) nemajetkovej škody spôsobenej zásahom do práva poškodeného inak ako škodou na zdraví
(napr' duševné útrapy),

b) duševných útrap manżeĺa, rodiča, dieťaťa alebo inej poškodenému bĺízkej osoby v prípade úmrtia
alebo t'aŽkého ublíŽenia na zdravi poškodeného,

c) nemajetkovej ujmy poškodeného spôsobenej nevedomým nedbanlivostným porušenĺm
povinnosti ochrany osobných údajov v súvislosti s dojednaným predmetom poistenia,

ak bola priznaná právoplatným rozhodnutím súdu na základe neoprávneného zásahu poisteného do
práva na ochranu osobnosti, ku ktorému došlo v súvislosti s činnosťou alebo zmluvným vzťahom
poisteného, na ktorého sa vzťahuje poistenie dojednané touto poistnou zmluvou.

2. okrem výluk uvedených v ćl. 11 vPPz a čl. 5 oDz-Pzs sa toto poistenie nevzťahuje na povinnosť
peňaŽnej náhrady škody v zmysle predchádzajúceho bodu, spôsobenej:
a) uráŽkou, ohováraním, vyhráżanim alebo nekalým konaním,
b) sexuálnym obtaŽovaním alebo zneuŽívaním,
c) násobením účinkov zásahu jeho uvádzaním na verejnú známosť,
d) v dôsledku akejkol'vek diskriminácie,
e) pośkodenim práva na żivot v priaznivom żivotnom prostredĺ,
Đ zneuŽitím závislosti poškodeného na poistenom.

Cast'!!
Spoločné ustanovenia

clánok 1

Výška a splatnost' poistného

Druh poistného iednorazové
Frekvencia platenia ročne
Poistné s daňou za dobu poistenĺa 370'00 €
Dátum splatnosti deň úöinnosti poistnei zmluvv
Prvé poistné zaplatené bezhotovostne
Druh avíza elektronické avizo (bez poukáŽky)
UÖet pre úhradu sK59 1'ĺ11 0000 0066 0054 7090, BlC: UNCRSKBX
Variabilný symbol 11317956

bola aplikovaná v zmysle zákona ć. 21312018 Z' z' o dani z poistenia a
zákonov účinného od 01.01 .2019.

z poistenia vo výške B%
zmene a do nr nre
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Clánok 2
Záverečné ustanovenla

1' Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovatel'a sú upravené vo vyŠšie uvedených
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednanĺach, pričom tieto tvoria neoddelitel'nú
súčasť poistnej zmluvy.

2. Poisťovatel' má právo upraviť výšku poistného ku dňu'jeho splatnosti aĺebo ku dňu splatnosti prvej
splátky v poistnom období v prípade, ak po uzavreti poistnej zmluvy dôjde k zmene faktorov, na
ztlklade ktoých bolo určené poistné priuzatváranípoistnejzmluvy. Zazmenu faktorov sa povaŽuje aj
zvýšenĺe Śkodovosti v porovnaní so škodovosťou, s ktorou počítal poisťovatel' pri uzavieraní
poistenia' Skodovosť je podiel nákladov na poistné plnenia k predpísanému poistnému. Poisťovatel'
je povinný oznámiť novú výšku poistného poistníkovi písomne, näjneskôr v lehote dvoch týŽdňov pred

.. jeho splatnosťou. Poistník je oprávnený poistnú zmluvu vypovedať písomne, v lehote 'ĺ mesiaca od
doručenia oznámenia o zvýšení poistného. Poistná zmluva v takom prípade zaniká doručením
výpovede poisťovatel'ovi. Výpoved' je bezplatná, poisťovatel' za takuto výpoved' neúituje Žiaden
poplatok.

3. Poistený svojim podpisom potvrdzuje, że poisťovatel' je oprávnený pocas trvania poistenia poskytovať
tretím osobám informácie o platnosti tejto poistnej zmluvy ako aj informácie o poistnej zmluve
v rozsahu - obchodné meno poisteného, adresa poisteného, lCo poisteného, číslo poistnej zmluvy,
poistný produkt, poistná suma a tieŽ informáciu o úhrade poistného.

