Rámcová dohoda o poskytovaní poisťovacích služieb č. 1110018809
uzatvorená v súlade s § 2 ods. S písm . g) v spojitosti s § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") a ustanoveniam i § 788
a nasl. Zákona č . 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Rámcová dohoda")
medzi :
1. Poistník
Názov:
Sídlo :

Mesto Žilina
Námestie obetí komuniznu 1, 011 31 Žilina

IČO :
DIČ:
I Č DPH:
Zriadená :

00 321 796
2021339474

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK3756000000000330353001
Zastúpená:
Mgr. Peter Fiabáne, primátor
(ďalej len „Poistník" alebo „Poistený")

a
2. Poisťovateľ
Hlavný spolu poisťovateľ:
Obchodné meno:
PREMIUM lnsurance Company Limited
Sídlo:
68 George Borg Olivier Street, St. Julian 's, STJ 1081, Malta, Register spoločností Malta,
registračné číslo C 91171
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky
PREMIUM lnsurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Obchodné meno :

Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
Sídlo :
Zastúpený :
Ing. Ľubor Beňo, prokurista
Bankové spojenie :
IBAN :
SWIFT:
IČO:
50 659 669
DIČ:
4120066170
IČ DPH :
SK4120066170
Registrovaná :
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel : Po, Vložka č íslo: 3737 /B
ako Hlavný spolu poisťovateľ s podielom 70,00 %
Spolu poisťovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpená:
Bankové spojenie :
IBAN :
SWIFT:
IČO :

DIČ:
IČ DPH :
Registrovaná :

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna lnsurance Group
štefánikova 17, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
Ing. Marek Ragan, MBA, LL.M., samostatný underwriter

31 595 545
2021097089
SK7020000746
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel : Po, Vložka číslo : 3737 /B

ako spolu poisťovateľ s podielom 30,00 %

(ďalej len 11 Poisťovateľ")
(Poisťovateľ

a Poistník ďalej v texte aj ako 11 Zmluvná strana" a spolu len ako „Zmluvné strany").
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Preambula
Táto Rámcová dohoda podľa § 83 ZVO sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle
ustanovení ZVO, pričom Poistník na obstaranie predmetu Zmluvy uskutočnil postup verejného obstarávania verejnú súťaž na predmet zákazky: ,,Komplexné poistenie pre Mesto Žilina", vyhlásenej na základe Výzvy na
predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č.81/2021, zo dňa 06 .04.2021 pod značkou
17337 - MSS na časť 1. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.

Práva a povinnosti Zmluvných strán sa riadia touto Rámcovou dohodou a jej prípadnými dodatkami a
Všeobecnými poistnými podmienkami Poisťovateľa.
Poisťovateľ je povinný najneskôr pri podpise Rámcovej dohody predložiť Poistníkovi doklad / Povolenie na
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh „poistenie majetku, zodpovednosti za škodu a osôb" t.j .
dokument preukazujúci oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť.

Článok 1.
Predmet Rámcovej dohody

Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok Zmluvných strán uzavrieť čiastkové Poistné zmluvy (ďalej
len „Poistné zmluvy"), predmetom ktorých bude poistné plnenie (ďalej v texte aj ako „poistenie")
definované v čl. II tejto Rámcovej dohody, na základe ktorých sa Poisťovateľ zaviaže poskytnúť Poistníkovi
dohodnuté poistenie a Poistník sa zaviaže Poisťovateľovi zaplatiť za dohodnuté poistné plnenie
dohodnutú cenu (ďalej v texte aj ako „poistné") .
Predmetom takto uzatvorených Poistných zmlúv je poistenie majetku (komplexné živelné poistenie,
poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojných zariadení
a elektroniky, poistenie skla) a poistenie zodpovednosti za škodu.
Poisťovateľ sa zaväzuje v súlade s podmienkami tejto rámcovej dohody uzavrieť poistné zmluvy na
poistenie majetku a na poistenie zodpovednosti za škodou za všetky organizácie spadajúce do pôsobnosti
poistníka.
Podmienky poistenia, záväzky a povinnosti dohodnuté v tejto Rámcovej dohode sa budú vzťahovať aj na
subjekty, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti poistníka, ktoré vzniknú v dôsledku organizačných
zmien, ku ktorým dôjde v čase účinnosti tejto Rámcovej dohody a účinnosti Poistných zmlúv, dojednaných
na základe tejto Rámcovej dohody.
Poistné zmluvy budú uzavreté na základe výzvy (požiadavky) Poistníka spôsobom a za podmienok
upravených touto Rámcovou dohodou.

1.

2.

3.

4.

5.

Článok II.
Predmet a rozsah poistenia

1.

Poistenie majetku

Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie majetku :
1.1 Komplexné živelné riziko - škody spôsobené:

a)

požiarom,

b)

výbuchom,

c)

priamym úderom blesku,

d)

nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu,

e)

víchricou - min. 75 km/h,

f)

povodňou alebo záplavou,

g)

ľadovcom,

h)

náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti s priemyselnou
alebo stavebnou činnosťou,

i)

zosúvaním alebo zrútením lavín,

j)

pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,

k)

zemetrasením,

2/15

1)

vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a
z vodovodných zariadení vrátane poplatkov/ vodné, stočné/ za vodu, ktorá unikla z vodovodného
potrubia z akejkoľvek príčiny,

m)

kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,

n)
o)

hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení,

p)

chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,

q)
r)

hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,
atmosférickými zrážkami, ľadovcom, snehom alebo nečistota mi vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli
v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo do 72 hodín po skončení živelnej udalosti,

s)

dymom vznikajúcim pri požiari,

t)

zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo katastrofickým lejakom

u)

krádež poistených hnuteľných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie uvedenými

v)

ľadochod mi,

náhodnými udalosťami,
škody spôsobené v dôsledku deštruktívneho pôsobenia pohybujúcich sa ľadových krýh

alebo ľadovej hmoty na poistenú vec
w)

prívalom bahna, škody v dôsledku deštruktívneho pôsobenia hmoty s konzistenciou veľmi hustej
tekutiny pohybujúcej sa smerom nadol na poistenú vec. Vznik takéhoto prívalu (prúdu) bahna je
náhly a je zapríčinený prírodnými vplyvmi.

x)

spätným vystúpením vody, ak bolo spôsobené atmosférickým zrážkami alebo katastrofickým lejakom,

y)

ťarchou

z)

nárazom dopravného prostriedku, nárazovou vlnou

záplavou následkom búrkového prívalu

1.1.2

snehu a námrazy

Osobitné dojednania:

1. Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné konanie
smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného alebo proti osobe
vlastníka poisteného majetku.
2. Dojednáva sa, že v rámci poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku je poistený aj majetok, ktorý je
zaobstaraný z finančných prostriedkov fondu Európskej Únie.
3. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na protipovodňové ochranné hrádze, spevnené plochy a
úpravy územia , pozemné komunikácie, vrátane dopravného značenia, oplotenia, ktoré sú majetkom
poisteného.
4. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na mobiliár - majetok nachádzajci sa v exteriéroch miesta (napr.
lavičky, smetné koše, ihriská, preliezky, šmýkľavky, skateboardové prvky, .. .)
5. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na veci uložené na voľnom priestranstve a veci upevnené na
vonkajšej strane budovy.
6. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na rozostavané stavby, dokončené budovy a stavby, ktoré nie
sú odovzdané do užívania a budovy a stavby počas doby ich rekonštrukcie, evidované na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
7. Dojednáva sa, že poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na demontáž
a remontáž ostatných nepoškodených a poškodených poistených vecí, vykonané v súvislosti so
znovuobstaraním alebo opravou vecí poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej udalosti,
náklady na posudkového znalca, náklady na hľadanie príčiny škody, náklady na zemné a výkopové práce,
náklady spojené s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami, náklady spojené s leteckou
dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas víkendov a sviatkov, ako aj expresné
príplatky, náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR, prepravné
náklady na zaslanie poškodenej veci do opravy v SR aj v zahraničí, vrátane expresných príplatkov alebo
leteckej prepravy poškodenej veci alebo náhradných dielov. Pre tieto položky je v tabuľke č. 1 stanovená
samostatná poistná suma .
8. Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia hodnota poistenej
veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného.
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9. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp pod poistenia.
10. Dojednáva sa, že kryté sú aj škody spôsobené takým zaplavením územia, ktoré bolo spôsobené
regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, priehrad a nádrží.
11. Dojednáva sa, že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách poskytovať
v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových cenách. Za parciálne
škody sa budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku maximálne 40 % zo stanovenej
poistnej hodnoty poistenej veci.
12. Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody, ktoré vznikli v súvislosti so živelnou
udalosťou, napr. poškodenie alebo zničenie majetku pri prácach na zmiernenie škody, škody spôsobené
hasiacim médiom pri likvidácii požiaru a pod ., nejedná sa o priame finančné škody.
13. Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov vypracovaných na
základe schválených cenníkov/ schválené rozpočtové cenníky, ktoré používajú rozpočtové a projektové

organizácie napr. CENKROS, CENEKON, ODIS/ .. Ak poistník neuskutoční opravu poškodenej poistenej
veci v zmysle predloženého rozpočtu do jedného roku od vzniku poistnej udalosti poisťovňa vyplatí
poistné plnenie max. 80 % rozpočtovaných nákladov na opravu vrátane DPH .
14. Dojednáva sa, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného zariadenia zahŕňa aj škody
vzniknuté vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom potrubí vrátene zariadení pripojených na
potrubie, odpadovom potrubí vrátane zariadení pripojených na potrubie, potrubí klimatizačných
zariadení, potrubí horúcovodného alebo parného kúrenia, teplovodných čerpadiel, solárnych systémov,
pokiaľ

ku škode dôjde následkom prasknutia alebo zamrznutia potrubia .

15. Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade živelných udalostí na dopravných značeniach a verejných
osvetleniach poskytne poistné plnenie so spoluúčasťou 15,00 EUR.
16. Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie so spoluúčasťou
100,00 EUR.
17. Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie aj za uniknutú vodu
do výšky 3 330,00 EUR za jednu poistnú udalosť, max. však 10 OOO, 00 EUR za poistné obdobie.
Poisťovateľ pri takejto škode uplatní spoluúčasť 100,00 EUR.
18. Dojednáva sa, že poistením kryté sú aj budovy, na ktorých prebiehajú stavebné úpravy vrátane vecí
v týchto budovách uložených.
19. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené so zachovaním pôvodných stavebných
materiálov, stavebných technologických postupov a zhotovením umeleckých súčastí/ uplatnených pri
zhotovení budovy v minulosti/, ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí poistenej
budovy.
20. V prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia len raz . Pod
sériovou poistnou udalosťou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie viac po sebe nasledujúcich
škôd na jednej poistenej veci evidovanej pod jedným inventárnym číslom, ktoré majú spoločnú príčinnú
súvislosť.

21. Dojednáva sa, že pokiaľ umelecké dielo alebo umelecko-remeselné dielo, ktoré je stavebnou súčasťou
poistenej budovy alebo poistenej inej stavby (ďalej len „dielo") bolo v dôsledku poistnej udalosti:
a. poškodené, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila primerane vynaložené náklady
na jeho uvedenie do pôvodného stavu bezprostredne pred poistnou udalosťou,
b. zničené, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila primerane vynaložené náklady na
zhotovenie jeho umeleckej alebo umelecko-remeselnej kópie.
Pokiaľ nie je možné dielo do pôvodného stavu uviesť alebo nie je možné kópiu diela zhotoviť, vzniká
poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila cenu diela zistenú znaleckým posudkom zníženú o cenu
zbytkov diela, najviac však pre tieto diela dojednanou poistnou sumou alebo sumu limitu poistného
plnenia, pričom poisťovňa vyplatí nižšiu z uvedených súm.
22. Pri poistení vlastných a cudzích hnuteľných vecí - zbierky umeleckých predmetov, exponáty (napr.
obrazy, sochy, knihy, .... ) sa dojednáva, že mieru poškodenia určí kunsthistorik a poistné plnenie bude
predstavovať cenu reštaurovania, maximálne však poistnú sumu uvedenú v poistnej zmluve.
23. Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste a v danom čase rovnakú

vec kúpiť alebo porovnateľnú vec získať. Ide o veci rovnakého druhu a účelu .
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.
24. Pod pojmom „poistenie na 1. riziko" sa rozumie „poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením
poistnej sumy" - ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť

25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.
33 .

a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok
poistného obdobia . Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od
termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy
zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu
poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
Záplavou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú
dobu stoj í alebo prúdi v mieste poistenia.
Povodňou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie definícia povodne v zmysle zákona č. 7/2010
Z.z. o ochrane pred povodňami a to najmä prechodné výrazné zvýšenie hladiny vodného toku, pri
ktorom bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku
už vylieva, platí to aj na stav, pri ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok
a dochádza k zaplaveniu vnútornými vodami. Zároveň sa pre účely tejto rámcovej dohody povodňou
rozumie aj vyhlásenie II.stupňa povodňovej aktivity (stav pohotovosti) alebo vyhlásenie III.stupňa
povodňovej aktivity (stav ohrozenia) v zmysle platných právnych predpisov.
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené lokálnym turbulentným charakterom
vetra, vírmi vertikálneho alebo horizontálneho smeru prípadne účinkami malopriestorových
turbulentných vírov s malým polomerom a krátkou dobou trvania, ktoré sa vyskytli v bezprostrednej
blízkosti poškodeného objektu a na deštrukciu objektu mali zásadný vplyv. Pri poškodení objektu z
uvedených príčin nie je rozhodujúce pre posudzovanie vzniku poistnej udalosti aká rýchlosť vetra bola
zaznamenaná v najbližšej meracej stanici SHMÚ, ale rozhodujúcim ukazovateľom je prejav lokálneho
deštrukčného účinku vetra na poškodenie objektu.
Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade škody na stavebných súčastiach poskytne poistné plnenie so
spoluúčasťou 330,00 EUR. Za stavebné súčasti budovy alebo stavby sa považujú veci, ktoré k nej podľa
svojej povahy patria a nemôžu byť oddelené bez toho, aby sa budova alebo stavba tým neznehodnotili.
Spravidla ide o veci, ktoré sú k budove alebo stavbe pevne pripojené (napr. okná, dvere, priečky,
obklady, inštalácie, podlahy, maľby stien, tapety .. .).
Dojednáva sa, že v prípade zmien poistných súm jednotlivých predmetov poistenia v priebehu poistného
obdobia budú tieto zmeny akceptované, ak agregovane nepresiahnu výšku 10% z dojednanej celkovej
poistnej sumy za celý majetok.
Miestom poistenia pojazdných pracovných strojov je celé územie SR.
Prehľad poistených predmetov poistenia a spôsob poistenia je uvedený v tabuľke č . 1.
Prehľad výšky spoluúčasti je uvedený v tabuľke č. 3.
Prehľad limitov plnenia je uvedený v tabuľke č. 4.

1.2 Poistenie pre prípad odcudzenia veci

Poistenie pre prípad krádeže. poškodenia alebo zničenia. pričom páchateľ sa zmocnil poistenej veci nasledujúcim
spôsobom :
a)
do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie,
b)
c)
d)
e)

f)
g)

do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom,
v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po sebe stopy, ktoré môžu
byť použité ako dôkazný prostriedok
miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa zmocnil
krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jej riadne
otvorenie,
krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace poistenú vec pred
krádežou,
krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobrané, pretože jeho odpor bol
vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť
zodpovedný,
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lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchateľ použil proti poistenému, jeho pracovníkovi alebo

h)

inej osobe násilie alebo hrozbu násilia.
1.2.1

1.

Osobitné dojednania

Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné konanie smerovalo
k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného alebo proti osobe vlastníka
poisteného majetku .

2.
3.

Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj "vnútorný a vonkajší vandalizmus . / zistený aj nezistený páchateľ/
Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci spáchané inou
osobou ako poisteným tým spôsobom, že vnikne do chráneného priestoru, prekoná prekážku a poškodí
alebo zničí predmet poistenia.

4.
5.
6.

Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spácha úmyselné poškodenie alebo zničenie
verejne prístupnej poistenej veci.
Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj estetické
poškodenie poistenej veci - poškodenie sprejermi alebo grafitmi.
Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené pre prípad krádeže svojou
polohou. Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie umiestnenie veci, ktorej odcudzenie si vyžaduje
použitie špeciálnych pomôcok {čln, rebrík, vysúvacia plošina, korba vozidla a pod .), alebo pri jej odcudzení
sa musia použiť pracovné pomôcky {kliešte, zvárací prístroj, uhlova brúska a pod .)

7.

8.

Pod pojmom „poistenie na 1. riziko" sa rozumie „poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poistnej
sumy" - ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému
vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia.
Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej
udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu
vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške .
Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste a v danom čase rovnakú vec
kúpiť

9.

alebo porovnateľnú vec získať. Ide o veci rovnakého druhu a účelu.

Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov vypracovaných na
základe schválených cenníkov / schválené rozpočtové cenníky, ktoré používajú rozpočtové a projektové
organizácie napr. CENKROS, CENEKON, ODIS/ ..

10. Dojednáva sa, že poisťovňa bude pri poistných udalostiach akceptovať šetrenie Mestskou políciou a to do
výšky škody 266,55 EUR.
11. Dojednáva sa, že pri poistných udalostiach na veciach žiakov a zamestnancov nebude poisťovňa vyžadovať
šetrenie políciou, do výšky predpokladanej škody 150,00 € na poškodeného.
12. Dojednáva sa, že poistenie kryje aj odcudzenie elektroniky z motorového vozidla za podmienky, že motorové
vozidlo bolo v čase poistnej udalosti uzamknuté a poistená elektronika sa nachádzala v kufri, alebo
uzatvárateľnej priehradke motorového vozidla .
13. Pri poistení hnuteľných vecí sa dojednáva územná platnosť hnuteľných vecí - pracovných pomôcok
{notebooky, mobily a iná elektronika) sa pre prípad krádeže a vandalizmu rozširuje aj o miesta pobytu
{externé pracovisko, adresa trvalého a prechodného bydliska, ubytovacie zariadenie - všetko na území
Slovenskej republiky a krajín Európskej únie) a pohybu {motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá
- všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie) .Miestom poistenia pojazdných pracovných
strojov je celé územie SR.
14. Prehľad poistených predmetov poistenia a spôsob poistenia je uvedený v tabuľke č . 1.
15. Prehľad výšky spoluúčasti je uvedený v tabuľke č . 3.
1.2.2 SPÔSOBY ZABEZPEČENIA HNUTEĽNÝCH VECÍ PROTI ODCUDZENIU
Zabezpečenie vchodových dverí miestnosti/objektu

Poistná suma do S 000,00 EUR - uzamknutý objekt /bez špecifikácie uzamykacieho systému/
Poistná suma do 8 300,00 EUR - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít
zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky
Poistná suma do 16 600,00 EUR - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít
rozlomeniu a vylomeniu vložky+ pridaný ďalší zámok, bezpečnostná závora a oplechované dvere.

zabraňujúci
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Poistná suma do 33 200,00 EUR- bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci vytlačeniu , rozlomeniu a
vložky, ďalej prídavný bezpečnostný zámok. Dvere zabezpečené proti vysadeniu alebo zabezpečené

odvŕtaniu

proti vysadeniu alebo

zabezpečené

dvojitou závorou s uzamykateľnou

bezpečnostnou

zámkou .

Nad 33 200,00 EUR- trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna služba, alebo EZS napojená na pult centrálnej
ochrany mestskej alebo štátnej polície.
V prípade poistnej udalosti spôsobenej krádežou vlámaním do pojazdného pracovného stroja, jeho krádežou
alebo vandalským činom poisťovateľ poskytne poistné plnenie za poškodený, zničený alebo odcudzený pojazdný
stroj alebo jeho časť ak pri opustení bol pojazdný stroj odstavený:
na oplotenom pozemku alebo

v mieste pod stálym dohľadom alebo
v uzamknutej garáži alebo
na osvetlenom stráženom parkovisku
a súčasne pracovný stroj s vlastným zdrojom pohonu musí byť navyše uzamknutý funkčnými zámkami na
dverách .
Pre prípad krádeže dennej tržby v čase prevádzky, peňazí v trezore, peňazí v pokladniach, prepravy peňazí
poslom sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:

1)
uložené
a)
b)
c)

Pre dennú tržbu peňazí, cenín, cenností, cenných papierov, ktoré nie sú z prevádzkových dôvodov
počas prevádzky v uzamknutých trezoroch v čase :

od prevzatia peňazí oprávnenou osobou po uloženie do pokladne alebo zásuvky,
uloženia peňazí v pokladni
prenosu peňazí oprávnenou osobou do trezoru v mieste poistenia musia byť splnené nasledujúce
bezpečnostné opatrenia :
•

nepretržitá, bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby,

•

pokladňa

•

v prípade, keď je v jednej pokladni alebo zásuvke uložených viac ako 4 350,00 EUR musia byť tieto
bezodkladne uložené a uzamknuté do trezora,

•

alebo zásuvka môže byť otvorená len v čase manipulácie s peniazmi,

prenos dennej tržby do trezora v mieste poistenia musí byť vykonávaný oprávnenou osobou, bez
neodôvodneného prerušenia,

2)
a)
b)

čo

najkratšou cestou .

Ak nie je zabezpečená bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby, denná tržba musí byť uložená:
do výšky 4 350,00 EUR v uzamknutej miestnosti,
do výšky 16 600,00 EUR v uzamknutom trezore . Miestnosť, v ktorej sa trezor nachádza musí byť v dobe

neprítomnosti uzamknutá, okná miestnosti musia byť zatvorené.
3)
V prípade prepravy finančnej hotovosti poslom, musia byť splnené nasledovné spôsoby zabezpečenia:
a)
do sumy 5 000,00 EUR poverená osoba vybavená vhodným kufríkom alebo taškou alebo trezorovou
schránkou (schránka z parkovacích automatov)
b)
do sumy 16 600,00 EUR poverená osoba vybavená bezpečnostným kufríkom a ďalšia osoba vybavená
strelnou zbraňou ( napr. Mestská polícia )
c)
nad sumu 16 600,00 EUR - poverená osoba vybavená výhradne bezpečnostným kufríkom v sprievode
dvoch osôb vybavených strelnou

zbraňou .

1.3 Poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov, pojazdných pracovných strojov a strojových zariadení,
elektroniky vrátane technologického vybavenia budov, hál a stavieb akoukoľvek poistnou udalosťou, okrem výluk
z poistenia, ktorá nastane nečakane a náhle a obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť poisteného stroja alebo
elektroniky.
Právo na plnenie vznikne. ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:
a)
chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje záruka výrobcu),
konštrukčná chyba sa posudzuje podľa stavu techniky v období konštruovania stroja, vady materiálu
a zhotovenia podľa stavu v období výroby stroja,
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b)
c)

chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním,
pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom,

d)
e)

nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch,
pádom stroja,

f)
g)

roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily,
skrat el. prúdom a iným pôsobením el. prúdu /prepätie, indukčné účinky blesku/,

h)

zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky

i)

vniknutie cudzieho predmetu

1.3.1

Osobitné dojednania

1. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp pod poistenia .

2. Dojednáva sa , že v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách poskytovať
v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových cenách . Za parciálne škody
sa budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku maximálne 40 % zo stanovenej poistnej hodnoty
poistenej veci.
3. Dojednáva sa, že poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na demontáž a remontáž
ostatných nepoškodených a poškodených poistených vecí, vykonané v súvislosti so znovuobstaraním alebo
opravou vecí poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej udalosti, náklady na posudkového znalca,
náklady na hľadanie príčiny škody, náklady na zemné a výkopové práce, náklady spojené s dodatočnými
projektovými a plánovacími prácami, náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu,
prácu nadčas, prácu počas víkendov a sviatkov, ako aj expresné príplatky, náklady na cestovné a ubytovacie
náklady pre technikov zo zahraničia aj SR, prepravné náklady na zaslanie poškodenej veci do opravy v SR aj
v zahraničí, vrátane expresných príplatkov alebo leteckej prepravy poškodenej veci alebo náhradných dielov.
Pre tieto položky je v tabuľke č . 1 stanovená samostatná poistná suma.
4. Pod pojmom „poistenie na 1. riziko" sa rozumie „poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poistnej
sumy" - ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému

vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia.
Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti
do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane
spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.

5. Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste a v danom čase rovnakú vec
kúpiť alebo porovnateľnú vec získať . Ide o vec rovnakého druhu a účelu .
6. Dojednáva sa, že pri poistení na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia hodnota poistenej veci,
uvedená v účtovnej evidencii poisteného. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
7. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované v hardwerovej časti riadiacej alebo
regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov programového vybavenia strojov.
8. Pre hnuteľné veci - pracovné pomôcky /notebooky, tlačiarne, diáre, mobily a iná elektronika/ sa dojednáva,
že sa na tieto veci vzťahuje poistenie a územná platnosť poistenia je: územie Slovenskej republiky.
9. V prípade, že časti elektronického zariadenia, ktoré sa pri normálom používaní prirodzene rýchle opotrebujú
alebo znehodnotia, napr. žiarovky, ventily, potrubia, pásky, gravírovacie valce, poistky, tesnenia, reťaze, pásy,
laná, drôty, gumové pneumatiky, predmety zo skla, porcelánu alebo keramiky, siete, tkaniny alebo
prevádzkové médiá (napr. mazivá, palivo, katalyzátory), tvoria súčasť poistnou udalosťou postihnutých

elektronických zariadení, poistiteľ poskytne plnenie aj za tieto veci .
10. Dojednáva sa, že pri poistení pojazdných pracovných strojov sú kryté aj škody na sklených dieloch a častiach

stroja aj bez iného poškodenia stroja Miestom poistenia pojazdných pracovných strojov je celé územie
SR.Dojednáva sa, že poistenie pojazdných pracovných strojov sa vzťahuje aj na krytie rizika havárie.Haváriou
sa rozumie náraz alebo stret, pričom náraz je zrážka pojazdného pracovného stroja s nepohyblivou prekážkou
(napr. stena, stojaci automobil, atď...) a stret je zrážka pojazdného pracovného stroja s pohyblivým objektom
(napr. automobil, človek, zviera, ... ).
11. Prehľad poistených predmetov poistenia a spôsob poistenia je uvedený v tabuľke č . 1.
12. Prehľad výšky spoluúčasti je uvedený v tabuľke č. 3.
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1.4 Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci - sklo, sklenené výplne, fólie na sklách, sklo
so špeciálnou povrchovou úpravou/ nápisy, maľby, gravírovanie, iná výzdoba na skle/, svetelné a neónové
nápisy a reklamy - akoukoľvek náhodnou udalosťou okrem nasledovných prípadov:

Poistenie sa nevzťahuje :

1.4.1

~

na poškodenie a chyby ktoré vznikli pred dobou uzatvorenia zmluvy,

~
~

na škody vzniknuté pri doprave poistených vecí,
pri montáži a demontáži poistených vecí,

~

na škody, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných prác vmieste poistenia

Osobitné dojednania

1. Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste a v danom čase rovnakú vec
kúpiť

alebo porovnateľnú vec získať. Ide o vec rovnakého druhu a účelu .

2. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
3. Dojednáva sa, že pri poistení skla sa poistenie vzťahuje aj na svetelné pulty, vitríny, sklenené steny a steny
z plexiskla.
4. Dojednáva sa, že pri poistení skla sa poistenie vzťahuje aj na svetelné reklamy, svetelné nápisy vrátane ich
elektrickej inštalácie a nosnej konštrukcie.
S. Dojednáva sa, že pri poistení na nové ceny uhradí poisťovateľ primerané náklady na opravu alebo
znovuzriadenie poškodenej alebo zničenej veci až do výšky nákladov na jej znovunadobudnutie ku dňu vzniku
poistnej udalosti, zníženú o cenu použiteľných zvyškov, najviac však poistnú sumu stanovenú v zmluve .
6. Poistenie sa dojednáva na 1. riziko. Pod pojmom "poistenie na 1. riziko" sa rozumie "poistenie na 1. riziko
s automatickým obnovením poistnej sumy - ak v priebehu poistného obdobia v prípade na prvé riziko

nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú
sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku
poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy
zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného
obdobia vždy v pôvodnej výške .
7. Prehľad poistených predmetov poistenia a spôsob poistenia je uvedený v tabuľke č. 1.
8. Prehľad výšky spoluúčasti je uvedený v tabuľke č. 3.

2. Poistenie zodpovednosti za škodu
Požadovaný rozsah limitov odškodnenia z poistenia zodpovednosti za škodu právnických osôb
Poistník/ poistený:

Mesto Žilina

Spolu poistení:

organizácie spadajúce do zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Limit odškodnenia pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia :
4 500 000,- EUR
Spoluúčasť: O€

2.1 Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil poškodeným
uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému na zdraví a usmrtením
a/alebo poškodením, zničením alebo stratou veci ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo
vzniknutej škody, ak poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.
2.2 Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb sa vzťahuje na také škody, pre ktoré bolo v dobe trvania
poistenia poistenému prvýkrát doručené písomné uplatnenie nároku poškodeného na náhradu škody
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(poistný princíp "claims made") a škoda vznikla najneskôr 3 roky pred dňom platnosti a účinnosti poistnej
zmluvy.
2.3 Predmet poistenia :
a.

činnosti v súlade so zákonom číslo 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a

všetky činnosti vyplývajúce poistenému z platných právnych predpisov a tiež činností vyplývajúcich z
rozhodnutí štátnych orgánov.
b.

činnosti v zmysle Výpisu z obchodného registra a zriaďovacích listín .

c.

činnosti vykonávané subjektmi v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti poisteného .

2.4 Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody:
a.

vzniknuté na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré si poistený alebo za neho
konajúce osoby požičali, prenajali alebo ich inak užívajú a na veciach (hnuteľných a
nehnuteľných), ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť okrem

vecí, ktoré poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy,
b.
c.

spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehnuteľnostiach,
spôsobenú na veciach, ktoré poistený používa a na veciach, ktoré poistený prevzal na
spracovanie, opravu, úpravu, predaj, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie
odbornej pomoci,

d.

vzniknuté pracovným úrazom alebo chorobou z povolania vrátane nákladov
vynaložených na liečebnú starostlivosť, dávky nemocenského a dôchodkového
póistenia ako regresné náhrady nákladov liečenia vynaložené zdravotnou poisťovňou
a regresné náhrady Sociálnej poisťovne,

e.

vzniknuté na zdraví alebo veciach žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti poisteného bez spoluúčasti poisteného. Toto dojednanie sa vzťahuje aj na
školské úrazy žiakov na výletoch, exkurziách, lyžiarskom a plaveckom výcviku alebo
iných športových akcií, súťažiach odborných zručností a vedomostí a podobných akcií
organizovaných školou alebo školským zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Žilina alebo organizovaných inými subjektmi, kde sú žiaci škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina vysielaní na takéto podujatia.

f.

na veciach, ktoré si zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej
súvislosti s ním na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené, potom na
mieste, kde sa obvykle odkladajú,

g.

zodpovednosť

za škody spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou

a správou nehnuteľností, ktoré poistený vlastní, má prenajaté alebo ich inak užíva,
pokiaľ

h.

poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.

vzniknuté na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho
zariadenia a ak je s prevádzkou niektorej činnosti poisteného alebo spolupoisteného
spravidla spojené odkladanie vecí aj za škody na veciach odložených na mieste na to
určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú pokiaľ poistený za takúto škodu

zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov. Zodpovednosť za škodu spôsobenú
na vnesených alebo odložených veciach upravuje Občiansky zákonník č. z. 40/1964
Zb .§ 433 až 437. Jedná sa o veci uložené v priestoroch určených na odloženie vecí napr.
šatne, skrinky pre uloženie pracovných pomôcok, priestory na odloženie bicyklov a
pod . t.j. napr. oblečenie, pomôcky, peniaze, klenoty a iné cennosti.

i.

spôsobené poistenými organizáciami na ich krížovú zodpovednosť (organizácie voči
sebe navzájom vystupujú ako tretie osoby)

j.

spôsobené na nadzemných a podzemných vedeniach tretích strán akéhokoľvek druhu

k.

spôsobené pri športovej činnosti, slávnosti, slávnostnom sprievode alebo inej
kultúrno-zábavnej akcii vrátane škody na veciach alebo zdraví aktívnych účastníkov
organizovaného podujatia, ďalej ujmy na zdraví pri výkone vzdelávacích aktivít (napr.
školy, centrá voľného času, akadémie vzdelávania)

1.

z titulu vlastníctva alebo prevádzkovania zábavných parkov a zariadení, štadiónov
a tribún, športovísk a detských ihrísk
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2.5 Územná platnosť poistenia sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky ako aj na územie ostatných
európskych štátov.
2.6

Poistiteľ ďalej

nahradí v súvislosti s poistnou

udalosťou,

ktorá je dôvodom vzniku práva na plnenie

poistiteľa,

za poisteného výdavky:
a)

občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto konanie bolo

potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia poistiteľa, pokiaľ je poistený
povinný ich uhradiť, ako aj trovy právneho zastúpenia poisteného, a to na všetkých stupňoch
b)

náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté poškodenému alebo jeho

c)

zástupcovi, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť.
obhajoby poisteného (príp. jeho zamestnanca) v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom konaní
vedenom proti poistenému

2.7 Osobitné pripoistenie

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosti za škodu poisteného Mesta Žilina a subjektu v zriaďovateľskej
pôsobnosti poisteného, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti
s ňou v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č . 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2.8 Poistná suma je pevne stanovená v tabuľke

č. 2 .

2.9 Spoluúčasť je pevne stanovená v tabuľke č . 3

Článok III.
Spôsob a podmienky dojednávania Poistných zmlúv, poistenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Na základe tejto Rámcovej dohody Zmluvné strany uzatvoria Poistné zmluvy, pričom v každej Poistnej
zmluve budú použité poistné sadzby dohodnuté v Rámcovej dohode, s možnosťou prehodnotenia
spôsobu poistenia majetku na časové ceny, na nové ceny, prípadne na modifikované ceny a poistenie na
1 riziko na novú cenu.
Poistné zmluvy budú uzatvárané v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a touto
Rámcovou dohodou. Súčasťou Poistných zmlúv budú vždy Všeobecné poistné podmienky Poistiteľa a
Osobitné poistné podmienky Poisťovateľa, resp. Zmluvné dojednania pre jednotlivé druhy poistenia, ktoré
sú zároveň aj Prílohou č . 1 tejto Rámcovej dohody, pričom ustanovenia uvedené v tejto Rámcovej dohode
majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok a Osobitných poistných
podmienok Poisťovateľa, resp. Zmluvných dojednaní pre jednotlivé druhy poistenia vyplývajúce z
Poistných zmlúv.
Poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia uvedený v článku II. tejto Rámcovej dohody
svojimi Všeobecnými poistnými podmienkami a Osobitnými poistnými podmienkami Poisťovateľa
alebo Zmluvnými dojednaniami. V prípade, ak by Všeobecné poistné podmienky Poisťovateľa alebo
Osobitné poistné podmienky Poisťovateľa a Zmluvné dojednania obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek
spôsobom menili alebo obmedzovali rozsah poistného krytia v rozsahu poistenia podľa článku II. tejto
Rámcovej dohody, majú ustanovenia definované v rozsahu podľa tejto Rámcovej dohody prednosť pred
akýmikoľvek ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných podmienkach alebo
Osobitných poistných podmienkach Poisťo.vateľa alebo Zmluvných dojednaniach.
Aktualizácia poistných súm bude podľa potreby a požiadavky Poistníka v priebehu poistného obdobia .
Poistník si vyhradzuje právo pripoistiť, resp . odpoistiť poistený majetok v súlade s aktuálnym stavom
formou prihlášky/odhlášky elektronicky, prostredníctvom emailu . Poistné pre jednotlivé druhy poistenia
bude vyúčtované vo štvrťročných predpisoch poistného. Vzor vyúčtovania poistného pre jednotlivé druhy
poistného musí byť súčasťou každej Poistnej zmluvy.
Táto Rámcová dohoda sa vzťahuje na poistenie vecí, ktoré sú majetkom Poistníka a
a)
nachádzajú sa v správe Poistníka a sú vedené v účtovníctve a v majetkovej evidencii, alebo
b)
nachádzajú sa v správe tretích osôb.
Rámcová dohoda sa môže vzťahovať aj na poistenie vecí, ktoré má Poistník v dočasnom užívaní na základe
zmluvy a pre cudzie veci, ktoré má vo vlastnej účtovnej evidencii.
Podmienky poistenia, záväzky a povinnosti dohodnuté v tejto Rámcovej dohode sa budú vzťahovať aj na
subjekty, ktoré vzniknú v dôsledku organizačných zmien, ku ktorým dôjde v čase účinnosti tejto Rámcovej
dohody a účinnosti Poistných zmlúv, dojednaných na základe tejto Rámcovej dohody.
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8.
9.

10.
11.

Poisťovateľ sa zaväzuje, že na žiadosť Poistníka vystaví písomné potvrdenie o poistení majetku alebo
o poistení zodpovednosti za škodu poisteného Poistnou zmluvou.
Dojednaním tejto Rámcovej dohody, Poisťovateľ poskytne nadštandardné podmienky poistného krytia a
zvýhodnené sadzby pre Poistníka. Poistné sadzby pre výpočet poistného a spoluúčasti sú záväzné a
nemenné po celú dobu trvania Rámcovej dohody.
Spôsob zabezpečenia poistených vecí pre prípad krádeže je uvedený v čl. II. tejto Rámcovej dohody.
Náležitosti Rámcovej dohody ako je najmä poistná suma, výška poistného, a spoluúčasť sú uvedené
v Prílohe č . 2 tejto Rámcovej dohody.

Článok IV.
Územná platnosť

1.
2.

Pre poistenie majetku je miestom poistenia územie Slovenskej republiky, v zmysle účtovnej evidencie.
Pre poistenie zodpovednosti za škodu, je miestom poistenia územie Slovenskej republiky a Európa.
Článok V.
Poistná doba, poistné obdobie

1.
2.

Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.07.2021 do 30.06.2023.
Poistenie začína od dátumu vyznačenom v Poistných zmluvách ako začiatok poistenia a dojednáva sa na
dobu určitú s tým, že koniec poistnej doby je zhodný s dňom uplynutia doby Rámcovej dohody. Poistné
obdobie je jeden technický rok alebo kratšie obdobie vymedzené účinnosťou príslušnej Poistnej zmluvy
a koncom účinnosti Rámcovej dohody.

Článok Vl.
Poistné, platobné podmienky a fakturácia

1.

2.

3.
4.
S.

6.

7.
8.
9.

10.

Cena za poskytnuté poistenie (poistné) podľa tejto Rámcovej dohody je stanovená na základe výsledku vo
verejnom obstarávaní, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Poisťovateľ. Poistné podľa tohto bodu
zahŕňa všetky náklady Poisťovateľa vrátane akýchkoľvek poplatkov a ďalších nákladov Poisťovateľa alebo
inej tretej osoby súvisiacich s poskytnutím poistenia. Výška poistného pre jednotlivé predmety poistenia
a pre jednotlivé riziká je uvedená v Prílohe č. 2 tejto Rámcovej dohody.
Poistné je stanovené podľa § 3 zákona NR SR č . 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR č. 87 /1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách .
Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú poisťovacie
služby od DPH oslobodené.
Poistné za všetky poistné riziká a predmety poistenia podľa tejto Rámcovej dohody na obdobie jedného
kalendárneho roka predstavuje sumu: 144 143,26 EUR.
Na základe dohody Zmluvných strán v zmysle§ 796 ods . 2 OZ poistné podľa bodu 4 tohto článku Rámcovej
dohody bude hradené prevodom na účet Poisťovateľa v štvrťročných splátkach na základe tzv.: ,,predpisu
poistného /avíza o poistení/". Predpis poistného bude obsahovať identifikačné údaje Poistníka,
identifikačné údaje Poisťovateľa, číslo dokladu, resp. variabilný symbol, predmet poistenia, dátum
vystavenia, dátum splatnosti, obdobie poistenia a čiastku poistného . Predpis poistenia je povinný
vyhotoviť Poisťovateľ a zaslať na adresu sídla Poistníka uvedenú v záhlaví tejto Rámcovej dohody.
Poisťovateľ vyhlasuje, že poistné určená v bode 4 tohto článku Rámcovej dohody zahŕňa všetky jeho
predpokladané náklady a primeraný zisk. Poisťovateľ súčasne vyhlasuje, že s prihliadnutím na všetky
okolnosti nebude požadovať akékoľvek ďalšie náklady, príplatky, poplatky, či dane, ktoré nie sú zahrnuté
v tejto Rámcovej dohody a ktoré by musel znášať Poistník.
Poistné podľa tejto Rámcovej dohody je dojednané ako bežné poistné.
Poisťovateľ neuplatní prirážku za štvrťročnú splatnosť poistného.
Splatnosť prvej štvrťročnej splátky poistného je 30 kalendárnych dní odo dňa podpisu Poistnej zmluvy
a splatnosť každej nasledujúcej štvrťročnej splátky poistného je 30 kalendárnych dní po uplynutí
príslušného štvrťroka účinnosti Poistnej zmluvy.
štvrťročný predpis poistného Poisťovateľ doručí Poistníkovi v lehote nie kratšej ako 30 kalendárnych dní
pred určenou lehotou splatnosti štvrťročného predpisu.
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11.

12.
13.

Poistník je oprávnený vrátiť predpis poistného v lehote 15 pracovných dní odo dňa jeho doručenia, ak je
vyhotovený v rozpore s touto Rámcovou dohodou alebo Všeobecnými poistnými podmienkami alebo
Osobitnými poistnými podmienkami Poisťovateľa alebo Zmluvnými dojednaniami pre jednotlivé druhy
poistenia a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ak obsahuje vyúčtovanie
poistného s uvedeným nesprávnych resp. chýbajúcich údajov. V prípade zistenia takýchto chýb lehota
splatnosti príslušnej štvrťročnej splátky poistného neuplynie skôr než 30 kalendárnych dní od dňa
doručenia opraveného predpisu poistného Poistníkovi.
Sadzba poistenia uvedené v Prílohe č . 2 k tejto Rámcovej dohode je dojednaná ako maximálna a záväzná
pre Poisťovateľa počas celej doby trvania platnosti a účinnosti Rámcovej dohody.
Poisťovateľ do 45 kalendárnych dní od ukončenia každého štvrťroka vystaví písomný prehľad o prijatých
úhradách poistného. Prehľad bude obsahovať úhrady poistného Poistníkom na účet Poisťovateľa. Súčasne
do 45 kalendárnych dní od ukončenia každého štvrťroka písomne na adresu sídla Poistníka uvedenú
v záhlaví tejto Rámcovej dohody oznámi prípadnú výšku neuhradeného poistného.
Článok VII.

Subdodávatelia

1.

Poisťovateľ

maze zabezpečiť časť plnenia predmetu Rámcovej dohody prostredníctvom svojich
za splnenie tejto časti predmetu plnenia zodpovedá tak, akoby ju vykonával sám.
Poisťovateľ je vo vzťahu k Poistníkovi jediným subjektom, ktorý znáša dôsledky vyplývajúce z porušenia
povinností v súvislosti s plnením predmetu tejto Rámcovej dohody. Zoznam subdodávateľov je uvedený v
Prílohe č . 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto Rámcovej dohody.
Každý subdodávateľ musí mať oprávnenie poskytovať službu k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť
a zároveň subdodávateľ, ktorého plnenie na predmete zákazky je najmenej 50 % z hodnoty Predmetu
plnenia, je povinný mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod .
Táto povinnosť trvá po celú dobu trvania Rámcovej dohody.
Zmeniť subdodávateľa, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo
vstup ďalšieho nového subdodávateľa, môže Poisťovateľ len s predchádzajúcim písomným súhlasom
Poistníka a za predpokladu splnenia podmienky uvedenej v bode 1, 2 tohto článku Rámcovej dohody,
ktorej splnenie je Poisťovateľ povinný Poistníkovi preukázať. Poistník je oprávnený neodsúhlasiť
ktoréhokoľvek subdodávateľa navrhnutého zo strany Poisťovateľa, pričom Poisťovateľ je povinný
akceptovať takéto rozhodnutie Poistníka. Do doby vyjadrenia písomného súhlasu Poistníka so zoznamom
subdodávateľov resp. s jednotlivými subdodávateľmi, nie je Poisťovateľ oprávnený zadať vykonanie
Predmetu plnenia alebo jeho časti ktorémukoľvek subdodávateľovi odsúhlasenému zo strany Poistníka.
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Rámcovej dohody je Poisťovateľ povinný najneskôr v deň,
ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Poistníkovi zmenu
subdodávateľa, a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
tretím osobám, identifikačné údaje navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia.
Poisťovateľ je povinný oznámiť Poistníkovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Poistníkom
odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia predmetu Rámcovej dohody, a to bezodkladne.
V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Poistníka vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek
subdodávateľovi, je Poistník oprávnený vyžiadať si od Poisťovateľa potrebné doklady na preukázanie
splnenia podmienok podľa ZVO.
V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Poisťovateľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny,
má Poistník právo odstúpiť od Rámcovej dohody.
subdodávateľov, pričom

2.

3.

4.

S.
6.

7.

Článok VIII.
Trvanie a ukončenie Rámcovej dohody

1.

2.
3.

Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami, a účinnosť
Rámcovej dohody nastáva v súlade s ust. § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov dňa 01.01.2020. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie Rámcovej dohody
a príloh v Centrálnom registri zmlúv v súlade a v rozsahu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení neskorších predpisov nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.
Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie od 01.07.2021 do 30.06.2023.
Bez ohľadu na bod 2. tohto článku Rámcovej dohody Poisťovateľ berie na vedomie, že poistné z Poistných
zmlúv nesmie presiahnuť finančný objem zodpovedajúci tejto časti zákazky (článok Vl. bod 4. Rámcovej
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dohody). Pre prípad, že by štvrťročná splátka poistného spolu s už zaplateným poistným prekročila
finančný objem zodpovedajúci tejto časti zákazky (článok Vl. bod 4. Rámcovej dohody), je Poisťovateľ túto

4.

S.

6.