4' Poistník svojím podpisom potvrdzuje, Že:
a) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
b) mu boli pred uzavretím poistnejzmluvy odovzdané:

- vyššie uvedené poistné podmienky, osobitné dojednania,
- lnformačný dokument o poistnom produkte _ Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovatel'a

zdravotnej starostlivosti,
- lnformačný dokument o poistnom produkte _ Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu,
- Základné informácĺe o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.

5. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kaŽdú zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, Že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Že obsah tejto

Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a váŻnej vôli, ju vlastnoručne podpísali'

V Blatnej na ostrove dňa 22.01.2021 V Bratislave dř'a 22 u192

Po st'ovňa
,r' Unio,pfoisťovňa,a,s.

4z^ -Kandż)ž6va 10, 813 60'Bratislava
.V/-7.-L1 U

poistnílďpoistený
Bc. Terézia Foldváryová

starosta

poisťovatel'
lng. Veronika Kvasňovská

špecialista upisovania poistného rizika

Císlo obchodnej zmluvy:
Meno získatel'a:
Č íslo získatel'a/panel :

11-MAK-702
FINPORTAL a.s
PANEL 7

Upisovatel' poistného rizika: lng. Veronika Kvasňovská
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g REGIoNÁr,ľy Únan vEREJNÉHo ZDRAvoľľÍcľvł
so sídlom v Dunajskej Strede

Vel'koblahovská cesta l067 /30, 9290l Dunajská Streda
v Dunajskej Stľede, dřn 19.l '202l

číslo: RH/202 l /00082/002-BF

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad veľejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede (d'alej lęn ,,RÚVZ Dunajská Stľeda") ako pľíslušný
oľgán podl'a$ 3 ods. l písm. c)vśpojenísprílohou , č..1 apodl'a $ 6 ods.3 písm. ab) zźtkonač.355/2OO7Z.z.oochrane,
podpoľe a ľozvoji veľejného zdravia a o zmenę a doplnení niektoých zákonov y nlení neskoršíclr predpisov (d'alej len

,,zákon č,. 35512007 Z.z.") vo veci posúdenia návľhu obce Blatná na ostľove, so sídlom obecný úľad Blatná na ostrove,
93O 32Blatnána ostrove 203, Ičo: 00 305 308' v zastúpení Mgr. Terézia Földváry, staľosta obce, bytom Blatná na ostľove
26l, o lydanie povolenia na pľevádzkovanie mobilného odberového miesta na antigénové tesý v kultúľnom dome v obci
Blatná na ostrove 232,poč,askrízovej situácie v súvislosti s ohľozením veľejného zdľavia z dôvodu ochorenia COVID-l9
spôsobeným koľonavírusom SARS-CoV-2 na,území Slovenskej republiĘ, nazáklade zistených podkladov podl'a $ 6 ods. 3
písm. ab) zákonač.35512007 z.z. a $ ll ods.5 a$ l5azákona č,.57812004Z.z.oposĘtovatęl'ochzdľavotnej starostlivosti,
zdľavotnícĘch pľacovníkoch, stavovslých organizáciách v zdravotníctve a o ztnene a doplnení niektoých zákonov (d'alej
len ,,zákon č. 57812004 Z.z.") vydáva

žiadateIoovi

obec Blatná na ostrove
IČo 00305308, pľávna forma: obec (obecný úľad), mesto (mestsĘ úľad),
so sídlom203,93032 Blatná na ostľove, Slovenská republika,
šÍatuÍárny orgán:

starosta Mgľ. Teľézia Földváyová, trvale bytom 261,9303Ż Blatná na ostľove, Slovenská ľepublika,

povol'uje dňom nasledujúcim po doľučení tohto ľozhodnutia
pľevádzkovat' zdľavotnícke za riadenie:

23-00305308-A000l : mobilné odberové miesto
s miesĺom prevád:kovanią Antigénové testovanie COVID-l9' Kultúľny dom , 232,93032Blatná na ostľove

Toto rozhodnutie sa povaŽuje za doľučené a pľávoplatné jeho zverejnelrím na webovom sídle RÚVZ DS

oDÔVoDNENIE
obec Blatná na ostrove, so sídlom obecný úrad Blatná na ostľove, 930 32 Blatná na ostľove 203, IČo: 00 305 308,
pożiadala listonr doľučęným dňa 19.01 .202l tunajší ľegionálny úľad verejného zdravotníctlla o vydanie povolenia na
prevádzkovanie zdľavotníckeho zariadenia ambuĺantnej staľostlivosti _ anrbulancie MoMAg v kulturnorn dome v obci
Blatná na ostrove 232, ato v súvislosti s krízovou situáciou v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu
ochoľenia CoVID- l9 spôsobeného koľonavíI'usom SARS-CoV_2 na uzęlní Slovenskej ľepubliĘ.
Súčast'predloženého podania ťvoľili: ýpis z registľa trestov zástupcu żiadatel'a,list vlastníctva k priestoľom a pľevádzkorý
poľiadok.
Pľedmetné zdľavotnícke zariadenie _ MoMAg je zriadené v kultriľnom dome v obci Blatná na ostrove 232. Činnost'
MoMAg je zabezpeěovaná ustanoveným mateľiálno-technicĘm vybaveníln a peľsonálnyIn obsadęním pľacovIríkmi s
pľíslušnou odboľnou spôsobilosťou k ľealizäcil činnosti vykonávanej v MoMAg v obci Blatná na ostrove.
MoMAg je zriad'ené v kultúrnom dome v obci Blatná na ostľove 232 s osobitným vstupom. Samotný odbeľ biologického
materiálu bude realizovaný vo vel'kej sále kultúrneho domu' Priestory majú zabezpečené vyhovujúce komunálno-
hygienické parametľe, úprava stien a podlahy spÍňa požiadavĘ pre uvedený dľuh prevácl zky. Zaľiadenie MoMAg: pracovné
stoly, stoličĘ, výpočtová technika, dávkovače s dezinfekčným ľoztokom, bezkontaktné odpadkové koše. MoMAg je
viditel'ne označel-lý názv otn.



Śtĺalla ?

Pľevádzku MoMAg żiadatel' zabezpeéuje pomocotl 5 zamestnancov (l zdľavotnícĘ pľacovník, 4 administratívni

pľacovníci resp. koordinátor), ktoľí k odbeľom biologického materiálu maju zabezpečené ooPP (kombinéza, okuliare,

ochľanný štĺt, ľukavice, chiľuľgická maska v kombinácíi so'štítom a s ľespiľátorom FFPZ, ochI:ana na obuv). Pg .

ukončení odberov pracovný odev sa uloží do igelitového vľeca pre infekčný odpad. odvoz a zneškodňovanie vzniknutého

nebezpečného odpadu bude zabezpečovať oprávne ná or głrÍizáci a.

Personál má zabezpečené zariadeníe na vykonávanie osobnej hygieny v objekte kultúľneho domu.

V znysle $ 15a ods. 4 zákona č. 57812004 Z.z. povo|enie na pľevádzkovanie MoMAg sa povaŽuje za doručené jeho

zveľejnením na webovom sídle RÚVZ Dunajská Stľeda.

V zmysle $ l5a ods. 5 zákonač,.57812004 Z.z. na'konanle á'vydanié povolenia na pľevádzkovanie MoMAg sa nevzt'ahuje

spľávny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konańí nieje pľípustný'opľavný pľostriedok.

Poučenie:

Pľoti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

Toto rozhodnutie je pľeskrimatel'né súdom.

Ing. Rozália Robotková
ľegionálna hygienička

Doľučuje sa:

obec Blatná na ostrove, 203,93032 Blatná na ostrove

Rozhodnutie dostanú:
Všeobecná zdľavotná poisťovňa, a.s. (oVM), Panónska cesta2,85104 Bľatislava - mestská časť PetrŽalka

Union zdľavotná poisťovňa,a.s. (oVM), KaľadŽičova l0, 8l453 Bľatislava
TrnavsĘ samospľávny kľaj, Starohájska l0' 9170l Trnava

Úľad pľe dohl'ad nad zdravotnou starostlivost'ou, Žellova 2,82924 Bratislava - mestská časť Ružinov

DÔVERA zdravotnäpoisťovňa, a.s. (oVM), Einsteinova, 85l01 Bľatislava - mestská časť PetľŽalka

Náľodné centrum zdľavotnícĘch informácií, Bľatislava, Lazaretská 26, 81109 Bľatislava - mestská časť Staré Mesto

Štatisticlcy úľad Slovenskej ľepubliĘ, Miletičova 3,82467 Bľatislava - mestská časť RuŽinov

Daňový rirad Tľnava _ poboěka Dunajská Stľeda, Biskupa Kondého 2,929 0l Dunajská Stľeda

':f