7.

informáciu povinný písomne oznámiť Poistníkovi najneskôr v čase doručenia predpisu poistného. Zmluvné
strany sa zaväzujú podniknúť ďalšie kroky a rokovať v dobrej viere tak, aby k prekročeniu finančného
objemu zodpovedajúcemu tejto časti zákazky (článok Vl. bod 4. Rámcovej dohody) nedošlo. V prípade, že
Poistník poruší povinnosť podľa tohto bodu Rámcovej dohody, platí, že nárok Poisťovateľa na úradu
poistného z Poistných zmlúv je obmedzená sumou finančného limitu zodpovedajúceho tejto časti zákazky
(článok Vl. bod 4. Rámcovej dohody).
Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto Rámcovej dohody môžu okrem zákonom stanovených dôvodov
odstúpiť aj v prípade podstatného porušenia tejto Rámcovej dohody pričom za podstatné porušenie tejto
Rámcovej dohody na strane Poisťovateľa sa považuje porušenie povinnosti Poisťovateľa neposkytnúť na
súbore majetku poistenie majetku
alebo neposkytnúť Poistníkovi poistenie zodpovednosti za škodu.
Ak Poisťovateľ podľa § 32 ods. 7 ZVO prestal počas plnenia Rámcovej dohody a Poistných zmlúv splácať
úhrady nedoplatkov v splátkach, a tým nedodržiava podmienky určené pre splátky, Poistník je oprávnený
od Rámcovej dohody odstúpiť.
Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Poistník je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu vypovedať ktorúkoľvek
čiastkovú Poistnú zmluvu podľa tejto Rámcovej dohody s dvojmesačnou výpovednou dobou plynúcou odo
dňa doručenia písomnej výpovede Poistiteľovi.
V prípadoch uvedených v bode 4, S, 6 tohto článku má Poistiteľ nárok na úhradu pomernej časti poistného
za dobu do zániku poistenia.
Článok IX.
ustanovenia

Záverečné

1.
2.

3.
4.

S.
6.

7.

8.

9.

10.

Právne vzťahy touto Rámcovou dohodou neupravené sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Rámcovej dohody alebo v súvislosti s
ňou, vrátane sporov o výklad tejto Rámcovej dohody, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu
sporov zmierom, Zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie všeobecnému súdu v Slovenskej
republike.
Táto Rámcová dohoda môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného očíslovaného dodatku
podpísaného oboma Zmluvnými stranami a v súlade s § 18 ZVO.
Poisťovateľ sa zaväzuje, že bez súhlasu Poistníka nepostúpi svoju peňažnú pohľadávku vzniknutú z tejto
Poistnej zmluvy tretej strane. Postúpenie pohľadávky zo strany Poisťovateľa tretej strane bez súhlasu
Poistníka je neplatné.
Poisťovateľ, osoby zmocnené Poisťovateľom a osoby zúčastňujúce sa na strane Poisťovateľa sú povinné
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa zoznámili.
Poistník je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poisťovateľovi akúkoľvek udalosť, ktorá nastala po
dojednaní poistenia a mohla by viesť k zvýšeniu poistného nebezpečenstva a taktiež ku vmiku poistnej
udalosti.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Rámcovej dohody oboznamovať o všetkých
skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov
založených touto Rámcovou dohodou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu,
najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých
mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej Zmluvnej strany.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Rámcovej dohody poskytovať všetku
vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Rámcovej
dohody. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou Zmluvnou stranou na jej
poskytnutie vyzvané.
Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Rámcovej dohody sú v súlade so skutočným
stavom platným v čase uzavretia Rámcovej dohody. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu
príslušných údajov bezodkladne písomne druhej Zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať
voči inej Zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.
Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a bodu tejto Rámcovej dohody sú vymáhateľné
nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných
ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa
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11.
12.

13.

takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných
príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho
neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola
predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť
všetky kroky potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa
neplatné ustanovenie v súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí.
Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých Poistník obdrží 3 rovnopisy Rámcovej
dohody a Poisťovatelia obdržia po jednom rovnopise.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním, a
že Rámcovú dohodu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Neoddeliteľnú súčasť

Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č . 4
Príloha č . 5
Príloha č . 6

V Žiline dňa

tejto Rámcovej dohody sú jej prílohy:
Poistná suma, výška poistného, ročná sadzba, spoluúčasť, poistné riziko -Tabuľka č.
1, Tabuľka č. 2, Tabuľka č . 3, Tabuľka č. 4, Tabuľka č . 5
Všeobecné poistné podmienky Poisťovateľa
Zoznam subdodávateľov
Hnuteľný majetok poistenie 2021
Nehnuteľný majetok poistenie 2021
Zoznam organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

2 g -06· 2021

Za Poistníka :

Mesto Žilina
Mgr. Peter Fiabáne, primátor

V Bratislave,

dňa

18.06.2021

Za Poisťovateľa:

Hlavný spolu poisťovateľ
PREMIUM lnsurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Ľubor Beňo
prokurista

Spolupoistfovaieľ
/
Ing. Marek Rakrl MBA, LL.M.,
samostatný underwriter
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Poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky
Predmet poistenia

Poistná suma

Súbor vlastných a cudzích strojov,pojazdných pracovných strojov, prístrojov, zariadení, elektroniky a

Spôsob poistenia

Roč .sadzba

v %o

Ročné

poistné v C

na !.riziko na novú

technického vybavenie budov, hál a stavieb

100 000,00 (

Súbor vlastných a cudzích strojov,pojazdných pracovných strojov, prístrojov, zariadení, elektroniky patriace

cenu

37,50

3 750,00 C

37,50

1875,00 C

37,50

622,50 €

na l.riziko na novú

orgainzáciam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
Demolačné, demontážne a remontáine náklady
náklady posudkového znalca
náklady na hľadanie príčiny škody
náklady na zemné a výkopové práce
náklady spojené s dodatočnými, projektovými a plánovacími prácami
náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou z SR a zahraničia
náklady za nočnú prácu, prácu nadčas, cez víkend a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky
na klady na cestovne a ubytovacie naklady pre technikov zo zahranicia aj SR

50000,00 (

16 600,00 (

cenu

na l.riziko na novú

cenu

6 247,50 C

Poistenie pre prípad poškodenia alebo

zničenia

skla
Predmet poistenia

Poistná suma

Pevne vsadené alebo osadené sklá vypÍňajúce vonkajšie otvory budov/vrátane fólií, nápisov,malieb/

30000,00 (

Súbor sklenných pultov, sklenných vitrín, sklenených stien vo vnútri budov

10 000,00 (

Ročné

Spôsob poistenia

Roč.sadzba

na l.riziko na novú
cenu
na !.riziko na novú

55 ,00

1650,00(

cenu

55,00

550,00 C

v %o

poistné v C

na 1.nz1Ko na novu
10 000,00 €

Svetelné a neónové nápisy alebo reklamy

cenu

55,00

550,00(
2 750,00 (

CELKOVÉ ROČNÉ POISTNÉ

63 343,26 (

CELKOVÉ POISTNÉ ZA CELÚ DOBU POISTENIA ( 24 mesiacov)

126 686,52 (

1

ČASŤ 1 • POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Príloha

č.

Tabuľka č.

Komplexné prípadne združené živelné poistenie
Predmet noistenia
Súbor nehnuteľného majetku - budov, hál a iných stavieb vrtátane stavebných
zariadení vrátane obstarania hmotného majetku a obstaranie DHM (účet 042)

Poistná suma
súčastí

Soôsob ooistenia

Roč.sadzba

v %o

Ročné

1

1

noistné v €

a technologických

Súbor hnut.vecí s výnimkou vozidiel, ktorým je prideľovaná ŠPZ vrátane strojov, prístrojov, zariadení, inventáru,
mobiliáru, OHM a zásob

135 121309,75 €

8 711219,73 €

na novú cenu

0,29

39185,18 C

na novú cenu

0,29

2 526,25 €

na l.riziko na novú

Súbor cudzích veci, ktoré poistený prevzal na základe zmluvy o prácach alebo výkonoch

Smetné nádoby
Súbor cudzích veci, strojov, zariadenia a inventára, s výnimkou vozidiel, ktorým je prideľovaná ŠPZ, ktoré
používajú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

30 000,00 €

cenu

3,50

105,00 C

382 589,64 €

na novú cenu

1,16

443,80 €

3,50

105,00 C

na l.riziko na novú

30 000,00 €

cenu
na l.riziko na novú

10 000,00 €

Veci zamestnancov, veci žiakov

Peniaze, ceniny, cennosti a listinné papiere v trezore a pokladniach
Umelecké diela a zbierky
Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady
náklady posudkového znalca
náklady na hľadanie príčiny škody
náklady na zemné a výkopové práce
náklady spojené s dodatočnými, projektovými a plánovacími prácami
náklady spojené s exp resnou a leteckou dopravou z SR a zahraničia
náklady za nočnú prácu, prácu nadčas , v sobotu a nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky
náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR
náklady za uniknutú vodu z potrubí /vodné a stočné/

10 000,00 €
3 606 508,56 €

332 000,00 €

cenu

3,50

35,00 C

limit plnenia
na časovú cenu

3,50
0,85

35,00 C
3 065,53 €

limit plnenia

5,00

1660,00€

47160,76 €
Poistenie pre prípad odcudzenia veci
Predmet poistenia
Súbor hnut.vecí vrátane strojov, prístrojov, zariadení, inventáru, mobiliáru, DHM a zásob vrátane účtu
obstaranie hmotných investícií, umeleckých diel a zbierok s výnimkou vozidiel, ktorým je prideľovaná ŠPZ a
súbor cudzích vecí, ktoré poistený prevzal na základe zmluvy o prácach alebo výkonoch

Poistná suma

Spôsob poistenia

Roč. sadzba

v %o

Ročné

poistné v€

na l.riziko na novú

67 000,00 €

cenu

55,00

3 685,00 €

55 ,00

275,00 C

55,00

550,00 C

25,00

375,00 C

30,00

300,00 C

20,00

2 000,00 €

na l.riziko na novú

Smetné nádoby

5 000,00 €

cenu

na l.riziko na novú
Veci zamestnancov, veci žiakov

10 000,00 €

cenu
na l.riziko na novú

Peniaze, ceniny, cennosti a listinné papiere v pokladniach

15 000,00 €

cenu
na l.riziko na novú

Preprava

peňazí,

cenností a cenín

Súbor nehnuteľného majetku, stavebné súčasti budov, hál a stavieb vrátane technologického vybavenia budov,
hál a stavieb

10 000,00 €

cenu
na l.riziko na novú

100 000,00 €

cenu

7185,00 €

ČASŤ 1- POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Príloha č. 1
Tabuľka č . 2

Poistenie zodpovednosti za škodu
Roč. sadzba

Predmet ooistenia
všeobecná - prevádzková zodpovednosť

Poistná suma

4 500 000,00 €

Spôsob ooistenia
limit plnenia

(ROČNÉ

POISTNÉ SPOLU:

CELKOVÉ POISTNÉ ZA CELÚ DOBU POISTENIA ( 24 mesiacov)

Ročné poistné v

€

v%o

80 800,00 €
80 800,00 €

80 800,00 €

161 600,00 €

1

ČASŤ 1 - POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Príloha č. 1
3

Tabuľka č.
Prehľad spoluúčastí

Spoluúčasť

Poistené riziko
Komplexné živelné riziko - nehnuteľný majetok
Smetné nádoby
Komplexné živelné riziko - veci zamestnancov, veci žiakov
Komplexné živelné riziko -ostatný predmety poistenia
Komplexné živelné riziko - vodovodné škody
Odcudzenie, vandalizmus
Lúpež pri preprave peňazí
Poistenie skla

330 €
80 €
10 €
160 €
100 €
100 €
-€
100 €
160,00
-€

Poistenie strojov a elektroniky
Všeobecná zodpovednosť

Ročné

Tabuľka č.

limity plnenia

Poistené riziko
Komplexné živelné riziko - požiar, zemetrasenie, terorizmus
Komolexné živelné riziko -ostatné riziká

4

Limit poistného plnenia
100 OOO OOO€
50 OOO OOO€

...

_--:

.

ČASŤ 1 - POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Príloha č. 1
Tabuľka č.

5

Sumarizácia
Ročné poistné

Poistenie majetku
Poistenie zodpovednosti za škodu

Tabuľka č. 1
Tabuľka č .

2

63 343,26 €
80 800,00 €

Celkové ročné poistné spolu:

X

144143,26 €

CELKOVÉ POISTNÉ ZA CELÚ DOBU POISTENIA ( Z4 mesiacov)

X

288 286,52 €

PREMIUM VPPM 2020/01

PREMIUM lnsurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Všeobecné poistné podmienky
pre poistenie majetku
Článok 1

1.
2.

3.

Poistenie sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
poistnou zmluvou a poistnými podmienkami uvedenými v poistnej zmluve.
Okrem týchto všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku
(ďalej len „VPPM") môžu byť podmienky poistenia upravené osobitnými
poistnými podmienkami, doplnkovými poistnými podmienkami a
ustanoveniami poistnej zmluvy.
V prípade ak sa ustanovenie VPPM rôzni s ustanovením osobitných
poistných podmienok, má prednosť ustanovenie osobitných poistných
podmienok. Pokiaľ nie sú ustanovenia VPPM odlišné v rovnakej veci
s ustanoveniami osobitných poistných podmienok, platia zároveň
ustanovenia oboch. To isté platí aj vo vzťahu medzi ustanoveniami
poistnej zmluvy, doplnkovými poistnými podmienkami, osobitnými
poistnými podmienkami a týmito VPPM pričom nadradenosť ustanovení
dokumentov je v rovnakom poradí ako sú dokumenty uvedené. Pre
vylúčenie pochybností, ustanovenia poistnej zmluvy majú prednosť pred
ustanoveniami všetkých poistných podmienok.

Článok 2

1.

2.

3.

1.

2.

2.

Poistné riziko

Poistné riziko ·predstavuje možné príčiny vzniku škody na predmete
poistenia. Poistné riziká sú špecifikované v osobitných poistných
podmienkach, doplnkových poistných podmienkach alebo poistnej
zmluve. Poistenie sa vzťahuje len na tie poistné riziká, ktoré sú dojednané
v poistnej zmluve.
Poistenie sa vzťahuje na predmet poistenia aj v prípade ak bol poškodený,
zničený alebo stratený v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou, ktorej
príčinou bolo poistné riziko dojednané v poistnej zmluve.
Článok 4

1.

Predmet poistenia

Predmetom poistenia sú jednotlivé hnuteľné veci a nehnuteľnosti alebo
ich súbory alebo výbery uvedené v poistnej zmluve. Poistenie sa na tieto
veci vzťahuje, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, iba za
predpokladu, že sú evidované v účtovníctve poisteného alebo v inej
evidencii poisteného v zmysle príslušných právnych predpisov. Majetok,
ktorý prestal byť súčasťou súboru prestáva byť poistený.
Pri poistení súboru majetku sa poistenie vzťahuje aj na:
(a) časť poisteného súboru majetku, ktorý poistený preukázateľne
nadobudol, ale ešte ho bez zbytočného odkladu z objektívnych príčin
neviedol vo svojej účtovnej evidencii,
(b) majetok, ktorý sa stal súčasťou tohto poisteného súboru až po
uzavretí poistnej zmluvy.
Predmetom poistenia je majetok:
(a) vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve poisteného, tzv. vlastný
majetok,
(b) vo vlastníctve tretej osoby, tzv. cudzí majetok, ktorý poistený
uvedený v poistnej zmluve:
(i)
užíva na základe písomnej dohody, alebo
(ii) prevzal pri poskytovaní služby na základe písomnej zmluvy,
objednávky alebo zákazkového listu. • ~

Článok 3

pôsobením jadrovej energie, jadrového žiarenia akéhokoľvek druhu,
rádioaktívnou kontamináciou alebo znečistením,
(g) úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania alebo
vedomou nedbanlivosťou poistníka, poisteného alebo inej osoby
konajúcej na ich podnet alebo pokyn,
(h) znečistením, kontamináciou vrátane presakovania, zamorením pôdy,
vôd vrátane podzemných vôd, ovzdušia, resp. životného prostredia,
(i) hubami, plesňami alebo podobnými organizmami a akýmikoľvek
vedľajšími
produktmi alebo zamorením z nich vzniknutých
(mykotoxíny, spóry a pod.),
O) následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, teplotných, chemických,
elektrických alebo mechanických vplyvov,
(k) v dôsledku korózie, oxidácie, erózie, usadenín všetkých druhov alebo
únavy materiálu,
(1) trvalým vplyvom prevádzky, prirodzeným opotrebovaním alebo
starnutím, predčasným opotrebovaním,
(m) pohybmi pôdy spôsobených ľudskou činnosťou (vibrácie, sadanie
pôdy a pod.),
(n) stratou, poškodením, zničením, poruchou, vymazaním, skreslením
alebo modifikáciou elektronických dát alebo softvérového vybavenia
z akejkoľvek príčiny (zahŕňajúc, ale nie limitujúc počítačové vírusy,
malware, hackerský útok) alebo znížením/obmedzením funkčnosti,
použiteľnosti alebo ceny z toho vyplývajúcich,
(o) vedomým požitím alkoholu, drog alebo zneužitím liekov poistníkom
resp. poisteným alebo inou osobou konajúcej na ich podnet alebo
pokyn, blízkou osobou poistníkovi resp. poistenému alebo osoby
žijúcej v spoločnej domácnosti s poistníkom resp. poisteným,
(p) vadou alebo nedostatkom, ktorým/-i trpela poistená vec už v dobe
uzatvorenia poistenia a ktoré mali alebo mohli byť poistníkovi resp.
poistenému známe bez ohľadu na to, či boli známe poisťovateľovi,
(q) akýmkoľvek rozhodnutím štátneho orgánu, orgánu územnej
samosprávy, súdnym rozhodnutím alebo mym1 úradnými
opatreniami, uskutočnenými na iné účely než na zamedzenie vzniku
alebo zmenšenie rozsahu poistnej udalosti,
(r) stratou alebo znížením historickej, kultúrnej, umeleckej alebo
zberateľskej hodnoty,
(s) čistými finančnými škodami,
(t) zmluvnými pokutami, úrokmi z omeškania, akýmikoľvek inými
sankciami, zárukami alebo garanciami (finančné plnenie, produktové
záruky, refundácia a pod.), úvermi,
(u) banskou činnosťou.
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody na nadzemných prenosových
a distribučných sústavách vrátane vodičov, káblov, stípov, stožiarov, veží,
iných podporných konštrukcií a akýchkoľvek zariadení„ ktoré sú k nim
pripojené za účelom prenosu alebo distribúcie elektrickej energie,
telefónneho alebo telegrafného signálu a všetkých komunikačných
signálov či zvukových (audio) alebo obrazových (video). Z poistenia sú tiež
vylúčené škody spôsobené pri prenose a distribúcii elektrickej energie,
telefónnych alebo telegrafných signálov a všetkých komunikačných
signálov. Táto výluka sa nevzťahuje na inštalácie vo ·vnútri poistených
nehnuteľností,
poistených
prevádzkových
priestorov
v rámci
nehnuteľností
a na
inštalácie
umiestnené
na
poistených
(f)

úvodné ustanovenia

Všeobecné výluky z poistenia

nehnuteľnostiach.

Poistenie sa nevzťahuje na škody a náklady akéhokoľvek druhu
zapríčinené alebo spôsobené v príčinnej súvislosti s/so:
(a) teroristickým činom,
(b) následkom vojnových udalostí bez ohľadu na to či vojna bola alebo
nebola vyhlásená, aktom zahraničného nepriateľstva, občianskou
vojnou,
(c) vyhlásením výnimočného stavu, revolúciou, povstaním, vzburou,
štátnym prevratom, vojenským prevratom, zabavením, rekviráciou
pre vojenské účely,
(d) demonštráciou, vnútornými nepokojmi, štrajkom, výlukou z práce,
(e) represívnymi zásahmi štátnych orgánov alebo verejnej správy,
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Článok 5

1.

2.

3.

Územná platnosť poistenia a miesto poistenia

Ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa vzťahuje na
poistené veci len vtedy ak ku škode na veci došlo na mieste, ktoré je
uvedené v poistnej zmluve ako miesto poistenia.
Miestom poistenia je budova, miestnosť alebo miesto nachádzajúce sa na
území Slovenskej republiky, vymedzené v poistnej zmluve adresou alebo
katastrálnym územím a číslom parcely (pozemku), kde sa poistené veci
nachádzajú, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
Miestom poistenia pre:
(a) pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené a stroje, ktoré
sú prípojnými vozidlami,

4.

5.

Článok 6
1.
2.

3.

4.

5.

písomnou dohodou medzi poistnikom a poisťovateľom,
odstúpením poisťovateľa od poistnej zmluvy pri vedomom porušení
povinnosti poistníka resp. poisteného „odpovedať pravdivo a úplne
na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávania
poistenia", ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok
poisťovateľ poistnú zmluvu neuzavrel; toto právo si môže poisťovateľ
uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takúto skutočnosť zistil,
inak právo zanikne,
(f) odmietnutím poistného plnenia ak sa poisťovateľ dozvie až po
poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní
poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je
oprávnený odmietnuť poistné plnenie z poistnej zmluvy; odmietnutím
poistného plnenia poistenie zanikne,
(g) pre neplatenie poistného ak poistné za:
(i)
prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo
zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
(ii) ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca
odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak
nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva
poisťovateľa musí obsahovať upozornenie, že poistenie
zanikne v prípade nezaplatenia poistného.
To isté platí aj keď bola zaplatená len časť poistného.
(h) zánikom poisteného,
(i) ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane, t.j. zánikom
poistenej veci (napr. jej úplným zničením (totálna škoda), krádežou),
O) zmenou osoby vlastnika poistenej veci ako aj zmenou správy
veci alebo jej užívania; v prípade poistenia súboru vecí zanikne
poistenie len vo vzťahu k veci, ktorá prestala byt' súčasťou
poisteného súboru vecí,
(k) ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými
predpismi nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

(d)
(e)

(b) prenosnú (mobilnú) elektroniku a elektroniku pevne zabudovanú
v motorovom vozidle,
(c) hnuteľné veci, ktoré prevzal zamestnanec poisteného na pokyn,
alebo so súhlasom zamestnávateľa za účelom plnenia svojich
pracovných úloh,
je územie Slovenskej republiky pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené
inak.
Pri hnuteľných veciach sa poistenie vzťahuje aj na miesto, kam boli
poistené veci premiestnené z miesta poistenia uvedeného v poistnej
zmluve na nevyhnutnú dobu v dôsledku bezprostredne hroziacej alebo už
vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie sa na toto miesto vzťahuje odo dňa,
kedy boli poistené veci premiestnené na toto miesto len ak poistený do 14
dní túto skutočnosť oznámil poisťovateľovi a zároveň mu poskytol adresu
a zoznam premiestnených vecí.
V prípade ak sa nejedná o poistnú udalosť len v dôsledku nevedomej
chyby alebo neúmyselného opomenutia:
(a) pri uvádzaní miesta poistenia, kde sa poistená vec nachádza, alebo,
(b) v dôsledku nezahrnutia miesta:
(i)
vlastneného, prenajatého alebo lízovaného poisteným ku dňu
začiatku poistenia, alebo
(ii) zakúpeného, prenajatého alebo so začiatkom lízingu počas
trvania platnosti poistenia,
tak sa poistenie vzťahuje aj na tieto miesta v takom rozsahu, ktorý by
poistenie poskytlo v prípade ak by neprišlo k takejto nevedomej chybe
alebo neúmyselnému opomenutiu za podmienky, že každá nevedomá
chyba alebo neúmyselné opomenutie musí byt" nahlásené poistníkom,
resp. poisteným spolu s dátumom zistenia a zaevidovania opravy. Toto
však nenavyšuje poistné sumy a limity poistného plnenia uvedené
v poistnej zmluve a nezbavuje poistníka, resp. poisteného povinnosti
nahlásiť nové miesto poistenia poisťovateľovi najneskôr do 90 dní odo
dňa začatia jeho prvého užívania poisteným.

Vznik, trvanie, zmeny a zánik poistenia

Poistenie vzniká okamžikom vymedzeným v poistnej zmluve ako dátum
a čas začiatku poistenia, avšak nie skôr ako uzavretím poistnej zmluvy.
Poistenie sa dojednáva na poistnú dobu, ktorou sa rozumie čas, na ktorý
sa poistná zmluvu uzavrie. Poistná doba je vymedzená dňom začiatku
poistenia a v prípade poistenia na dobu určitú dňom konca poistenia.
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú v prípade ak nie je v poistnej
zmluve uvedené inak.
Ustanovenia poistnej zmluvy možno meniť dohodou poistníka
a poisťovateľa (napr. dodatkom k poistnej zmluve). Pre uzavretie takejto
dohody platia rovnaké pravidlá ako pri uzatvorení poistnej
zmluvy. Účinnosť imeny poistnej zmluvy je uvedená v dohode o jej
zmene.
V súvislosti so zmenou poistnej zmluvy nedochádza ku zmene začiatku
a konca poistného obdobia dohodnutého v poistnej zmluve ak nie je
dohodnuté inak.
Poistenie zaniká nasledovnými spôsobmi:
(a) uplynutím poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve pri poistení
na dobu určitú,
(b) písomnou výpovecľou poisťovateľa alebo poistníka:
(i)
do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy;
výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť od 00:00 hod.
dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej
strane; uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom
poisťovateľ má
právo na pomernú časť poistného
zodpovedajúcu dobe trvania poistenia,
(ii) do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia
alebo zamietnutia poistného plnenia alebo odmietnutia
poistného plnenia; výpovedná lehota je osemdenná a jej
uplynutím poistenie zanikne,
(iii) ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane najneskôr šesť týždňov pred koncom
poistného obdobia.
(c) písomnou výpoveďou poisťovateľa do dvoch mesiacov odo dňa,
kedy sa dozvedel o zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom
(písomná a e-mailová komunikácia vrátane príloh, dotazníky) pre
uzatvorenie poistnej zmluvy; pokiaľ zmluvné strany neakceptujú
uvedené zmeny úpravou poistnej zmluvy, poistenie zanikne
doručením výpovede poistníkovi,
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Článok 7

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Poistná hodnota, poistná suma, podpoistenie

Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v čase dojednania poistenia
a je rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy.
Poistnou hodnotou môže byt':
(a) Nová hodnota - hodnota, ktorú je nutné vynaložiť v mieste poistenia
na znovunadobudnutie rovnakej veci alebo veci porovnateľného
typu, druhu, kvality a parametrov,
(b) Časová hodnota - nová hodnota znížená o sumu zodpovedajúcu
stupňu opotrebenia veci alebo iného znehodnotenia veci,
(c) Menovitá hodnota - pre peniaze a ceniny, pokiaľ nie je v poistnej
zmluve uvedené inak,
(d} Iná hodnota dohodnutá v poistnej zmluve.
Poistná suma predstavuje hornú hranicu poistného plnenia za jedno
poistné obdobie a zároveň je podkladom pre výpočet poistného. Poistná
suma sa stanovuje pre jednotlivé položky predmetov poistenia a mala by
zodpovedať ich poistnej hodnote.
.
Celková poistná suma pri poistení súboru vecí alebo výberu vecí uvedená
v poistnej zmluve je súčtom poistných súm jednotlivých poistených vecí,
z ktorých súbor vecí alebo výber vecí pozostáva.
Poistnú sumu stanovuje a za jej správnosť zodpovedá poistník.
Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma poistenej veci nižšia
ako je jej poistná hodnota o viac ako 15%, má poisťovateľ právo znížiť
poistné plnenie pred uplatnením spoluúčasti v rovnakom pomere, v akom
je poistná suma ku poistnej hodnote poistenej veci. Toto ustanovenie sa
nepoužije pri poistení na prvé riziko v zmysle článku 9 bod 3..

Článok 8
1.

2.

Indexácia poistnej sumy

V poistnej zmluve je možné na základe žiadosti poistníka dohodnúť
indexáciu poistných súm. Indexáciou poistných súm sa rozumie úprava
poistných súm dojednaných na novú hodnotu k prvému dňu nasledovného
poistného obdobia a to podľa vývoja:
(a) indexu
cien
Štavebných
prác,
materiálov
a výrobkov
spotrebovávaných v stavebníctve pre nehnuteľnosti a stavebné
úpravy,
(b) indexu spotrebiteľských cien pre výrobné a prevádzkové zariadenia
(hnuteľné veci).
V prípade indexácie poistnej sumy sa zároveň upraví aj výška poistného
v priamej úmere podľa úpravy poistnej sumy.

Článok 9

"
1.

2.
3.

4.

5.

2.

Limit poistného plnenia, poistenie na prvé riziko

v poistnej zmluve môžu byť dohodnuté limity poistného plnenia pre
jednotlivé predmety poistenia, súbory vecí, výbery vecí, jednotlivé poistné
riziká alebo skupiny poistných rizík. Tento spôsob poistenia a výška limitu
poistného plnenia musia byť výslovne uvedené v poistnej zmluve.
Limit poistného plnenia sa dojednáva v rámci poistnej sumy predmetov
poistenia a teda nenavyšuje ich poistnú sumu.
Poistením na prvé riziko sa rozumie prípad ak sa po dohode poisťovateľa
a poistníka, alebo akceptácii návrhu poisťovateľa poistníkom dojednáva
pre poistenú vec poistná suma nižšia ako je jej poistná hodnota. Tento
spôsob poistenia musí byť výslovne uvedený v poistnej zmluve.
Poistná suma dojednaná pri poistení na prvé riziko a limit poistného
plnenia predstavujú hornú hranicu poistného plnenia poisťovateľa pre
jednu a zároveň všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v jednom poistnom
období.
Poisťovateľ a poistník sa môžu v poistnej zmluve dohodnúť na tzv.
automatickej obnove poistnej sumy pri poistení dojednanom na prvé
riziko. V takomto prípade sa po výplate poistného plnenia obnoví poistná
suma na pôvodnú výšku, t.j. navýši sa o rozdiel vzniknutý znížením
poistnej sumy v dôsledku výplaty poistného plnenia. Poistník je povinný
doplatiť pomerné poistné zodpovedajúce navýšeniu poistnej sumy. Pre
zamedzenie pochybností, v prípade ak by nárok na odškodnenie z poistnej
udalosti prevyšoval dojednanú poistnú sumu pri poistení na prvé riziko,
tak výška poistného plnenia je ohraničená dojednanou výškou poistnej
sumy a nie je možné si nárokovať na doplatenie poistného plnenia
z obnovenej poistnej sumy.

3.

spoluúčasť.

Článok 12 Poistné plnenie

1.

2.
3.
4.

Článok 1O Poistné
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Poistné je zmluvne dohodnutá cena za poistnú ochranu poskytovanú zo
strany poisťovateľa v rozsahu dojednanom poistnoµ zmluvou. Výšku
poistného stanovuje poisťovateľ. Poistné uhrádza poistník vo výške
a termínoch splatnosti dohodnutých v poistnej zmluve. Výška poistného,
termín splatnosti poistného a výška splátky poistného v prípade platenia
poistného vo forme splátok musia byť uvedené v poistnej zmluve.
časť poistnej doby, za ktorú sa platí poistné sa nazýva poistné obdobie.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, tak pri poistení:
(a) na dobu neurčitú je poistným obdobím jeden rok (1 poistný rok, t.j.
365 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, resp. 366 dní pri
prestupnom roku),
(b) na dobu určitú, pri období kratšom ako jeden rok sú poistná doba
a poistné obdobie totožné.
Ak dôjde v priebehu poistného obdobia k zmene v skutočnostiach, na
základe ktorých sa stanovila výška poistného, poisťovateľ je oprávnený
dňom tejto zmeny upraviť výšku poistného a to aj spätne ku dňu tejto
zmeny.
Poisťovateľ má právo na poistné za časový interval vymedzený vznikom
a zánikom poistenia. Ak poistenie zanikne pred uplynutím poistného
obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené, poisťovateľ je povinný
zvyšujúcu časť z uhradeného poistného vrátiť. V prípade ak na~ta~a
poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol (napr. kradez,
zničenie poistenej veci), patrí poisťovateľovi poistné do konca poistného
obdobia, v ktorom nastala poistná udalosť.
Poistné sa považuje za zaplatené načas, ak je pripísané na bankový účet
poisťovateľa v správnej výške najneskôr v deň jeho splatnosti pričom bol
správne uvedený variabilný symbol priradený poisťovateľom.
v poistnej zmluve je možné dohodnúť platbu poistného za poistné obdobie
v polročných alebo štvrťročných splátkach. V prípade ak bolo v poist~ej
zmluve dohodnuté platenie poistného v splátkach platí, že nezaplatemm
splátky poistného sa stáva poistné prislúchajúce do konca poistného
obdobia splatné v plnej výške dňom nasledujúcim po dni splatnosti
splátky poistného, ak poisťovateľ uplatní toto svoje právo do dňa
splatnosti nasledujúcej splátky poistného.

Článok 11
1.

5.
6.

7.

a.

9.

Spoluúčasť

Spoluúčasť je čiastka dohodnutá v poistnej zmluve, vo výške ktorou sa
podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti.
Spoluúčasť môže byt' vyjadrená fixnou finančnou čiastkou, percentom,

poistený

časovým

úsekom alebo ich kombináciami.

1o.
3ll

Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie v prípade ak celková výška
poistného plnenia (t.j. výška poistného plnenia pred odrátaním
spoluúčasti) neprevyšuje dohodnutú spoluúčasť.
v prípade spoluúčasti vyjadrenej časovým úsekom poskytne poisťovateľ
poistné plnenie len v prípade ak dÍžka trvania škody presiahne časový
úsek a za tú časť škody, ktorá prevyšuje časový úsek dojednaný ako

Poistné plnenie je finančné plnenie, ktoré poisťovateľ uhradí poistenému
za poistnú udalosť, v dôsledku ktorej vzniklo poistenému právo na
poskytnutie poistného plnenia. Poisťovateľ poskytuje poistné plnenie
v menej platnej na území Slovenskej republiky. Pri prepočte cudzej meny
na menu platnú na území Slovenskej republiky sa použije výmenný kurz
Európskej centrálnej banky platný ku dňu vzniku poistnej udalosti.
Zvyšky poškodenej alebo zničenej poistenej veci zostávajú vo vlastníctve
poisteného.
Výška poskytnutého poistného plnenia sa znižuje o hodnotu zvyškov
podľa bodu 2. a spoluúčasť.
v prípade poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia poistenej veci
v dôsledku poistnej udalosti vzniká poistenému právo, aby mu poisťovateľ
poskytol poistné plnenie vo výške primeraných nákladov. Primeranými
nákladmi sú primerané a hospodárne náklady zvyčajné v čase a mieste
vzniku poistnej udalosti vynaložené na znovunadobudnutie alebo opravu
poistenej veci, pričom rozhodujúca je nižšia z týchto súm. Do primeraných
nákladov sa:
(a) zahŕňajú náklady spojené s umiestnením alebo osadením opravenej
alebo znovunadobudnutej veci na miesto, kde sa nachádzala pred
poistnou udalosťou,
(b) nezahŕňa mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, v noci, v dňoch
pracovného pokoja a voľna, cestovné a ubytovacie náklady technikov
a expertov zo zahraničia, náklady na posudkového znalca, náklady
na zemné a výkopové práce, náklady na dodatočné projektové
plánovacie práce, prepravné náklady na zaslanie poškodenej veci do
opravy v zahraničí vrátane expresných príplatkov a leteckej prepravy
náhradných dielov.
·"
Poistné plnenie za zásoby vyrobené poisteným alebo exspirované zásoby
je obmedzené dosiahnuteľnou cenou pri ich predaji.
Po vyplatení poistného plnenia sa znižuje poistná suma pre príslušnú
položku predmetu poistenia o výšku vyplateného poistného plnenia ak nie
je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Výška poistnej sumy môže byt' na
návrh poistníka navýšená na pôvodnú hodnotu po doplatení príslušného
poistného.
Ak dôjde k poškodeniu, zničeniu, strate alebo odcudzeniu poistených
listinných cenných papierov, peňazí alebo cenín v dôsledku poistnej
udalosti, poisťovateľ uhradí v prípade:
(a) listinných cenných papierov alebo peňazí, sumu vynaloženú na
umorenie a pokiaľ emitent nevydá ich duplikát, sumu, o ktorú sa
majetok poisteného v listinných cenných papieroch alebo peniazoch
znížil v menovitej hodnote, v hodnote vyjadrenej emisným kurzom
alebo kurzom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
(b) cenín, pokiaľ emitent nevydá ich duplikát, sumu, o ktorú sa majetok
poisteného v ceninách znížil v ich menovitej hodnote.
V prípade zničenia alebo straty poistenej veci, ktorá bola poistená na novú
hodnotu, poisťovateľ poskytne poistné plnenie presahujúce časovú
hodnotu, len ak poistený do troch rokov od vzniku poistnej udalosti
zrealizuje znovunadobudnutie veci rovnakého typu, druhu, kvality
a parametrov v mieste poistenia, resp. aj na inom mieste v rámci územia
Slovenskej republiky, ak je znovunadobudnutie v mieste poistenia
nerealizovateľné z právnych alebo ekonomických dôvodov.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti, ktoré
nastanú v priebehu jedného poistného obdobia maximálne do výšky:
(a) poistnej sumy stanovenej pre príslušnú poistenú vec,
(b) súhrnného limitu poistného plnenia dojednaného v poistnej zmluve
pre príslušnú poistenú vec, súbor alebo výber poistených vecí,
(c) súhrnného limitu poistného plnenia dojednaného v poistnej zmluve
pre príslušné poistné riziko.
Pre výšku poistného plnenia je rozhodujúca nižšia z uvedených súm.
Ak vznikne poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie vznikom
poistnej udalosti, tak poistenému, ktorý:

11.

12.

13.

14.

(a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH") vyplatí
poisťovateľ poistné plnenie bez DPH; okrem prípadu ak bola poistená
vec odcudzená a DPH bola zahrnutá do poistnej sumy, vtedy vyplatí
poisťovateľ poistné plnenia vrátane DPH,
(b) nie je platcom DPH vyplatí poisťovateľ poistné plnenie s DPH avšak
len za podmienky, že DPH je zahrnutá v poistnej sume poistenej veci
uvedenej v poistnej zmluve,
(c) utrpel škodu odcudzením majetku poisteného na prvé riziko, vyplatí
poisťovateľ poistné plnenie vrátane DPH bez ohľadu na to či sa jedná
o platcu alebo neplatcu DPH.
Poistné plnenie je splatné do 15 dní po skončení vyšetrovania
poisťovateľom, nutného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa
poskytnúť poistné plnenia a určenia jeho výšky.
Poisťovateľ uhradí poistenému tzv. zálohu na poistné plnenie, do 1O dní
odo dňa keď sa prebiehajúcim šetrením poisťovateľa preukáže, že sa
jedná o poistnú udalosť a poistenému vzniká nárok na poskytnutie
poistného plnenia. Výška zálohy na poistné plnenie je 20% z predbežne
stanovenej hodnoty poistného plnenia. Ak sa však až v ďalšom priebehu
šetrenia alebo po jeho ukončení preukáže, že poistený nemal nárok na
poskytnutie poistného plnenia, alebo výška poskytnutej zálohy na
poskytnuté poistné plnenie prevyšuje stanovenú celkovú výšku poistného
plnenia, poistený je povinný vrátiť poisťovateľovi poskytnuté poistné
plnenie, alebo tú časť poistného plnenia, na ktorú nemá nárok.
Poisťovateľ má právo:
(a) odpočítať od poistného plnenia sumu zodpovedajúcu dlžnému
poistnému a ďalším splatným pohľadávkam poisťovateľa,
(b) primerane znížiť poistné plnenie za vedomé porušenie povinností
uvedených v článku 15 bodoch 2. až 4. týchto VPPM, osobitných
poistných podmienkach, doplnkových poistných podmienkach,
zmluvných dojednaniach a poistnej zmluve, ak to malo podstatný
vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej
následkov; a to podľa toho, aký vplyv malo porušenie povinností na
rozsah poisťovateľovej povinnosti poskytnúť poistné plnenie.
V prípade ak poistený uvedie poisťovateľa do omylu o okolnostiach
týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie a/alebo výšky poistného
plnenia, nie je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie zo škodovej
udalosti.

4.

5.

Článok 14

1.

2.

Článok 13 Zachraňovacie náklady
1.

2.

3.

nákladmi sa rozumejú primerané a účelne vynaložené
náklady, ktoré poistník alebo poistený vynaložili:
(a) na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej poistnej'\Jdalosti,
(b) na zmiernenie následkov už vzniknutej poistnej udalosti,
(c) v dôsledku
právnej
povinnosti
z dôvodov
hygienických,
bezpečnostných, ekologických alebo verejného záujmu na ;
odpratanie poistenej veci alebo jej zvyškov, poškodenej alebo
zničenej poistnou udalosťou,
(d) na dopravu súvisiacu s opravou poistenej veci poškodenej poistnou
udalosťou do najbližšej vhodnej opravovne; tieto náklady hradí
poisťovateľ pri doprave veci na území Slovenskej republikYí ak nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak.
Súčet poskytnutého poistného plnenia a náhrad nákladov podľa písmen
(a) až (d) nesmie presiahnuť poistnú sumu alebo limit poistného plnenia
poistenej veci, na ktorú sa tieto náklady vzťahujú. Do nákladov uvedených
v písmenách (a) a (b) sa zahŕňajú aj neúspešné opatrenia, ak boli
primerané okolnostiam.
·

Zachraňovacími

Poisťovateľ

po predchádzajúcom písomnom súhlase poistenému uhradí
primerané a účelne vynaložené náklady poisteného a/alebo poistníka na
zistenie príčiny a rozsahu škody na poistenom majetku postihnutom
poistnou udalosťou do výšky 3% z poistnej sumy alebo limitu poistného
plnenia predmetu poistenia postihnutého poistnou udalosťou. Súčet takto
vynaložených nákladov a poskytnutého poistného plnenia nesmie
presiahnuť poistnú sumu alebo limit poistného plnenia poistenej veci, na
ktorú sa tieto náklady vzťahujú.
Poistenie sa vzťahuje aj na primerane a účelne vynaložené náklady na:
(a) demontáž a remontáž nepoškodených poistených vecí v súvislosti
s opravou alebo znovunadobudnutím poškodených, zničených alebo
stratených vecí pri poistnej udalosti,
(b) vypratanie miesta poistenia vrátane strhnutia stojacich častí
nehnuteľností, odvoz trosiek a iných zvyškov na najbližšiu skládku
odpadu a náklady na ich uloženie alebo zničenie v súvislosti
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s opravou alebo znovunadobudnutím poškodených, zničených alebo
stratených vecí po poistnej udalosti.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, výška poskytnutej náhrady
nákladov podľa písmen (a) a (b) zo strany poisťovateľa je za všetky tieto
náklady spolu ohraničená sumou 3% z výšky poistnej sumy alebo limitu
poistného plnenia poistenej veci a poskytuje sa nad rámec poistnej sumy
alebo limitu poistného plnenia.
Poisťovateľ nie je povinný uhradiť náklady uvedené v bode 1. vzniknuté
hasičskému a záchrannému zboru, polícii alebo iným subjektom, ktoré sú
povinné zasiahnuť vo verejnom záujme na základe právnych predpisov.
Poisťovateľ je vždy povinný nahradiť náklady v plnej výške, ktoré boli
vykonané na jeho pokyn a to aj nad dohodnutú poistnú sumu alebo limit
poistného plnenia dojednaný pre poistenú vec.

3.

V prípade nezhody o príčine alebo rozsahu vzniknutej škody alebo o výške
poistného plnenia sa môžu poistený a poisťovateľ dohodnúť, že budú
stanovené tzv. znaleckým konaním. Znalecké konanie môže byt' rozšírené
aj na ostatné okolnosti a skutočnosti vzniku práva na poskytnutie
poistného plnenia. Poistený môže znalecké konanie požadovať aj
jednostranným prehlásením voči poisťovateľovi.
Zásady znaleckého konania:
(a) každá strana písomne určí jedného znalca, ktorý voči nej nemôže
mať žiadne záväzky a bezodkladne informuje o ňom druhú stranu;
námietku voči osobe znalca druhej strany možno vzniesť len do
začatia jeho činností,
·
(b) určení znalci sa dohodnú na osobe tretieho znalca, ktorý ma
rozhodný hlas v prípade nezhody znalcov určených jednotlivými
stranami,
(c) znalci určení poisteným a poisťovateľom vypracujú nezávisle od
seba znalecké posudky o sporných otázkach,
(d) znalci odovzdajú svoje znalecké posudky zároveň poistenému aj
poisťovateľovi; v prípade ak sa znalecké posudky od seba líšia,
poisťovateľ postúpi oba znalcovi s rozhodným hlasom; znalec
s rozhodným hlasom rozhodne o sporných otázkach a svoje
rozhodnutie odovzdá poistenému aj poisťovateľovi,
(e) každá strana hradí náklady na ňou zvoleného znalca, náklady na
znalca s rozhodným hlasom hradia strany rovnakým dielom.
V prípade ak sa znalecké posudky vypracované znalcami zvolenými
stranami zhodujú v prospech poisteného, poisťovateľ uhradí náklady
vynaložené poisteným na ním zvoleného znalca do výšky 500 EUR za
jedno poistné obdobie.
Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a povinnosti poisteného
a poisťovateľa stanovené právnymi predpismi, týmito všeobecnými
poistnými
podmienkami,
osobitnými
poistnými
podmienkami,
doplnkovými poistnými podmienkami, poistnou zmluvou a zmluvnými
dojedn~niami.
·

Článok 15
1.

Znalecké konanie

Povinnosti

poisťovateľa, poistníka a poisÍeného

Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnyrni predpismi
je poisťovateľ povinný:
(a) oznámiť poistníkovi poistné podmienky týkajúce sa dojednávaného
poistenia,
(b) po oznámení poistnej udalosti bez zbytočného odkladu zahájiť
šetrenie potrebné k určeniu rozsahu svojej povinnosti poskytnúť
poistné plnenie ako aj výšky poistného plnenia,
(c) po obdržaní všetkých dokumentov a ostatných nevyhnutných
náležitostí vrátane dokumentov vypracovávaných treťou stranou
(napr. znalecký posudok, správa o zásahu hasičov), podkladov
a informácií potrebných k ukončeniu šetrenia potrebného k určeniu
rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výšku
poistného plnenia, ukončiť toto šetrenie do pätnástich pracovných
dní,
(d) vrátiť poistníkovi, resp. poistenému originálne doklady, pri ktorých si
požiada o vrátenie, ak nie sú tieto doklady nutnou súčasťou spisu
poistnej udalosti,
(e) vo vopred stanovenom termíne umožniť poistníkovi, resp.
poistenému nahliadnuť do spisu jeho škodovej alebo poistnej
udalosti; poskytnúť poistníkovi na základe písomnej žiadosti kópiu
dokumentov zo spisu škodovej udalosti alebo spisu poistnej udalosti,
pričom náklady na ich vyhotovenie znáša poistník,

zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa
dozvedel pri dojednávaní poistenia, správe poistenia a vyšetrovaní
poistných udalostí; tieto informácie môže poskytnúť tretím stranám
len so súhlasom poistníka resp. poisteného, ak je to nevyhnutné na
správu poistenia alebo šetrenia potrebného k určeniu rozsahu
povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výšku poistného
plnenia.
Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi
sú poistník a poistený povinní:
(a) odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa,
vrátane e-mailovej komunikácie a dopÍňania dotazníkov, ktoré sa
týkajú dojednávaného poistenia,
(b) umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám vstup do
poistených objektov a areálov a umožniť im tým posúdiť poistné
riziko, preskúmať funkčnosť a činnosť zariadení slúžiacich na
ochranu majetku; ďalej sú povinní poisťovateľovi alebo ním
povereným osobám
predložiť
k nahliadnutiu projektovú,
požiarnotechnickú, protipovodňovú, účtovnú a inú obdobnú
dokumentáciu.,
(c) bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu
v náležitostiach, ktoré boli podkladom pre uzatvorenie poistnej
zmluvy a to najmä zmeny prevádzkovej činnosti poisteného, druhu
a rozsahu poistného rizika, poistnej hodnoty poisteného majetku,
miesta poistenia, zariadení slúžiacich na ochranu poisteného
majetku,
(d) viesť účtovnú evidenciu poisteného majetku uvedeného v poistnej
zmluve a túto evidenciu mať uloženú taký spôsobom, aby v prípade
vzniku poistnej udalosti nemohla byť poškodená, zničená, stratená
alebo odcudzená spolu s poisteným majetok,
(e) udržiavať poistený majetok v dobrom technickom stave, dodržiavať
ustanovenia technických noriem a predpisov, všeobecne záväzných
právnych predpisov, VPPM, osobitných poistných podmienok
vzťahujúcich sa k dojednanému poisteniu, doplnkových poistných
podmienok a poistnej zmluvy,
(f) v prípade ak je poistený iná osoba ako poistník, je poistník povinný
bezodkladne po uzatvorení poistnej zmluvy oboznámiť poisteného
s obsahom týchto VPPM, osobitných a doplnkových poistných
podmienok vzťahujúcim sa k dojednanému poisteniu, zmluvných
dojednaní a poistnej zmluvy,
(g) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané
opatrenia na jej odvrátenie,
(h) písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu poistnej hodnoty poistenej
veci, súboru alebo výberu poistených vecí, ak došlo v čase trvania
poistenia k ich navýšeniu o viac ako 10%,
(i) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie s poistným
krytím rovnakého majetku a poistných rizík u iného poisťovateľa
vrátane informácií o výške poistných súm, limitov poistného plnenia
a obchodného mena poisťovateľa s ktorým bolo uzatvorené ďalšie
poistenie,
(j) poistník je povinný platiť poistné v zmysle článku 1O bod 5. týchto

(f)

2.

4.

Článok 16 Dôsledky porušenia povinností

1.

2.

3.

4.

V prípade vzniku škodovej udalosti je poistený povinný:
(a) bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi a toto hlásenie
doložiť najneskôr do 5 dní v písomnej forme,
(b) vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody a
vyžiadať si k tomu pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s
nimi,
(c) nemeniť stav zapríčinený škodou bez súhlasu poisťovateľa, ak to nie
je nevyhnutné na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody,
alebo v rozpore so všeobecným záujmom; poistený je zároveň
povinný zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu škody a príčine
vzniku škody a to napríklad vyšetrovaním políciou alebo inými
vyšetrovacími orgánmi, fotografickým alebo filmovým záznamom,
(d) bezodkladne oznámiť polícii vznik škody, ktorá nastala za okolností
vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu a umožniť
poisťovateľovi prístup k vyšetrovaciemu spisu polície,
(e) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi nájdenie poistených vecí alebo
ich zvyškov, ak boli stratené alebo odcudzené pri poistnej udalosti;
pri prevzatí týchto vecí alebo ich zvyškov je poistený povinný vrátiť
peňažnú sumu zodpovedajúcu ich výške z poskytnutého poistného
plnenia, najneskôr do 30 dní odo dňa ich nájdenia; ak boli poistené
veci poškodené v dobe od poistnej udalosti do ich nájdenia, náklady
5(7

Ak poistnik, poistený, alebo oprávnená osoba vedome alebo následkom
požitia alkoholu, návykových látok, alebo zneužitím liekov poruší niektorú
alebo viacero povinností uvedených v článku 15 bodoch 2. až 4. týchto
VPPM a toto porušenie podstatne prispeje k vzniku poistnej udalosti alebo
k zväčšeniu rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovateľ oprávnený
poistné plnenie primerane znížiť a to podľa toho, aký vplyv malo toto
porušenie povinnosti na rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné
plnenie.
V prípade ak poistený zmarí možnosť, alebo neposkytne poisťovateľovi
potrebnú alebo požadovanú súčinnosť potrebnú na to, aby poisťovateľ
mohol uplatniť právo na náhradu škody voči tretej osobe (podľa článku 15
bod 3. písmeno (g)), alebo ak sa prejavia následky takéhoto konania
poisteného až potom, čo poisťovateľ poskytol poistné plnenie, poisťovateľ
má voči poistenému okrem práva uvedeného v bode 1. tohto článku aj
právo na vrátenie poistného plnenia, alebo jeho časti.
Pokiaľ poisťovateľovi vznikne v dôsledku porušenia niektorej povinnosti
uvedených v článku 15 bodoch 2. až 4. škoda, alebo poisťovateľ vynaloží
v tejto súvislosti zbytočné náklady (napr. náklady na súdny spor), má
právo na ich náhradu voči poistníkovi alebo poistenému, ktorý porušením
povinnosti spôsobil vznik takejto škody alebo zbytočných nákladov.
V prípade ak je poistník v omeškaní s platbou poistného má poisťovateľ
právo:
(a) požadovať úroky z omeškania poistného za každý deň omeškania
podľa všeobecne záväzných predpisov,
(b) na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručovaním
písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného,
(c) odpočítať z výšky poistného plnenia čiastku zodpovedajúcu dlžnému
poistnému vrátane úrokov z omeškania.
Článok 17 Výklad pojmov

1.

Budova je priestorovo sústredená zastrešená pozemná stavba vrátane
podzemných priestorov, ktorá je stavebnotechnicky vhodná a určená na
ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusí mať steny ale musí mať strechu.

2.

Za ceniny sa považujú vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné
papiere, poštové známky, kolky, losy, cestovné lístky a kupóny MHD,
dobíjacie kupóny pre mobilné telefóny, diaľničné známky, stravovacie
poukážky a podobne.

3.

Cennosti sú:
(a) drahé kovy, drahokamy, polodrahokamy, perly a výrobky z nich
vyrobené,
(b) bižutéria, náramkové_ a vreckové hodinky, okuliare a perá
s predajnou cenou vyššou ako 160,00 EUR.
Za cennosti sa nepovažujú súčasti a diely strojov a strojných zariadení
(ďalej len „stroje"), ktoré tvoria súčasť poistených strojov, t.j. sú v stroji
riadne namontované, nainštalované alebo osadené. Avšak tieto predmety
sa považujú za cennosti v prípade ak neboli súčasťou poisteného stroja
v čase vzniku škodovej udalosti.

4.

Čistá finančná škoda je peňažná škoda, ktorá nie je priamym dôsledkom
resp. následkom fyzického poškodenia alebo zničenia poisteného majetku
(t.j. škoda ktorej nepredchádza fyzické poškodenie alebo zničenie
poisteného majetku).

5.

Erózia je fyzikálny proces rozrušovania a odstraňovania
povrchu pôsobením vonkajších (exogénnych) činiteľov.

6.

Za hnuteľné veci sa považujú veci, ktoré nie sú nehnuteľnosťou
a sp[ňajú náležitosti týchto všeobecných poistných podmienok pre

VPPM.
3.

na opravu takto poškodenej poistenej veci hradí poisťovateľ ako v
prípade poistnej udalosti,
(f) bezodkladne začať umorovacie alebo iné obdobné konanie listinných
cenných papierov, vkladných a šekových knižiek, platobných kariet,
cenín a iných obdobných dokumentov, ktoré boli zničené, stratené
alebo odcudzené pri poistnej udalosti,
(g) zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej škody alebo iné
obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu škody voči tomu, kto za
ňu zodpovedá.
Ďalšie povinnosti poisteného môžu byť stanovené v osobitných poistných
podmienkach, zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve.

časti

zemského

zvyčajne odmontovateľne pripojené vnútri alebo z vonku budovy alebo ·
stavby (elektronické zabezpečovacie systémy (EZS), elektronické požiarne
systémy (EPS), antény, kamerové systémy, tieňiaca technika, mechanické
zábranné prostriedky s výnimkou mechanických zábranných prostriedkov
umiestnených mimo stavby alebo budovy a tých, ktoré svojou podstatou
patria do stavebných súčastí (napr. okná, dvere) a pod.). Za príslušenstvo
budovy alebo stavby sa nepovažujú vonkajšie prípojky, komunikácie,
spevnené plochy, studne, septiky a iné stavby alebo zariadenia mimo
budovy alebo stavby.

poistenie majetku, osobitných poistných podmienok, doplnkových
poistných podmienok a poistnej zmluvy aby mohli byť poistené.
7.

Konštrukčným

upevnením sa rozumie pevné spojenie príslušenstva
budovy s nehnuteľnosťou rozoberateľného alebo
nerozoberateľného typu. Za rozoberateľné spojenie sa považuje také
spojenie, na ktorého prekonanie je potrebné použiť minimálne ručné
náradie. Za nerozoberateľné spojenie sa považuje také spojenie, pri
ktorom nie je možné poistenú vec odpojiť bez deštrukčného narušenia
spojenia a/alebo poistenej veci.

stavby

8.

9.

alebo

22. Rekvirácia je úradné zaberanie, zabratie, zhabanie niečoho v čase
výnimočnej potreby (napr. pre vojsko).

Malware je škodlivý softvér, ktorý sa dokáže sám šíriť bez vedomia
používateľa zahŕňajúci v sebe počítačové vírusy, červy, trójske kone,
adware, spyware a pod ..
Mechanickými zábrannými prostriedkami sa rozumejú prostriedky na
priame zabezpečenie budovy alebo stavby alebo ich častí proti
neoprávnenému vniknutiu (napr. rampy, cestné blokovače, turnikety,
oplotenie, dvere, okná, mreže, zámky, uzamykacie systémy, trezory,
bezpečnostné fólie). Neoprávnené vniknutie je pre účely tohto pojmu
nežiaduce vojdenie.

10. Mykotoxiny sú toxické organické látky, ktoré sú produkované radou
mikroskopických hub (plesnij.
11. Za nehnuteľnosti sa považujú budovy, haly a stavby vrátane ich
stavebných súčastí a príslušenstva.
12. Odmietnutím poistného plnenia v zmysle § 802 ods. 2 OZ sa rozumie
prípad, keď sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je
skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede
nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia, a ktorá bola pre uzavretie
poistnej zmluvy podstatná.
13. Poisteným je osoba:
(a) na ktorej majetok sa poistenie vzťahuje, alebo
(b) osoba, ktorej je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie na
základe zákona alebo poistnej zmluvy a to buď priamo, alebo na
základe súhlasu poisteného uvedeného v poistnej zmluve.
14. Poistnikom je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu.
15. Za peniaze sa považujú platné tuzemské a zahraničné bankovky a mince.
16. Poistná udalosť je akákoľvek náhodná škodová udalosť, s ktorou je
podľa príslušných ustanovení poistnej zmluvy spojená povinnosť
poisťovateľa poskytnúť poistenému
poistné plnenie. Náhodnou
škodovou udalosťou je taká udalosť, ktorá nastane v mieste poistenia
počas trvania poistenia náhle a nečakane, o ktorej v čase dojednania
poistnej zmluvy poisťovateľ a poistený predpokladajú, že môže nastať,
avšak nie je isté či vôbec nastane a kedy sa tak stane.
17. Poistná zmluva je písomný dvojstranný právny úkon, na základe ktorého
vzniká poistenie fyzických alebo právnických osôb.
18.

Poisťovateľom je PREMIUM lnsurance Company Limited, poisťovňa so
sídlom 68 George Borg Olivier Street, STJ 1081, St. Julian's, Maltská
republika zapísaná v registri spoločností na Malte pod registračným
číslom
C 91171 a konajúca na území Slovenskej republiky
prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM lnsurance Company
Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Námestie
Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika, IČO: 50 659 669, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, vložka číslo: 3737 /8.

19. Poškodenie poistenej veci je zmena jej stavu, ktorú je objektívne možné
odstrániť opravou.
20. Prvým užívaním sa rozumie dátum:
(a) pravoplatného kolaudančného rozhodnutia stavby vo vlastníctve
poisteného,
(b) na dokumente rozhodnutia stavebného úradu o upustení od
kolaudácie stavby vo vlastníctve poisteného,
(c) nadobudnutia právoplatne skolaudovanej stavby alebo stavby pri
ktorej stavebný úrad upustil od kolaudácie do vlastníctva poisteného,
(d) začiatku užívania stavby poisteným podľa nájomnej zmluvy.
21 . Za príslušenstvo stavby alebo budovy sa považujú veci, ktoré sú
určené k tomu, aby boli s budovou alebo stavbou trvale užívané a sú

sn

23. Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo
stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej
osadenie
vyžaduje
úpravu
podkladu.
Stavby
sa
podľa
stavebnotechnického vyhotovenia delia na budovy (pozemné stavby)
a inžinierske stavby. Pevným spojením so zemou sa rozumie:
(a) spojenie pevným základom,
(b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v
zemi alebo o inú stavbu,
(c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej
stavbe,
(d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
(e) umiestnenie pod zemou.
24. Za stavebné súčasti budovy alebo stavby sa považujú veci, ktoré
k budove alebo stavbe z titulu svojej povahy patria a spravidla ide o veci,
ktoré sú zabudované v budove alebo stavbe, alebo sú k nim pevne
pripojené, a to:
(a) vnútorné rozvody studenej a teplej vody (vrátane rozvodov pre
ústredné kúrenie), pary a súvisiaca regulačná a meracia technika,
vnútorné rozvody kanalizácie, vnútorné odpadové šachty, vnútorné
rozvody vzduchu (klimatizácia a vzduchotechnika) a plynov, rozvody
protipožiarnych zariadení vrátane hasiacich zariadení,
(b) vnútorné rozvody elektroinštalácie vrátane stropných a nástenných
svietidiel
a príslušných
rozvodných
skríň
a rozvádzačov,
slaboprúdové a telekomunikačné vnútorné vedenia vrátane rozvodov
zabezpečovacích a bezpečnostných zariadení, rozvody dátových
sietí, bleskozvody, osobné a nákladné výťahy, lokálne a ústredné
kúrenie vrátane kotlov a výmenníkových staníc,
(c) zabudované konštrukcie (napr. kovové), slúžiace k pripevňovaniu
zariadení a predmetov, stavebné konštrukcie žeriavových dráh
vrátane pojazdných koľajníc a zberačov,
(d) dvere, okná, okenice, mreže, rolety, žalúzie, markízy, izolácie stavieb
a budov akéhokoľvek druhu, obklady stien a stropov vrátane
závesných stropov (napr. kazetové), vstavaný nábytok, zábradlia,
zabudované umelecké diela v stavbách a budovách, poštové
schránky,
(e) základné armatúry a vybavenie spojené so stavebným dielom
(sanitárna technika, vodovodné batérie, sušiče rúk, kuchynské
sporáky, sklokeramické varné dosky, kuchynské odsávače pár,
bojlery),
vonkajšie osvetlenie stavieb a budov okrem osvetlenia výrobných
a prevádzkových zariadení, osvetlenie výškových objektov, dopravné
značky a dopravné značenia.

(n

25. Za stavebné úpravy sa považujú stavebné súčasti a príslušenstvo
budovy alebo stavby, ktoré poistený vykonal na svoje náklady v cudzích
priestoroch.
26. Stratou poistenej veci rozumieme stav, keď poistený nezávisle na svojej
vôli stratil možnosť disponovať s poistenou vecou.
27. Súbor vecí je tvorený jednotlivými vecami, ktoré majú rovnaký alebo
podobný charakter, alebo sú určené k rovnakému účelu použitia/využitia.
Poistenie konkrétne menovaných vecí takéhoto charakteru sa nazýva
poistenie výberu veci.
28. Škodou rozumieme fyzické poškodenie alebo zničenie poistenej veci,
resp. majetkovú ujmu poisteného, ktorú je možno objektívne kvantifikovať
v peniazoch.
29. Teroristickým činom sa rozumie čin zahŕňajúci použitie sily alebo násilia
a/alebo hrozby ich použitia akoukoľvek osobou alebo skupinou/-nami
osôb bez ohľadu na to či konajú samostatne alebo v mene niekoho alebo

v spojitosti s akoukoľvek organizáciou/-iami alebo vládou/-ami
spáchaných z politických, náboženských, ideologických, sociálnych alebo
podobných dôvodov vrátane úmyslu ovplyvniť akúkoľvek vládu a/alebo
zastrašiť verejnosť alebo časť verejnosti.
30. Zamietnutím poistného plnenia sa rozumie oprávnenie poisťovateľa
neposkytnúť poistné plnenie v prípade porušenia povinností uvedených
v týchto všeobecných poistných podmienkach pre poistenia majetku,
osobitných poistných podmienkach vzťahujúci m sa k poisteniu,
zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve, pokiaľ takéto porušenie
povinnosti malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo rozsah
následkov poistnej udalosti.
31 . Zánik poistenia je

ukončenie

poisťovateľa.

8. Tieto VPPM nadobúdajú

platnosti poistnej zmluvy resp. poistenia.

32. Zásoby sú veci, ktoré sú ako zásoby špecifikované v platnej
osnove.
33 .

7. Oznámenie škodovej udalosti je možné podať aj telefonicky na telefónnom
čísle poisťovateľa alebo elektronickou poštou na e-mail poisťovateľa , ktoré
sú zriadené k tomuto účelu . To však nezbavuje poisteného jeho povinnosti
podať oznámenie poistnej udalosti aj písomne na predpísanom tlačive

účtovnej

Zničenie poistenej veci je zmena jej stavu, keď poistenú vec nie je
možné ďalej používať na pôvodný účel a do takéhoto stavu ju nie je
možné prinavrátiť. Za zničenie sa považuje aj stav pri ktorom by náklady
na opravu presiahli náklady na znovunadobudnutie rovnakej veci alebo
veci porovnateľného typu, druhu, kvality a parametrov.

Článok 18 Spôsob vybavovania sťažností
1.

Sťažnosť

je možné podať v akejkoľvek prevádzke poisťovateľa počas
prevádzkovej doby osobne alebo písomne na adrese: PREMIUM
lnsurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu,
Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika. Sťažnosť je možné podať aj elektronicky na e - mail:
staznosti@premium-ic.sk. Podrobnejšie informácie o mieste, spôsobe
podania sťažnosti a o ďalšom postupe pri jej vybavovaní sú uvedené na
webovej stránke poisťovateľa www.premium-ic.sk.

2. Ustanovenia týchto VPPM týkajúce sa poisteného sa použijú aj na poistníka
(pokiaľ je poistník osobou odlišnou od poisteného)
a/alebo na inú
oprávnenú osobu. Sťažnosť bude vybavená bez zbytočného odkladu,
najneskôr v lehote 30 dní od jej doručenia. V prípade, ak to vzhľadom na
okolnosti prípadu nebude možné, bude sťažovateľ informovaný o dôvodoch
predÍženia lehoty na vybavenie sťažnosti s uvedením predpokladaného
termínu vybavenia sťažnosti.

Článok 19 Záverečné ustanovenia
1. VPPM tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a zmluvné strany môžu
upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to nie je
vo VPPM výslovne zakázané.
2. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto VPPM sa v otázkach účinnosti ,
výkladu a vykonávania riadi právom Slovenskej republiky. Pre súdne spory
z tejto poistnej zmluvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky.
Uvedené platí tiež pre škody, ktoré nastanú v zahraničí.
3. Ustanovenia týchto VPPM týkajúce sa poisteného sa použijú aj na poistníka
(pokiaľ je · poil tník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú
oprávnenú osobu.
4. Písomnosti sa poisťovateľovi, poistníkovi a poistenému doručujú na ich
poslednú známu adresu sídla, resp. korešpondenčnú adresu poistníka
a poisteného ak je odlišná od adresy sídla a poisťovateľ bol o tejto
skutočnosti upovedomený. Poistník aj poistený sú povinní oznámiť
poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez zbytočného odkladu.
5. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo
poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému
(ďalej len „adresát") sa považuje za doručenú dňom doručenia adresátovi.
Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na pošte a adresát si ju
v príslušnej úložnej dobe nevyzdvihne, p ísomnosť sa považuje za doručenú
dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. To
isté platí aj v prípade ak bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako
nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil. Ak
adresát odmietne písomnosť prijať, považuje sa písomnosť za doručenú
dňom, keď bolo jej prijatie odmietnuté.
6. Telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mail) je možné oznámiť zmenu
sídla, zmenu obchodného mena, resp. iné údaje ak to ich forma dovoľuje.
Poisťovateľ má však právo vyžiadať si doplnenie týchto oznámení
písomnou formou.

m

.,

účinnosť dňom

21 .08.2020.
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Osobitné poistné podmienky
pre živelné poistenie
Článok 1

1.

Tieto osobitné poistné podmienky pre živelné poistenie (ďalej len „OPPZ")
doplňujú ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre poistenie
majetku (ďalej len „VPPM") a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy. Živelné poistenie sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, VPPM, týmito OPPZ, doplnkovými poistnými podmienkami
a poistnou zmluvou.

Článok 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Úvodné ustanovenia

Predmet poistenia

Ak je predmetom poistenia budova alebo stavba tak poistenie sa vzťahuje
aj na všetky časti poistenej nehnuteľnosti, vrátane základov, pivničných
múrov, stavebných súčastí a príslušenstva budovy alebo stavby.
Ak je predmetom poistenia budova alebo stavba, poistenie sa vzťahuje aj
na:
(a) riadne nainštalované/namontované vonkajšie mechanické zábranné
prostriedky patriace k budove alebo stavbe (napr. oplotenie, rampa,
turniket),
(b) cesty, chodníky a spevnené plochy patriace k budove alebo stavbe,
ktoré sú vo vlastníctve poisteného,
(c) iné vedľajšie stavby bez súpisného čísla (napr. altánok, bazén), ktoré
prináležia k poistenej budove alebo stavbe.
Ak nie sú veci uvedené v písmenách (a) až (c) samostatne poistené, tak
pre ne platí ročný limit poistného plnenia vo výške 1O% z poistnej sumy
budovy alebo stavby ku ktorej prináležia, maximálne však 1OOOO EUR
podľa toho, ktorá z uvedených súm je nižšia, ak nie je v poistnej zmluve
dojednaná iná suma.
Poistenie sa vzťahuje na veci podľa bodov 1. a 2. tohto článku len ak boli
odovzdané do riadneho užívania na základe kolaudačného rozhodnutia
s výnimkou tých stavieb podľa bodu 2. kde stavebný úrad upustil od
kolaudácie.
Pri poistení budovy alebo stavby proti poistnému riziku vodovodné škody
sú zároveň predmetom poistenia aj jej nižšie uvedené stavebné súčasti,
ak boli poškodené alebo zničené prasknutím:
(a) vnútorné rozvody studenej a teplej vody, vnútorné rozvody
kanalizácie,
(b) potrubie vykurovacieho, klimatizačného alebo solárneho systému
vrátane armatúr a vykurovacích telies,
(c) rozvody protipožiarnych zariadení vrátane hasiacich zariadení (napr.
sprinklery),
(d) zvody odvádzajúce atmosférické zrážky (vrátane ich armatúr), ktoré
sa nachádzajú vnútri budovy.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak pre poistné riziko rozbitie skla
je predmetom poistenia sklo, pričom za sklo sa považujú všetky druhy
skla vrátane umelého skla z polykarbonátu alebo polymetylmetakrylátu
(plexisklo):
(a) osadené vo vonkajších stavebných otvoroch budovy alebo stavby
(okná, dvere a pod.), vrátane nalepených čidiel elektrických
zabezpečovacích systémov alebo požiarnej signalizácie, nalepených
fólií, poleptania skla alebo pomaľovania skla,
(b) sklo osadené v pevne zabudovaných stavebných súčastiach vnútri
budovy alebo stavby (napr. priečky, steny),
(c) osadené na terasách a lódžiách.
Ak je to uvedené v poistnej zmluve, tak predmetom poistenia pre poistné
riziko rozbitie skla je aj:
(a) sklo osadené vnútri budovy alebo stavby, ktoré je súčasťou
stavebných úprav, ktoré poistený vykonal na svoje náklady
v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy,
(b) nábytkové sklo a sklá pultov a vitrín,
(c) svetelné nápisy, reklamy, trubice a panely vrátane ich elektrických
inštalácií a nosných konštrukcií,
(d) svetelné dopravné značenie.

Článok 3
1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Miesto poistenia

Pre predmety poistenia uvedené v článku 2 bod 7. písmená (a) až (c) je
miestom poistenia úschovný objekt nachádzajúci sa v mieste poistenia
uvedenom v poistnej zmluve.
Článok 4

Poistné riziká

Základné živelné poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo
stratu poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinenej:
(a) nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa s posádkou,
(b) nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa bez posádky,
(c) požiarom,
(d) priamym úderom blesku,
(e) výbuchom.
Rozšírené živelné poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo
stratu poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinenej:
(a) aerodynamickým treskom,
(b) dymom,
(c) krupobitím,
(d) lavínou,
(e) nárazom motorového vozidla vedeného poisteným,
(f) nárazom motorového vozidla vedeného inou osobou ako poistený,
(g) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov,
(h) prudkým vetrom,
(i) tiažou snehu alebo námrazy,
(j) výbuchom sopky,
(k) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy.
Poistenie je možné dojednať pre prípady poškodenia, zničenia alebo
straty poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinenej:
(a) povodňou alebo záplavou,
(b) zemetrasením.
Poistenie je možné dojednať pre prípady poškodenia, zničenia alebo
straty poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinenej
vodovodnou škodou.
Poistenie sa vzťahuje aj na škody na poistenej veci spôsobené vniknutím
atmosférických zrážok alebo nečistôt do budovy otvormi, ktoré vznikli
poškodením stavebných súčastí budovy v dôsledku poistných rizík
uvedených v bodoch 1. až 3. tohto článku pričom dané poistné riziko bolo
zároveň dojednané v poistnej zmluve pre vec poškodenú atmosférickými
zrážkami alebo nečistotami.
Pri dojednaní poistenia v rozsahu Komplexného živelného poistenia sa
poistenie vzťahuje na poistné riziká uvedené v bodoch 1. až 4. tohto
článku.

7.
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Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa nevzťahuje
na:
(a) peniaze, ceniny a cennosti,
(b) nosiče dát a obnovu dát (ďalej len „nosiče dát"),
(c) písomnosti, plány, obchodné knihy a obdobná dokumentácia,
kartotéky, výkresy (ďalej len „dokumentácia"),
(d) motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel a ťažné stroje vedené
v účtovníctve ako hmotný investičný majetok alebo zásoby,
(e) registračné pokladne, automaty na vhadzovanie mincí alebo
vkladanie bankoviek (vrátane automatov na rozmieňanie alebo
zamieňanie peňazij vrátane ich obsahu, ako aj na automaty
vydávajúce peniaze,
(f) umelecké diela a zbierky,
(g) stavebné úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje náklady
v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy,
(h) výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia
nepoužiteľné pre štandardnú produkciu,
(i) stavby na vodných tokoch,
(j) veci osobnej potreby zamestnancov poisteného.

v poistnej zmluve je ďalej možné dojednať poistné riziko rozbitie skla.

Článok 5
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Výluky z poistenia

Toto poistenie sa nevzťahuje na:
(a) motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel, ktoré sú vyrobené
alebo schválené na účely prevádzky v premávke na pozemných
komunikáciách a podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel,
(b) lietadlá, plavidlá, koľajové vozidlá, prípadne iné zariadenia schopné
pohybu v atmosfére,
(c) domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá a iné druhy vyšších
organizmov,
(d) vodstvo, pôdu, polia, lesy, porasty a rastliny,
(e) verejné pozemné komunikácie (diaľnice, cesty, miestne
komunikácie, verejné účelové komunikácie) vrátane mostov,
nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov,
(f) budovy v čase vykonávanie stavebných, montážnych alebo
rekonštrukčných prác a na škody na veciach uložených v takejto
budove, pokiaľ vykonávané stavebné, montážne alebo rekonštrukčné
práce mali akýkoľvek vplyv na príčinu vzniku alebo zväčšenie
rozsahu následkov škody,
(g) pozemky, nedláždené (nespevnené) nádvoria, násypy, valy, nábrežia,
ktoré nie sú vybudované z masívneho materiálu (napr. kameň, betón,
kov, drevo),
(h) verejné prenosové a distribučné sústavy elektriny, plynu, vody, tepla
a verejné elektronické komunikačné siete,
(i) softvérové vybavenie a elektronické dáta,
O) veci, ktoré sú dlhodobo nevyužívané alebo nevyužiteľné,
(k) škody, ktoré sú dôsledkom odstavenia prevádzky ako hospodárska
strata, ušlý zisk.
Poistenie sa na veci uvedené v písmenách (a) až (k) tohto bodu
nevzťahuje ani v prípade, ak sú súčasťou poisteného súboru alebo výberu
vecí.
Poistné riziko atmosférické zrážky sa nevzťahuje na škody spôsobené:
(a) premočením, rozmočením alebo nasiaknutím vodou, ktorej zdrojom
neboli atmosférické zrážky,
(b) vniknutím atmosférických zrážok cez otvory v streche alebo
obvodových stenách spôsobených obnovou, rekonštrukciou,
montážou alebo obdobnou činnosťou ,
(c) na strešnej krytine, vonkajších konštrukčných prvkoch budovy
(stavby) a jej vonkajšom príslušenstve,
(d) na uskladnených zásobách alebo veciach charakteru zásob (pre toto
písmeno ďalej len „zásoby"), ktoré neboli v čase vzniku škodovej
udalosti uložené minimálne 12 centimetrov nad úrovňou podlahy ak
sa nachádzajú v priestoroch na úrovni prízemného podlažia alebo
pod úrovňou prízemného podlažia; táto výluka sa nevzťahuje na
škody na zásobách vzniknutých priamym dopadaním atmosférických
zrážok na zásoby a na zásoby, ktoré sa vzhľadom ku svojmu
charakteru obvykle skladajú priamo na podlahe.
Poistné riziko dym sa nevzťahuje na škody spôsobené trvalým pôsobením
dymu.
Poistné riziká krupobitie a prudký vietor sa nevzťahujú na škody
spôsobené na hnuteľných veciach nachádzajúcich sa na voľnom
priestranstve, pod prístreškami alebo v otvorených budovách, okrem vecí,
ktoré sa vzhľadom ku svojmu charakteru (veľkosť, hmotnosť a pod.)
obvykle na takýchto miestach skladujú (stavebniny, hutnícky materiál,
ťažké stroje, poľnohospodárska technika a pod.).
Poistným rizikom náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa bez posádky
nie sú poistené tie škodové udalosti, ktoré neboli nahlásené polícii, ktorá
ich vyšetrovala.
Poistné riziko náraz motorového vozidla vedeného poisteným sa
nevzťahuje na škody na samotných motorových vozidlách, pohyblivých
pracovných strojoch a ich nákladoch.
Poistné riziko náraz motorového vozidla vedeného inou osobou ako
poistený sa nevzťahuje na škody:
(a) na samotných motorových vozidlách, pohyblivých pracovných
strojoch a ich nákladoch,
(b) ktoré neboli nahlásené polícii.
Poistné riziko požiar sa nevzťahuje na škody spôsobené:
(a) pôsobením úžitkového ohňa alebo sálavého tepla,
(b) tienim s obmedzeným prístupom vzduchu ak nie je v poistnej zmluve
vyslovene uvedené inak,
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9.

1O.

11.

12.

13.

14.

(c) skratom elektrického vedenia alebo zariadenia pokiaľ sa plameň
vzniknutý skratom ďalej nerozšíril.
Poistné riziko povodeň sa nevzťahuje na škodové udalosti vzniknuté
následkom:
(a) povodne alebo v priamej súvislosti s povodňou do 10 dní po uzavretí
poistenia, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
(b) regulovaného vypúšťania vôd z vodných tokov.
Poistné riziká povodeň a záplava sa nevzťahujú na škody:
(a) spôsobené na objektoch vybudovaných na vodných tokoch (hate,
náhony, malé vodné elektrárne, hrádze, spevnenia brehov a pod.)
alebo na veciach v týchto objektoch umiestnených, ak kulminačný
prietok vody nedosiahol v mieste poistenia aspoň úroveň dvadsať
ročného prietoku; za dvadsať ročný prietok sa považuje kulminačný
prietok vody v toku, ktorý je v dlhodobom priemere dosiahnutý alebo
prekročený jeden krát za dvadsať rokov,
(b) spôsobené mechanickým pôsobením vody vo vodovodných
potrubiach, kanáloch a tuneloch,
(c) rozsušením, hnilobou (hnitím),
(d) vodou, ktorá unikla zo žľabov a zvodov odvádzajúcich atmosférické
zrážky,
(e) na uskladnených zásobách alebo veciach charakteru zásob (pre toto
písmeno ďalej len „zásoby"), ktoré neboli v čase vzniku škodovej
udalosti uložené minimálne 12 centimetrov nad úrovňou podlahy ak
sa nachádzajú v priestoroch na úrovni prízemného podlažia alebo
pod úrovňou prízemného podlažia; toto sa však nevzťahuje na
zásoby, ktoré sa vzhľaďom ku svojmu charakteru bežne skladujú na
podlahe,
(f) ak bol výskyt povodne alebo záplavy v mieste poistenia častejší ako
jedenkrát za desať rokov pred dátumom vzniku škodovej udalosti,
(g) spôsobené v dôsledku nefunkčnosti uzáverov zabraňujúcich
spätnému vystúpeniu vody z kanalizácie, pokiaľ boli tieto uzávery
zaznačené v projektovej dokumentácii budovy alebo stavby.
Poistné riziko priamy úder blesku sa nevzťahuje na škody spôsobené
prepätím alebo indukciou na zariadeniach zapojených do elektrickej
a/alebo dátovej siete.
Poistné riziko rozbitie skla sa nevzťahuje na akékoľvek škody vzniknuté
na poistenom skle:
(a) pri preprave,
(b) pri inštalácii, montáži alebo demontáži,
(c) spôsobené jeho poškriabaním, pomaľovaním, posprejovaním,
polepením alebo iným obdobným spôsobom,
(d) spôsobené pri jeho rozmrazovaní,
(e) pôsobením sálavého tepla pri odstraňovaní náterov alebo polepov,
(f) ktoré je súčasťou skleníku ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
Poistné riziko tiaž snehu alebo námrazy sa nevzťahuje na škody:
(a) na vonkajších dažďových odkvapoch a zvodoch, ak neboli
poškodené v príčinnej súvislosti s poškodením strešnej krytiny,
nosnej alebo inej konštrukcie budovy (stavby),
(b) vzniknuté v dôsledku zanedbania údržby strechy budovy (stavby)
alebo nesprávneho konštrukčného vyhotovenia strechy,
(c) vzniknuté priamo alebo nepriamo v dôsledku, schátraných,
prehnitých alebo inak poškodených strešných, nosných a ostatných
konštrukcií.
Poistné riziko vodovodné škody sa nevzťahuje na:
(a) náklady vzniknuté v súvislosti s únikom vody alebo iného média
(vodné, stočné, a pod.),
(b) škody spôsobené vystúpením vody z kanalizačných potrubí,
(c) škody spôsobené pri vykonávaní tlakových skúšok, oprave alebo
údržbe vodovodných zariadení,
(d) škody spôsobené vodou unikajúcou zo strešných žľabov a vonkajších
zvodov atmosférických zrážok,
(e) škody vzniknuté na vodovodných zariadeniach v dôsledku
prirodzeného opotrebenia alebo ľudskej činnosti; prirodzeným
opotrebením je korózia, erózia, vplyv plesne, húb, hniloby a pod.,
ľudskou činnosťou je prevŕtanie, prerazenie a pod.,
(f) škody spôsobené sadaním pôdy, ak bolo spôsobené incrn príčinou
ako vodovodnou škodou,
(g) na uskladnených zásobách alebo veciach charakteru zásob (pre toto
písmeno ďalej len „zásoby"), ktoré neboli v čase vzniku škodovej
udalosti uložené minimálne 12 centimetrov nad úrovňou podlahy ak
sa nachádzajú v priestoroch na úrovni prízemného podlažia alebo

pod úrovňou prízemného podlažia; toto sa však nevzťahuje na
zásoby, ktoré sa vzhľaďom ku svojmu charakteru bežne skladujú na
podlahe.
15. Poistné riziko výbuch sa nevzťahuje na škody spôsobené:
(a) výbuchom (reakciou) v spaľovacom priestore motorov, hlavniach
strelných zbraní a iných zariadeniach pri ktorých sa energia výbuchu
cieľavedome využíva,
(b) aerodynamickým treskom v zmysle článku 3 bod 2. písmeno (a),
(c) na tlakových nádobách a zariadeniach (kotol, potrubie a pod.)
v dôsledku nastatia výbuchu v týchto tlakových nádobách alebo
zariadeniach v dôsledku ich veku, opotrebenia, korózie alebo
vplyvom usadenín, kalov, kavitácie a iných trvalých vplyvov
prevádzky.
16. Poistné riziko záplava sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku
vzniknutia vodnej plochy zapríčinenej poistným rizikom vodovodná škoda
v zmysle článku 4 bod 4..
17. Poistné riziko zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy (pre tento bod
ďalej len „zosuv pôdy") sa nevzťahuje na:
(a) škody ak sa v čase uzatvorenia poistnej zmluvy zosuv pôdy
v geologickom zmysle už začal,
(b) škody spôsobené zosuvom pôdy, ktorý sa s ohľadom na situáciu
v mieste poistenia dá predpokladať, t.j. jeho výskyt bol častejší ako
jedenkrát za desať rokov pred dátumom vzniku škodovej udalosti,
(c) škody ak bol zosuv pôdy zapríči nený akoukoľvek priemyselnou,
stavebnou alebo ľudskou činnosťou,
(d) škody spôsobené sadaním pôdy,
(e) náklady na úpravu terénu po zosuve pôdy.

Článok 6
1.

Pokiaľ sa v poistnej zmluve vyslovene nedohodnú zmluvné strany inak,
tak pre poistné riziko náraz motorového vozidla vedeného poisteným
sa uplatňuje spoluúčasť vo výške 10% z výšky škody minimálne však
200,00 EUR.

Článok 7

1.

2.

Pri poistení sa proti poistným rizikám povodeň a záplava je poistený
povinný zabezpečiť plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia kanalizácie.
Pri poistení sa proti poistnému riziku vodovodné škody je poistený
povinný zabezpečiť:
(a) udržiavať vodovodné zariadenia v prevádzkyschopnom stave
a zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu,
(b) v chladnom období zaistiť primerané vykurovanie budovy (stavby),
(c) v prípade hrozby vodovodnej škody uzatvoriť prívod vody a vypustiť
potrubie.

Článok 9
1.

Povinnosti poisteného

Limit poistného plnenia

Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, tak pri poistnej udalosti
vzniknutej v dôsledku poistného rizika požiar poisťovateľ poskytne
poistné plnenie najviac do výšky 1 000,00 EUR pokiaľ neboli predmety
poistenia uložené v riadne uzatvorených úschovných objektoch
s požiarnou odolnosťou podľa normy EN 1047-1:
(a) S 60 P pre peniaze, ceniny alebo dokumentáciu,
(b) S 60 D pre optické médiá (CD, DVD, Blue-ray disky) a flash pamäte
(USB flash pamäte, pamäťové karty),
(c) S 60 DIS pre disketové médiá.
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Pokiaľ nie je v poistnej zmluve vyslovene dojednané inak, poisťovateľ ··
poskytne poistné plnenie v jednom poistnom období za všetky poistné
udalosti vo výške:
(a) 3 OOO 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené krupobitím,
(b) 3 OOO 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené povodňou
alebo záplavou,
(c) 3 OOO 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené prudkým vetrom,
(d) 3 OOO 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené výbuchom sopky,
(e) 3 OOO 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené zemetrasením,
(f) 3 OOO 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené zosuvom pôdy,
zrútením skál alebo zeminy.

Článok 1O Výklad pojmov

1.

Aerodynamický tresk je tlaková vlna vyvolaná preletom nadzvukového
lietadla.

2.

Atmosférickými uážkami sa rozumie kondenzácia alebo sublimácia
vodnej pary v ovzduší, ktorá následne dopadá na zemský povrch. Jedná
sa o všetku vodu v kvapalnom alebo tuhom skupenstve (dážď, mrholenie,
sneh, snehové krúpky, snehové zrná, mrznúci dážď, krúpy a snehové
ihličky) vypadávajúce na zemský povrch zo všetkých druhov oblakov, tzv.
vertikálne zrážky.

3.

Za dym sa považuje dym, ktorý náhle unikol zo
vykurovacích, sušiarenských alebo varných zariadení.

4.

Krupobitím sa rozumie jav, pri ktorom v atmosfére vytvorené kúsky
dopadajú na zemský povrch.

5.

Za lavínu sa považuje náhly pád snehovej alebo ľadovej vrstvy
z prírodných svahov vrátane atmosférického tlaku (tlaková vlna)
zapríčineného lavínou.

6.

Nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa bez posádky rozumieme
náraz alebo zrútenie sa RC modelu alebo bezpilotného lietadla (dron),
ktoré sú pohyblivé a diaľkovo ovládané signálom na diaľku. RC model je
rádiom riadený model zmenšeniny, resp. napodobeniny lietajúceho
prostriedku (napr. lietadlo, vrtuľník).

7.

Nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa s posádkou rozumieme
náraz alebo zrútenie sa lietajúceho telesa s posádkou (lietadlo, klzák,
vrtuľník, vzducholoď, lietajúci balón, rogalo a pod.), jeho častí, objektov
alebo posádky, ktoré z neho vypadli. Za náraz alebo zrútenie sa
lietajúceho telesa s posádkou sa považujú aj prípady, keď lietajúce teleso
vzlietlo s posádkou, ale v dôsledku udalosti, ktorá predchádzala nárazu
alebo zrúteniu posádka lietajúce teleso opustila.

8.

Nárazom motorového vozidla vedeného poisteným sa rozumie náraz
motorového vozidla alebo pohyblivého pracovného stroja (pre tento pojem
ďalej len „náraz vozidla") vedeného poisteným, jeho zamestnancami
alebo osobami žijúcimi s poisteným v domácnosti. Za náraz vozidla sa
považuje aj náraz nákladu vozidla alebo vymrštenie predmetu, ktoré bolo
zapríčinené nárazom vozidla.

9.

Nárazom motorového vozidla vedeného inou osobou ako poistený sa
rozumie náraz motorového vozidla alebo pohyblivého pracovného stroja
(pre tento pojem ďalej len „náraz vozidla") vedeného inou osobou ako
poisteným, jeho zamestnancami alebo osobami žijúcimi s poisteným
v domácnosti. Za náraz vozidla sa považuje aj náraz nákladu vozidla alebo
vymrštenie predmetu, ktoré bolo zapríčinené nárazom vozidla.

Poistné plnenie

V prípade poistnej udalosti z poistného rizika rozbitie skla poskytne
poisťovateľ aj primerané náklady:
(a) na premiestnenie demontáž, montáž a inštaláciu bezpečnostných
mreží, fólií a pod., pomocné práce ako napr. lešenie, zdvíhacie
zariadenia, ktoré bolo nutné vynaložiť pri oprave alebo inštalácii
poisteného skla po poistnej udalosti; súčet týchto nákladov a
poistného plnenia z poistného rizika rozbitie skla nesmie prekročiť
poistnú sumu alebo limit poistného plnenia dojednanú pre predmet
poistenia,
(b) spojené s úpravami, ktoré slúžia na dočasnú ochranu majetku do tej
doby, kým nie je možné nahradiť rozbité poistené sklo; limit
poistného plnenia pre tieto náklady je vo výške 20% z poistnej sumy
dojednanej pre predmet poistenia a dojednáva sa v rámci poistnej
sumy alebo limitu plnenia dojednanej pre predmet poistenia.

Článok 8
1.

Spoluúčasť

2.

spaľovacích,

ľadu

1O. Pád stromov, stožiarov a iných predmetov je taký pohyb objektov,
ktorý má znaky pádu vyvolaného zemskou gravitáciou pričom objekt nie
je súčasťou poškodenej veci.
11. Rozbitím skla sa rozumie rozbitie skla akoukoľvek náhodnou udalosťou,
ktorá nie je vo VPPM, OPPZ, doplnkových poistných podmienkach,
zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve vylúčená. Za rozbitie skla
sa považuje jeho roztrieštenie, popraskanie, alebo také poškodenie, že je
nevyhnutná jeho výmena z dôvodu hroziaceho vzniku škody na živote
alebo inom majetku.
12.

Povodňou sa rozumie zaplavenie priestorov v mieste poistenia vodou,
ktorá sa vyliala z brehov povrchového vodstva (rieky, jazerá, vodné nádrže
a pod.) alebo tieto brehy pretrhla. V prípade ohradzovaného vodného toku
je za breh vodného toku považované teleso hrádze. Za povodeň sa
považuje aj:

(a) zvyseme hladiny podzemnej vody v dôsledku povodne alebo
atmosférických zrážok v mieste poistenia,
(b) spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia spôsobené
povodňou alebo atmosférickými zrážkami v mieste poistenia.
13. Požiarom sa rozumie oheň v podobe viditeľného plameňa, ktorý vznikol
mimo určeného ohniska, alebo ktorý takéto ohnisko opustil a vlastnou
živelnou silou sa rozšíril alebo bol páchateľom úmyselne založený a/alebo
rozšírený. Za požiar sa považujú aj jeho sprievodné javy v podobe tepla
a splodín horenia vznikajúcich pri požiari a pôsobenie hasiacej látky
použitej pri hasení požiaru.
14. Priamy úder blesku je priame pôsobenie energie blesku alebo teploty
jeho výboja na poistenú vec vrátane poškodenia alebo zničenia poistnej
veci padajúcim objektom, ak bol jeho pád spôsobený úderom blesku.
15. Prudkým vetrom sa rozumie dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá
sa pohybuje rýchlosťou 65 km/h (18,06 m/s) a viac. Ak nie je táto rýchlosť
pre miesto vzniku škody zistená, musí poistený preukázať, že prúdenie
vzduchu spôsobilo v okolí poistenej veci škody na riadne udržiavaných
budovách alebo iných rovnako odolných veciach alebo, že škody pri
bezchybnom stave poistenej budovy alebo stavby, v ktorej sa poistené
veci nachádzajú, mohla vzniknúť iba v dôsledku prudkého vetra. Pre účely
stanovenia rýchlosti vetra je akceptované iba meranie vykonané
Slovenským hydrometeorologickým ústavom. V rámci prudkého vetra sú
poistené aj poistné udalosti spôsobené pádom alebo vrhnutím objektov na
poistenú vec, ak bol pád alebo vrhnutie spôsobené prudkým vetrom.
16. Stavbami na vodných tokoch sú napríklad mosty, priepusty, nádrže,
hrádze a ďalšie stavby, ktoré tvoria konštrukciu prietokového profilu
alebo do tohto profilu zasahujú.
17. Tiažou snehu alebo námrazy sa rozumie deštruktívne pôsobenie
nadmernej hmotnosti snehu alebo námrazy na strešné krytiny, nosné a
ostatné konštrukcie budov. Za nadmernú hmotnosť snehu alebo námrazy
sa považuje zaťaženie stavebnej konštrukcie presahujúce platnou normou
stanovené hodnoty v čase kolaudácie budovy (stavby). Za poistnú udalosť
spôsobenú tiažou snehu alebo námrazy sa považuje aj presakovanie vody
z roztápajúceho sa snehu alebo námrazy do budovy cez otvor, ktorý
vznikol poškodením stavebných súčastí budovy v dôsledku tiaže snehu
alebo námrazy.
18. úschovné objekty sú priestory ohraničené špeciálnou konštrukciou,
ktorá zaručuje maximálne dosiahnuteľnú bezpečnosť pre vnútri uložené
predmety pred ich poškodením alebo zničením. Pre účely týchto OPPZ sú
úschovné objekty dvojplášťové ohňovzdorné s izolačnou výplňou.
19. Veci osobnej potreby zamestnancov poisteného sú veci, ktoré sa
zvyčajne nosia do práce, alebo ktoré si zamestnanec poisteného odložil
pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi na mieste kde
sa takéto veci obvykle ukladajú a toto miesto sa nachádza na mieste
poistenia. Toto poistenie sa nevzťahuje na predmety uvedené v týchto
OPPZ v článku 2 bod 7. písmená (a) až (f) a (h).
20. Vodovodnou škodou sa rozumie nečakané a náhly únik vody, pary alebo
kvapaliny:
(a) vnútri budovy alebo stavby z pevne zabudovaných vodovodných
alebo kanalizačných potrubí, vykurovacích, klimatizačných,
solárnych alebo hasiacich systémov, vrátane pripojených
sanitárnych zariadení, armatúr· alebo zariadení pripojených na tieto
systémy,
(b) z vnútorných potrubí určených na odvod atmosférických zrážok,
(c) z nádrží o objeme väčšom ako 50 litrov, ktoré nie sú súčasťou
systémov podľa písmena (a) tohto odseku.
Zariadenia uvedené v písmenách (a) až (c) sú pre účely týchto OPPZ
vodovodné zariadenia.
21. Výbuchom sa rozumie náhly ničivý prejav tlakovej sily vzniknutej
v dôsledku rozpínavosti plynov alebo pary. Za výbuch tlakovej nádoby so
stlačeným plynom alebo parou (kotol, potrubie a pod.) sa považuje náhle
roztrhnutie jej stien v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu
tlaku medzi vnútornou časťou nádoby a vonkajším prostredím.
22. Za výbuch sopky sa považuje uvoľnenie tlaku spôsobené porušením
zemskej vrstvy spojené s chrlením a vylievaním lávy, uvoľňovaním popola
alebo iných materiálov alebo plynov.
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23. Záplavou sa rozumie prírodnými vplyvmi spôsobené vytvorenie súvislej
vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia. Za
záplavu sa považuje aj:
(a) zvýšenie hladiny podzemnej vody v dôsledku záplavy alebo
atmosférických zrážok v mieste poistenia,
(b) spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia spôsobené záplavy
alebo atmosférickými zrážkami v mieste poistenia.
24. Za zemetrasenie sa považujú pohybmi zemskej kôry vyvolané otrasy
zemského povrchu, dosahujúce aspoň 6. stupeň Európskej
makroseizmickej stupnice (EMS-98) v mieste poistenia.
25. Zosuv pôdy, zrútením skál alebo zeminy je prírodnými a klimatickými
vplyvmi zapríčinené náhle a nepredvídané zosunutie sa alebo zrútenie
pôdy, zeminy alebo skál vrátane objektov, ktoré boli zosuvom uvedené do
pohybu.
Článok 11

1.

2.

3.

Záverečné ustanovenia

OPPZ tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a zmluvné strany môžu
upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to nie je v
OPPZ výslovne zakázané.
Ustanovenia týchto OPPZ týkajúce sa poisteného platia aj pre poistníka
(pokiaľ je poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú
oprávnenú osobu.
Tieto OPPZ nadobúdajú účinnosť dňom 10.01.2017.
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Doplnkové poistné podmienky
pre živelné poistenie
Člá nok 1 úvodné ustanovenia
1.

2.

3.

Tieto Doplnkové poistné podmienky pre živelné poistenie (ďalej len „DPZP")
tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
DPZP dopÍňajú alebo upravujú ustanovenia Všeobecných poistných
podmienok pre poistenie majetku VPPM (ďalej len „VPPM") a Osobitných
poistných podmienok pre živelné poistenie OPPZ (ďalej len „OPPZ").
Pre jednotlivé poistenia nákladov, rozšírenia poistných rizík a doplnkové
poistenia uvedené v týchto DPZP sa uplatňujú spoluúčasti a limity
poistného plnenia pri nich uvedené.

Článok 2

1.

Ročný

Ročný

1.

Poistenie nákladov

2.

50,00 EUR

živočíchmi,

4.

limit poistného plnenia: 3 000,00 EUR
Článok 4

vynaložených na dezinsekciu a/alebo deratizáciu v súvislosti
s udalosťami uvedenými v písmene (b); toto sa nevzťahuje na prípady
ak je poistený povinný vykonať dané opatrenia v zmysle platnej
legislatívy, prevádzkového poriadku alebo iného obdobného
dokumentu, t.j. poistenie nenahrádza opatrenia, ktoré musí poistený
vykonávavať na pravidelnej báze.

Ročný

Prudký vietor
Týmto sa dojednáva, že poistné riziko prudký vietor sa vzťahuje aj na škody
spôsobené na poistených veciach pôsobením lokálného turbulentného
prúdenia vetra a veternými vírmi vertikálneho alebo horizontálneho smeru,
ktoré sa vyskytli v bezprostrednej blízkosti poistenej veci a mali zásadný
vplyv na jej poškodenie, zničenie alebo stratu. Podmienkou vzniku nároku
na poskytnutie poistného plnenia je, že poistený musí preukázať, že
prúdenie vzduchu spôsobilo v bezprostrednom okolí miesta poistenia
škody na riadne udržiavaných budovách alebo iných rovnako odolných
veciach alebo že škoda pri bezchybnom stave poistenej budovy alebo
stavby, v ktorej sa poistené veci nachádzajú mohla vzniknúť iba v dôsledku
vetra.

Ročný

limit poistného plnenia: 1 000,00 EUR

Spoluúčasť:

50,00 EUR

limit poistného plnenia: 1 000,00 EUR

Spoluúčasť: dojednáva sa v rovnakej výške ako je uvedená pre predmet
poistenia pri poistnom riziku prudký vietor v poistnej zmluve

1.

50,00 EUR

Poistenie majetku umiestneného mimo miesta poistenia
Toto poistenie sa vzťahuje na výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty
a výrobné zariadenia nepoužiteľné pre štandardnú produkciu (ďalej len
„exponáty") a zásoby vo vlastníctve poisteného nachádzajúce sa
v momente vzniku poistnej udalosti, mimo miesta poistenia uvedenQho
v poistnej zmluve pričom sa jedná o miesto špecifikované nižšie v tomto
bode ako „územný rozsah poistenia", ktoré poistený nevlastní, nemá
v nájme a neprevádzkuje a exponáty a/alebo zásoby sú umiestnené
v tomto mieste dočasne. Právo na poskytnutie poistného plnenia z to~to
poistenia vzniká:
(a) exponátoch zo všetkých poistných rizík podľa OPPZ pokiaľ nie sú
predmetom poistenia v poistnej zmluve,
(b) zásobách z poistných rizík dojednaných pre zásoby v poistnej zmluve.
Toto poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri preprave vecí.

Spoluúčasť:

Ročný

100,00 EUR

limit poistného plnenia pre exponáty: 1 000,00 EUR

Ročný limit poistného plnenia pre zásoby: 5 % z poistnej sumy zásob
dojednanej v poistnej zmluve, maximálne však 2 000,00 EUR

Článok 5

limit poistného plnenia: 1 000,00 EUR
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Doplnkové poistenie

Územný rozsah poistenia: Slovenská republika

50,00 EUR

.Náklady na zachovanie umelecko-remeselného alebo historického
charakteru nehnuteľnosti
Odchylne od článku 12 bod 4. VPPM sa dojednáva, že poisťovateľ uhradí
pri poistnej udalosti podľa OPPZ vzniknutej na poistenej budove alebo
stavbe aj náklady vynaložené v súvislosti so zachovaním pôvodných
stavebných
materiálov, stavebných technologických postupov

Rozšírenie poistných rizík

Priamy úder blesku
V prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej na poistenej budove alebo
stavbe poistným rizikom priamy úder blesku sa ochylne od článku 5 bod
11. OPPZ dojednáva, že poistné riziko priamy úder blesku sa vzťahuje aj na
škody vzniknuté prepätím alebo indukciou na elektronických alebo
elektrotechnických zariadeniach tvoriacich pevne zabudovanú súčasť
alebo príslušenstvo poistenej budovy alebo stavby.

Ročný

Náklady vynaložené na škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi
Poisťovateľ poskytne náhradu nákladov:
(a) za opravu škôd spôsobených voľne žijúcimi živočíchmi na vonkajšom
opláštení poistených budov a stavieb (t.j. na tepelnej izolácii
z penového polystyrénu alebo minerálnej vlne, ktorá bola prekrytá
• konečnou povrchovou úpravou),
••
(b) vynaložených na odstránenie hniezd včiel, ôs alebo sršňov
z vonkajšieho opláštenia poistenej budovy alebo stavby za
podmienky, že im predchádzala škoda spôsobená voľne žijúcimi
(c)

limit poistného plnenie: 1 000,00 EUR

Spoluúčasť:

Zvýšené náklady vynaložené po poistnej udalosti
Poisťovateľ poskytne náhradu nákladov vynaložených v súvislosti so
znovunadobudnutím alebo opravou poistenej veci, ktorá bola poškodená,
zničená alebo stratená pri poistnej udalosti z poistného rizika podľa OPPZ
dojednaného v poistnej zmluve. Toto sa vzťahuje na náklady:
(a) mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas , v noci, v dňoch pracovného
pokoja a voľna,
(b) cestovné a ubytovacie náklady technikov a expertov zo zahraničia,
(c) posudkového znalca,
(d) zemné a výkopové práce,
(e) dodatočné projektové plánovacie práce,
(f) prepravné na zaslanie poškodenej veci do opravy v zahraničí vrátane
expresných príplatkov a leteckej prepravy náhradných dielov.

Ročný

toto poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti

Člá nok 3

limit poistného plnenia: 1 000,00 EUR

Spoluúčasť:

3.

Spoluúčasť:

Náklady vynaložené na uniknutú vodu a hasiace médium
Poisťovateľ poskytne odchylne od článku 5 bod 14. písm. (a) OPPZ náhradu
nákladov, ktoré poistený vynaložil na:
(a) vodné a stočné pri uniknutej vode,
(b) doplnenie uniknutého hasiaceho média,
v dôsledku poistnej udalosti z poistného rizika vodovodná škoda v prípade
ak je budova (stavba), v ktorej došlo k úniku vody a/alebo hasiaceho média
poistená voči poistnému riziku vodovodné škody.
Spoluúčasť:

2.

a zhotovením súčastí (uplatnených pri zhotovení budovy alebo stavby
v minulosti), ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí
poistenej budovy alebo stavy.

1.

2.

Záverečné ustanovenia

DPZP tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a zmluvné strany môžu
upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to nie je v
DPPZ výslovne zakázané.
Tieto DPZP nadobúdajú účinnosť dňom 01 .01.2017.
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z iného

členského

štátu

Osobitné poistné podmienky
pre poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu
Článok 1
1.

Tieto osobitné poistné podmienky pre poistenie majetku pre prípad
odcudzenia alebo vandalizmu (ďalej len „OPPOV") doplňujú ustanovenia
Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku (ďalej len
„VPPM") a sú neoddeliteľnou súčasfou poistnej zmluvy. Poistenie pre
prípad odcudzenia alebo vandalizmu sa riadi príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, VPPM, týmito OPPOV, zmluvnými dojednaniami
a poistnou zmluvou.

Článok 2

1.

2.

1.

2.

1.

1.

2.

3.

Poistné riziká.

1.

2.

3.

4.

(a)
(b}

2.
3.

Toto poistenie sa nevzťahuje na:
(a) motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel, ktoré sú vyrobené
alebo schválené na účely prevádzky v premávke na pozemných
komunikáciách a podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel,
(b} lietadlá, plavidlá, koľajové vozidlá, prípadne iné zariadenia schopné
pohybu v atmosfére,
(c} domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá a iné druhy vyšších
organizmov,
(d) lesy, porasty a rastliny,
(e) budovy v čase vykonávanie stavebných prác a na škody na veciach
uložených v takejto budove,
(f) verejné prenosové a distribučné sústavy elektriny, plynu, vody, tepla
a verejné elektronické komunikačné siete,
(g) softvérové vybavenie a elektronické dáta,
(h} škody spôsobené spreneverou, obyčajnou krádežou (t.j. krádežou
bez prekonania prekážky},
(i) škody spôsobené úmyselným konaním zamestnancov poisteného, ak
toto konanie bolo uskutočnené v mieste poistenia počas doby, kedy
bol umožnený prístup do miesta poistenia pre týchto zamestnancov.
(j} škody spôsobené zistením rozdielov pri inventúre alebo audite.
Poistenie prepravy peňazí sa nevzťahuje na lúpež ku ktorej došlo v čase
od 22:00 do 6:00.
Poistenie vandalizmu sa nevzťahuje na škody:
(a} estetického charakteru (pomarovanie, posprejovanie, polepenie, rytie
a pod.), ktoré nemajú vplyv na funkčnosť poistenej veci,
(b} spôsobobené vo vnútri nehnuteľností.

V prípade
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krúča

Poistné plnenie
od

vstupných

dverí

do_ poistenej

krádežou vlámaním alebo lúpežou poskytne

poisťovater

nevyhnutné náklady na:
·
~
(a) výmenu zámku vstupných dverí do poistenej nehnuteľnosti,
(b) náklady na zablokovanie odcudzených čipových kľúčov, kúpu
a naprogramovanie nových čipových kľúčov v prípade dverí
vybavených magnetickým zámkom.
V prípade zablokovania zámku vstupných dverí do poistenej nehnuteľnosti
v dôsledku krádeže vlámaním alebo lúpeže poskytne poisťovateľ
nevyhnutné náklady na odblokovanie týchto zámkov. Ak rozsah
poškodenia neumožňuje opravu zám~u postupuje sa v zmysle bodu 1.
tohto článku.
·
Ustanovenia bodov 1. a 2. tohto článku sa vzťahujú aj na zámky
vstupných dverí do prevádzky poisteného, pokiaľ sa priestory prevádzky
poisteného nachádzajú v cudzej nehnuteľnosti a zámky sú vo vlastníctve
poisteného.
Ročný limit poistného plnenia pre nákladv · podľa bodov 1. a 2. je
1 000,00 EUR pre všetky miesta poistenia spolu· a sp~luúčasť je 30,00
EUR.
..

Článok 7

Tieto poistné riziká sa vzťahujú aj na poškodenie alebo zničenie poistenej
veci a poistených mechanických zábranných prostriedkov slúžiacich na
jej ochranu voči odcudzeniu v súvislosti s vykonaním alebo pokusom
o vykonanie týchto činov bez ohľadu či k samotnej krádeži vlámaním
alebo lúpeží poistenej veci došlo alebo nedošlo.
V poistnej zmluve je možné dojednať poistné riziko vandalizmus.
Podmienkou vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia z poistných
rizík uvedených v bodoch 1. a 2. tohto článku je, že škodová udalosť bola
nahlásená polícii, ktorá ju vyšetrovala (bez ohľadu na to či bol páchater
zistený alebo nezistený) a poistený umožnil poisťovaterovi prístup

odcudzenia

nehnuteľnosti

Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak bola poistená veci
odcudzená:

krádežou vlámaním,
lúpežou,
(c} pri preprave peňazí.

Výluky z poistenia

Článok 6

Miesto poistenia

Pre predmety poistenia uvedené v článku . z bod 2. písmená (a) až (c} je
miestom poistenia uzamknutý úschovný objekt nachádzajúci sa v mieste
poistenia uvedenom v poistnej zmluve.
Pre poistné riziko preprava peňazí je miestom poistenia územie
Slovenskej republiky pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

Článok 4

Článok 5

Predmet poistenia

Ak je poistenou vecou budova alebo stavba tak sa poistenie vzťahuje aj
na jej:
(a) stavebné súčasti,
(b} príslušenstvo budovy alebo stavby,
(c) pevne zabudované úschovné objekty, ktorých obsah je poistený,
(d} riadne nainštalované/namontované vonkajšie mechanické zábranné
prostriedky patriace k budove alebo stavbe (napr. oplotenie, rampa,
turniket); pre predmety uvedené v tomto písmene sa dojednáva
spoločný ročný limit poistného plnenia vo výške 1 % z výšky poistnej
sumy poistenej nehnuteľnosti, ku ktorej predmety patria, maximálne
však 5 000,00 EUR pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, toto poistenie sa nevzťahuje
na:
(a} peniaze, ceniny a cennosti,
(b} nosiče dát a obnovu dát (ďalej len „nosiče dát"),
(c} písomnosti, plány, obchodné knihy a obdobná dokumentácia,
kartotéky, výkresy (d"alej len „dokumentácia"),
(d) motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel a ťažné stroje vedené
v účtovníctve ako hmotný investičný majetok alebo zásoby,
(e} registračné pokladne, automaty na vhadzovanie mincí alebo
vkladanie bankoviek (vrátane automatov na rozmieňanie alebo
zamieňanie peňazij vrátane ich obsahu, ako aj na automaty
vydávajúce peniaze,
(f) umelecké diela a zbierky,
(g} stavebné úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje náklady
v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy,
(h} výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia
nepoužiteľné pre štandardnú produkciu,
(i} veci hnuterného charakteru umiestnené na voľnom priestranstve,
(j) veci osobnej potreby zamestnancov poisteného.

Článok 3

k vyšetrovaciemu alebo obdobnému spisu polície a na vyžiadanie
poisťovatera poskytol kópie v ňom obsiahnutých dokumentov.

úvodné ustanovenia

Spôsoby zabezpečenia poisteného m·ajetku

1.

Podmienkou vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia z poistných
rizík uvedených v článku 4 bodoch 1. a 2. týchto OPPOV vzniká ak bol
predmet poistenia v čase vzniku poistnej udalosti zabezpečený v súlade
so spôsobmi zabezpečenia majetku proti odcudzeniu alebo vandalizmu
uvedenými v poistnej zmluve.

1.

Poistený je povinný v prípade straty kl"úča od vstupných dverí do miesta
poistenia alebo krúča od úschovného objektu, kde sú uložené poistené
veci v súlade so stupňom zabezpečenia
dojednaným
v poistnej

Článok 8

Povinnosti poisteného

2.

3.

zmluve, bezodkladne zabezpečiť výmenu existujúceho zámku iným
zámkom minimálne rovnakého druhu a kvality.
Poistený je povinný dbať na dodržanie resp. nezníženie spôsobu
zabezpečenia majetku proti odcudzeniu, ktorý je dohodnutý v poistnej
zmluve.
V prípade vzniku poistnej udalosti zabezpečiť inventarizáciu majetku
a zabezpečiť pre poisťovateľa všetky potrebné podklady na preverenie
správnosti vykonanej inventarizácie.

Článok 9

8.

priestranstvo sa chápe priestranstvo mimo interiéru budovy ·
alebo stavby.
Článok 1O Záverečné ustanovenia

1.

2.

Výklad pojmov

1.

Za krádež vlámaním sa považuje prisvojenie si poistenej veci treťou
osobou, ak sa páchateľ zmocnil tejto veci jedným z nasledujúcich
spôsobov:
(a) do miesta poistenia sa dostal za preukázateľného použitia nástroja
alebo zariadenia, ktoré nie je určené na jeho riadne otváranie, alebo
iným deštrukčným spôsobom,
(b) do miesta poistenia sa dostal za použitia kľúča určeného na jeho
riadne otváranie, ktorého sa preukázateľne zmocnil krádežou
vlámaním alebo lúpežou,
(c) do bezpečnostnej schránky alebo úschovného objektu, ktorej obsah
je poistený sa dostal za preukázateľného použitia nástroja alebo
zariadenia, ktoré nie je určené na jeho riadne otváranie, alebo za
použitia kľúča určeného na jeho riadne otváranie, ktorého sa
preukázateľne zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežou; zároveň
sa do miesta poistenia kde je bezpečnostná schránka alebo
úschovný objekt uložený dostal spôsobom uvedeným v písmene (a)
alebo (b) tohto bodu,
(d) do miesta poistenia sa dostal iným spôsobom ako je uvedené
v písmene (a) alebo (b) tohto bodu pričom zanechal trasologické
stopy dokazujúce jeho nepovolenú prítomnosť alebo existujú iné
dôkazy (napr. kamerový záznam) potvrdzujúce vniknutie
a prítomnosť páchateľa.

2.

Za lúpež sa považuje zmocnenie sa veci páchateľom:
(a) za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia proti
poistenému, jeho zamestnancovi, inej oprávnenej osobe, alebo
osobe poverenou poistený,
(b) využitím zníženého odporu poisteného, zamestnanca poisteného
alebo oprávnenej osoby, alebo v dôsledku ich fyzického oslabenia po
nehode (nie v príčinnej súvislosti s vedomým požitím alkoholu, drog
alebo zneužitím liekov) alebo v dôsledku inej príčiny , za ktorú
nemôže byť zodpovedný poistený alebo poverená osoba; za osoby
poverené poisteným sa pre toto písmeno považujú osoby, ktorým
poistený zveril poistené veci, osoby poverené strážením
prepravovaných vecí, alebo osoby poverené strážnou službou.

3.

Poverená osoba je zamestnanec/zamestnankyňa poisteného vo veku
minimálne 18 rokov, bezúhonný/-á, spôsobilý/-á na právne úkony,
v plnom rozsahu a je zdravotne, fyzicky a a psychicky spôsobilý/-á na
výkon činnosti, ktorou bol/-a poverený/-á.

4.

Voľným

Prepravou peňazí sa rozumie lúpež prepravovaných peňazí a/alebo cenín
len „preprava peňazí") vykonávaná poisteným alebo poisteným
poverenou osobou. Toto poistenie sa vzťahuje aj na:
(a) lúpež ku ktorej došlo pri preberaní alebo odovzdávaní peňazí a/alebo
cenín v miestach určenia,
(b) lúpež v čase zníženého odporu poistenéhq alebo poverenej osoby
v dôsledku ich fyzického oslabenia po nehode (nie v príčinnej
súvislosti s vedomým požitím alkoholu, drog alebo zneužitím liekov)
alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedný
poistený alebo poverená osoba.

(ďalej

5.

Spreneverou sa rozumie privlastnenie si zverenej poistenej veci.

6.

úschovné objekty sú priestory ohraničené špeciálnou konštrukciou,
ktorá zaručuje maximálne dosiahnuteľnú bezpečnosť pre vnútri uložené
predmety pred ich poškodením alebo zničením. Pre účely týchto
osobitných poistných podmienok sú úschovné objekty dvojplášťové
ohňovzdorné s izolačnou výplňou.

7.

Pod vandalizmom sa rozumie úmyselné poškodenie alebo úmyselné
zničenie verejne prístupnej poistenej veci, alebo poistenej veci
nachádzajúcej sa v priestore bezprostredne hraničiacom s verejne
prístupným miestom, ktorého sa dopustila tretia osoba (páchate!).
2/2

3.

OPPOV tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a zmluvné strany
môžu upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to
nie je v OPPOV výslovne zakázané.
Ustanovenia týchto OPPOV týkajúce sa poisteného platia aj pre poistnika
(pokiaľ je poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú
oprávnenú osobu.
Tieto OPPOV nadobúdajú účinnosť dňom 07.03.2018.

PREMIUM ZDOV 2017/01

PREMIUM lnsurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Zmluvné dojednania
pre spôsoby zabezpečenia majetku proti odcudzeniu alebo vandalizmu
Článok 1 Úvodné ustanovenia
1.
2.
3.

Tieto zmluvné dojednania pre spôsoby zabezpečenia majetku proti odcudzeniu alebo vandalizmu (ďalej len „ZDOV") stanovujú spôsoby zabezpečenia
majetku proti krádeži vlámaním, lúpežnému prepadnutiu a vandalizmu a výšku limitov poistného plnenia.
Výška poistného plnenia je obmedzená spôsobom a úrovňou zabezpečenia poisteného majetku podľa týchto ZDOV, ktoré páchateľ prekonal pri vzniku
poistnej udalosti.
Spôsoby a úroveň zabezpečenia s limitmi poistného plnenia vyššími ako sú uvedené v týchto ZDOV alebo iné spôsoby a úroveň zabezpečenia je možné
dohodnúť individuálne v poistnej zmluve.

Článok 2 Povinnosti poisteného
1.

2.

Poistený je povinný zabezpečiť:
(a) funkčnosť všetkých uzatváracích a uzamykacích mechanizmov,
(b) prevádzku, údržbu a kontrolu elektronického zabezpečovacieho systému v súlade s návodom na obsluhu a údržbu; pokiaľ nie je stanovené inak,
minimálne 1 krát ročne musí byľ elektronický zabezpečovací systém preukázateľným spôsobom skontrolovaný vrátane vykonania funkčnej
skúšky výrobcom alebo oprávnenou servisnou spoločnosťou,
(c) kľúče a ovládače od dverí a brán od miesta poistenia uložené v rovnakom mieste poistenia musia byť uschované v:
(i)
riadne uzatvorenom a uzamknutom trezore alebo uzamknutej schránke umiestnenom v riadne uzatvorenom a uzamknutom uzatvorenom
priestore, ktorý je zabezpečený minimálne na úrovni zhodnej s priestorom od ktorého sú kľúče a ovládače alebo
(ii) nepretržite stráženom uzatvorenom priestore (napr. obsluhovaná vrátnica),
v prípade ak nie je možné splniť podmienky uvedené v (i) a (ii), kľúče a ovládače musia byť uschované mimo miesta poistenia,
(d) v prípade elektronického riadenia vstupu na báze čipového kľúču, prístupových kariet, biometrických údajov alebo jedinečných prístupových
kódov, t.j. pri odblokovaní zámku pri úspešnom overení identifikačného prvku (čipový kľúč, prístupová karta, biometrický údaj, prístupový kód)
viesť evidenciu vydaných identifikačných prvkov spolu s identifikáciou osôb ktorým bol identifikačný prvok vydaný.
Poistený je povinný zabezpečiť aby v čase vzniku škodovej udalosti bol/-i:
(a) otvárateľné okná, svetlíky, výklady a pod. riadne uzatvorené z vnútornej strany a v prípade ak sú otvárateľné aj z vonkajšej strany musia byľ
riadne uzamknuté,
(b) dvere , brány a vstupné brány riadne uzatvorené a uzamknuté,
(c)
elektronický zabezpečovací systém v stave stráženia (aktivovaný),
(d) trezory riadne uzatvorené a uzamknuté,
(e) tašky a kufre použité na prepravu peňazí/cenín riadne uzatvorené a v prípade ak je to požadované týmito ZDOV aj uzamknuté.

Článok 3 Bezpečnostná úroveň mechanických zábranných prostriedkov
1.

Pri tých mechanických zábranných prostriedkoch kde sa vyžaduje splnenie požadovanej bezpečnostnej triedy musí byť bezpečnostná trieda overená
certifikátom zhody vydaným certifikačným orgánom akreditovaným Slovenskou národnou akreditačnou službou alebo obdobným zahraničným
certifikačným orgánom na základe skúšok vykonaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.

Článok 4 Zabezpečenie stavebných-súčastí a príslušenstva budov umiestnených z vonkajšej strany budovy
1.

Tento článok stanovuje spôsoby zabezpečenia stavebných súčastí a príslušenstva budov umiestnených na vonkajších obvodových stenách alebo
streche budovy (pre tento článok ďalej spolu „vonkajšie súčasti") pre prípad ich:
(a) krádeže a poškodenia pri pokuse o ich krádež,
(b) poškodenia pri pokuse o vlámanie sa do budovy na ktorej sú umiestnené,
(c) poškodenia v dôsledku vandalského činu (vandalizmu).

Tabuľka

1

Vonkajšie súčasti, ktorých dolný okraj alebo dolný okraj ich konštrukčného upevnenia je vo výške do 3,5 m nad úrovňou okolitého terénu alebo do 1,5
m z miesta dostupného v horizontálnom smere musia b · konštrukčne u evnené nerozoberateľným spojením .
Vonkajšie súčasti, ktorých dolný okraj alebo dolný okraj ich konštrukčného upevnenia je vo výške nad 3,5 m nad úrovňou okolitého terénu alebo viac
ako 1,5 m z miesta dostu ného v horizontálnom smere môžu byť konštrukčne u evnené rozoberateľným s ojením.

1

Článok 5 Zabezpečenia hnuteľného majetku proti krádeži vlámaním do uzatvoreného priestoru
Tabuľka

Základné vyhotovenie

01

12 OOO

18 OOO

30 OOO

60 OOO

Rozšírené vyhotovenie

02

28 OOO

42 OOO

70 OOO

140 OOO

Bezpečnostné

03

40 OOO

60 OOO

100 OOO

200 OOO

01

4000

6 OOO

10 OOO

20 OOO

02

40000

60 OOO

100 OOO

200 OOO

Steny a stropy sú zhotovené z vlnitého alebo trapézového plechu
alebo materiálu rovnakej odolnosti proti prerazeniu upevneného
na nosnej konštrukcii z oceľových profilov alebo iného
obdobného materiálu.

S1

10 OOO

15 OOO

25 OOO

50 OOO

Steny sú zhotovené zo sendvičových panelov alebo materiálu
rovnakej odolnosti proti prerazeniu upevnených na nosnej
konštrukcii z oceľových profilov alebo iného obdobného
materiálu.

S2

20 OOO

30 OOO

50 OOO

100 OOO

S3

40000

60 OOO

100 OOO

200 OOO

vyhotovenie

Mechanicky nezabezpečené, ktorých spodný okraj je nižšie
ako 3,5 m nad okolitým terénom (vertikálnym smerom) alebo do
1,5 m z miesta dostupného v horizontálnom smere.

2

Mechanicky zabezpečené, ktorých spodný okraj je nižšie ako
3,5 m nad okolitým terénom (vertikálnym smerom) alebo do 1,5
m z miesta dostupného v horizontálnom smere alebo

Mechanicky nezabezpečené, ktorých spodný okraj je vyššie
ako 3,5 m nad okolitým terénom (vertikálnym smerom) alebo viac
ako 1,5 m z miesta dostupného v horizontálnom smere.

~
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=
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=
=
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Steny, stropy a.podlahy sú zhotovené z:
(a)
tehál o minimálnej hrúbke 15 cm alebo
(b)
(c)
(d)

1)

betónu alebo železobetónu o minimálnej hrúbke 15 cm
alebo
kovu o minimálnej hrúbke 1Ocm alebo
iného materiálu minimálne rovnakej odolnosti proti
prerazeniu ako (a) až (c).

Do limitu poistného plnenia 150 OOO EUR sa vyžaduje buď priestorová alebo plášťová ochrana, nad 150 OOO EUR sa vyžaduje kombinácia
priestorovej a plášťovej ochrany.

. "1

Článok 6 Zabezpečenie hnuteľného majetku proti lúpeží

Tabuľka
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Miesto poistenia nespÍňa požiadavky stanovené pre LM2.

LM1

2 OOO

Miesto poistenia je vybavené EZS proti lúpežnému prepadnutiu a poplachový signál je vyvedený na PCO.

LM2

20 OOO

LM3

40 OOO

Miesto poistenia je vybavené:
(a)

EZS proti lúpežnému prepadnutiu a poplachový signál je vyvedený na PCO a zároveň

(b)

strážene strážnikom so strelnou zbraňou.

2

3

Článok 7 Zabezpečenie peňazí, cenín a cenností proti krádeži vlámanim do trezora
Tabuľka

Peniaze,
ceniny
a cennosti
sa
nachádzajú
v uzatvorenom
priestore
a páchateľ
prekonal
zabezpečenie minimálne na úrovni 01 (základné
vyhotovenie) alebo 01 alebo S2.

T1

400

800

600

4

2 OOO

o

T2.0
1 OOO
1 500
2 OOO
4 OOO
Trezor sa nachádza v uzatvorenom priestore a páchateľ > - - - - + - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - + - - - - - - - - <
prekonal zabezpečenie minimálne úrovni 01 (základné 1---T2_._1--+-2_0_00_--+-_ _
2_5_o_o____3_5_o_o_+-_s_o_oo
_ ___,

II

vyhotovenie) alebo 01 alebo S2.

o

Trezor sa nachádza v uzatvorenom priestore a páchateľ
prekonal zabezpečenie minimálne úrovni 02 (rozšírené
vyhotovenie) alebo 02 alebo S2.

II

o
II

y2,11

5 OOO

3 500

_r_3_._o--+__1 _5_0_0_+-__2_0_0_0_
T3.I
TJ.II

3 500
7 OOO

5 OOO
10 OOO

7 ooo

16 ooo

___,~_2_5_0_0_ _ _
6_0_0_0___,
7 OOO
16 OOO
13 OOO
32 OOO

2 OOO
2 500
3 500
8 OOO
Trezor sa nachádza v uzatvorenom priestore a páchateľ
T4.o
prekonal zabezpečenie minimálne úrovni 03 1---T-.-,--+--- - - -+--1-o_o_o_o_-t_1_3_00_0_-1-_3_2_0_0_0----,
0 000
4
(bezpečnostné vyhotovenie) alebo 02 alebo S3 .
T4.II
13 OOO
20 OOO
26 OOO
65 OOO

Článok 8 Zabezpečenie peňazí, cenín a cenností proti lúpeži v mieste poistenia
Tabuľka

Miesto poistenia je vybavené EZ~ s tiesňovým tlačidlom s vývodom signálu na PCO. Peniaze/ceniny/cennosti sú Úložené
v trezore minimálne bezpečnostnej triedy 1•.

LP1

20 OOO

LP2

40 OOO

5

Miesto poistenia je vybavené:
(a) EZS s tiesňovým tlačidlom s vývodom signálu na PCO a zároveň
(b)

strážené strážnikom so strelnou zbraňou.

Peniaze/ceniny/cennosti sú uložené v trezore minimálne bezpečnostnej triedy 1•.

Článok 9 Zabezpečenie peňazí a cenín proti lúpeži pri preprave
Tabuľka

Preprava je vykonávaná 1 osobou a peniaze/ceniny sú uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške alebo kufri.

PP1

2000

Preprava je vykonávaná 1 osobou, ktorá je vybavená elektrickým paralyzérom alebo obranným sprejom. Peniaze/ceniny sú
uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške alebo kufri.

PP2

5000

Preprava je vykonávaná min. 2 osobami, z ktorých sú obe vybavené elektrickým paralyzérom alebo obranným sprejom.
Peniaze/ceniny sú uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške alebo kufri.

PP3

15 OOO

PP4

30 OOO

PP5

50 OOO

Preprava je vykonávaná min. 2 osobami motorovým vozidlom. Minimálne jedna osoba je vybavená strelnou
Peniaze/ceniny sú uložené v riadne uzatvorenom a uzamknutom bezpečnostnom kufri.

zbraňou.

Preprava je vykonávaná min. 2 osobami motorovým vozidlom. Obe osoby sú vybavené strelnou zbraňou. Peniaze/ceniny sú
uložené v riadne uzatvorenom a uzamknutom bezpečnostnom kufri.
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Článok 10 Zabezpečenie hnuteľného majetku umiestneného mimo budovy
Tabuľka

11.1

z

11.1
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Oplotenie je minimálnej výšky 180 cm a je tvorené pletivom alebo
plotovými poliami (kovovými, drevenými alebo ich kombináciou). Nosné
stfpy sú zasadené do zeme.

OP1

4000

6 OOO

20 OOO

Ako OP1 ale nosné stfpy alebo podmurovka sú pevne spojené so zemou
(napr. zabetónované).

OP2

12 OOO

18 OOO

60 OOO

OP3

20 OOO

30 OOO

100 OOO

Oplotenie je minimálnej výšky 180 cm a je tvorené z plotových polí
(napr. kov, tehla, betón). Nosné stfpy alebo podmurovka sú pevne
spojené so zemou (napr. zabetónované). Oplotenie je chránené proti
prelezeniu (napr. ostnatý drôt). Oplotený pozemok je v noci a za zníženej
viditeľnosti osvetlený.

OP4

28 OOO

42 OOO

140 OOO

Konštrukcia vstupnej brány a spôsob jej uzamknutia je minimálne na
úrovni 01 (základné vyhotovenie).

VB1

12 OOO

18 OOO

60 OOO

Konštrukcia vstupnej brány a spôsob jej uzamknutia je minimálne na
úrovni 02 (rozšírené vyhotovenie).

VB2

Ako OP2 a oplotený pozemok je v noci a za zníženej
osvetlený .

viditeľnosti

7

1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1-~~--1~~~~~--+-~~~~~-1-~~~---1

28 OOO

42 OOO

140 OOO

Do limitu poistného plnenia 100 OOO EUR sa vyžaduje buď priestorová alebo perimetrická ochrana, nad 100 OOO EUR sa vyžaduje
kombinácia priestorovej a perimetrickej ochrany.

Článok 11 Zabezpečenie prenosných (mobilných) strojových a elektronických zariadení umiestnených alebo strojných·
a elektronických zariadení zabudovaných v motorových vozidlách alebo pracovných strojoch samohybných
1.
2.

Pre potreby tohto článku sa motorové vozidlá a pracovné stroje samohybné označujú spolu ďalej len „vozidlá" a prenosné (mobilné) strojové
a elektronické zariadenia a strojné a elektronické zariadenia zabudované vo vozidlách označujú spolu ďalej len „zariadenia".
Pre potreby tohto článku sa za:
(a) prenosné (mobilné) strojové a elektronické zariadenia považujú také zariadenia, ktoré sa bežne využívajú na iných miestach v závislosti na
výkone pracovnej činnosti a ich premiestňovanie alebo prevoz za účelom výkonu pracovnej činnosti je obvyklý,
(b) strojné a elektronické zariadenia zabudované v motorových vozidlách alebo pracovných strojoch samohybných považujú také zariadeniai ktoré
sú v motorových vozidlách alebo pracovných strojoch samohybných pevne mechanicky pripevnené a bez použitia náradia ich nie je možné
demontovať.

3.

4.

Pre potreby tohto článku sa rozlišujú nasledovné spôsoby odstavenia vozidla:
(a) bez dohľadu, pre ktorý platí, že vozidlo je odstavené na nevyhnutnú dobu v čase medzi 6:00 a 22:00 na mieste na to určenom v rámci obce
alebo na parkovisku označenom príslušným dopravným značením mimo obce,
(b) v zabezpečenom priestore, pre ktorý platí, že vozidlo je odstavené:
(i) v priestore ohradenom funkčným oplotením s minimálnou výškou 190 cm a uzamknutými vstupnými bránami,
(ii) v uzamknutej garáži bez možnosti prístupu cudzích osôb,
(iii) na parkovisku, ktorého celá plocha je nepretržite monitorovaná kamerovým systémom s archiváciou záznamu po dobu minimálne 7 dní;
monitorovanie počas nočných hodín musí byť vykonávané s funkciou nočného videnia,
(iv) na parkovisku, ktoré je pod stálym dohľadom zamestnanca určeného na kontrolu vchádzajúcich a vychádzajúcich vozidiel na/z parkoviska.
(c) pod stálym dohľadom, pre ktorý platí, že vozidlo je odstavené:
(i) a vo vozidle je nepretržite prítomná osoba schopná zasiahnuť za účelom ochrany zariadenia alebo vozidla, v ktorom sa zariadenie nachádza,
(ii) a nepretržite strážené osobou nachádzajúcou sa v bezprostrednej blízkosti vozidla; osoba je schopná zasiahnuť za účelom ochrany
zariadenia alebo vozidla, ktorým je vykonávaná preprava,
(iii) v priestore ohradenom funkčným oplotením s minimálnou výškou 180 cm a zamknutými vstupnými bránami pričom priestor je nepretržite
fyzicky strážený.
Spôsoby zabezpečenia pre tento článok sú uvedené v Tabuľke 8.
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Tabuľka

Pre krádež zariadenia vlámaním do vozidla platí:
(a)
vozidlo má riadne uzatvorené všetky okná a otváraciu strechu, pokiaľ je ňou
vozidlo vybavené a zároveň
(b)
dvere a batožinový priestor vozidla sú uzamknuté funkčnými zámkami
a zároveň
(c)

PZV1

zariadenie je uložené v riadne uzamknutom batožinovom priestore vozidla,
alebo nákladom priestore vo vyhotovení pevnej nadstavby (nie plachty).

Pre krádež vozidla spolu so zariadením platí:
(a)
vozidlo je vybavené funkčným a aktivovaným imobilizérom alebo funkčným
mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktoré je pevne spojené s vozidlom
(napr. Construct, Mul-T-Lock) a je riadne uzamknuté a zároveň
(b)
vozidlo je zabezpečené v rozsahu PZV1 (a) a (b).

PZK1

Pre krádež zariadenia vlámaním do vozidla platí, že vozidlo je zabezpečené ako
PZV1 a zároveň je vozidlo vybavené funkčným a aktivovaným autoalarmom s lokálnou
signalizáciou poplachu sirénou. To isté platí aj pre nákladný priestor.

PZV2

Pre krádež vozidla spolu so zariadením platí, že vozidlo je zabezpečené ako PZK1
a zároveň je vozidlo vybavené funkčným a aktivovaným autoalarmom s lokálnou
signalizáciou poplachu sirénou. To isté platí aj pre nákladný priestor.

8

2 500

5 OOO

15 OOO

10 OOO

15 OOO

45 OOO

PZK2

Článok 12 Zabezpečenie traktorov, pracovných strojov samohybných, pracovných strojov nesených a strojov, ktoré sú prípojnými

vozidlami proti krádeži
1.
2.
3.
4.

V prípade umiestnenia predmetu poistenia v uzatvorenom priestore sa uplatňujú spôsoby a úroveň zabezpečenia uvedené v článku 5 Zabezpečenia
hnuteľného majetku proti krádeži vlámaním do uzatvoreného priestoru.
V prípade umiestnenia predmetu poistenia v oplotenom areáli sa uplatňujú spôsoby a úroveň zabezpečenia uvedené v článku 1O Zabezpečenie
hnuteľného majetku umiestneného mimo budovy.
V prípade umiestnenie predmetu poistenia mimo uzatvoreného priestoru alebo oploteného areálu sa uplatňujú spôsoby zabezpečenia uvedené
v Tabuľke 9.
Pre uloženie kľúčov a ovládačov od strojov a kľúčov od bezpečnostných visiacich zámkov, ktorými sú stroje zabezpečené platí:
(a) sú uložené v uzamknutom trezore alebo schránke v uzatvorenom priestore alebo
(b) sú v nepretržite stráženom uzatvorenom priestore (napr. obsluhovaná vrátnica) alebo
(c) sú v držbe poisteného, zamestnanca poisteného alebo inej oprávnenej osoby na nevyhnutný čas ak nie je možné z objektívnych dôvodov splniť
spôsob (a) alebo (b).
'
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Stroj je riadne uzatvorený a uzamknutý, t.j. prístupu páchateľa k ovládaniu stroja
je zabránené uzamknutím kabíny ak disponuje zámkom a/alebo mechanickým
zabezpečovacím systémom, ktorý blokuje prevody potrebné k pohybu stroja.
V prípade ak je kabína stroja vybavená zámkom, tak musí byľ uzamknutá.

PS1

50 OOO

100 OOO

Stroj je zabezpečený ako PS1 a je vybavený imobilizérom.

PS2

75 OOO

150 OOO

Stroj je zabezpečený ako PS2 a je vybavený aktívnym vyhľadávacim systémom.

PS3

100 OOO

200 OOO

PV1

15 OOO

30 OOO

PV2

30 OOO

60 OOO

CC 1-
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M
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(b)

pripútaný k pevnej konštrukcii oceľovým lanom alebo reťazou
o minimálnom priereze 1 cm' uzamknutým bezpečnostným visiacim
zámkom; spojenie nie je možné narušiť bez deštrukčného narušenia
bezpečnostného visiaceho zámku, oceľového lana alebo reťaze,
konštrukcie ku ktorej je predmet pripevnený alebo pripútaného stroja .
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•Ll,I

pripojený a uzamknutý ak je vybavený uzamykacím systémom ku
traktoru alebo pracovnému stroju samohybnému zabezpečenému
PS1 až PS3 alebo
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Stroj/prípojné vozidlo je:
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Stroj/prípojné vozidlo je zabezpečený ako PV1 a je vybavený aktívnym
systémom.

vyhľadávacím

Člá nok 13 Výklad pojmov

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Bezpečnostné dvere predstavujú súbor prvkov dverí zabezpečujúcich uzatvorenie dverného otvoru, t.j. dverný rám (zárubňa), dverné závesy, dverné
krídlo a bezpečnostný zámok. Za bezpečnostné dvere sa považujú dvere, ktorých všetky prvky spÍňajú požiadavky minimálne bezpečnostnej triedy 3
podľa STN EN 1627.
Bezpečnostné kovanie (štít) prekrýva cylindrickú vložku z vonkajšej strany dverí a zabraňuje jej rozlomeniu, odvŕtaniu a vytrhnutiu. Kovanie nemôže
byt· demontovateľné z vonkajšej strany dverí.
Bezpečnostný kufrík je kufrík alebo kontajner určený na prepravu peňazí, cenín a cenností. Je profesionálne vyrobený akreditovaným výrobcom a je
vybavený bezpečnostnou retiazkou s náramkom, ktorý musí mať osoba vykonávajúca prepravu nasadený. Bezpečnostný kufrík je uzamknutý
bezpečnostným zámkovým systémom a opatrený kombináciou minimálne 2 prvkov - siréna, dymovnica, farbiaci modul (dymovo-farbiaci modul sa
považuje za 2 prvky).
Bezpečnostný visiaci zámok je visiaci zámok spfňajúci požiadavky minimálne bezpečnostnej triedy 3 podľa STN EN 1627. Visiaci zámok má tvrdený
strmeň o minimálnom priemere 1Omm. Petlice a oká, ktorými prechádza strmeň visiaceho zámku musia mať porovnateľnú mechanickú odolnosť proti
vlámaniu ako strmeň visiaceho zámku pričom petlica a oká sú z vonkajšej strany upevnené nerozoberateľným spojením.
Bezpečnostný zámok je zámok skladajúci sa zo zámku zadlabávacieho, bezpečnostnej cylindrickej vložky a bezpečnostného kovania. Všetky jeho
časti spÍňajú požiadavky minimálne bezpečnostnej triedy 3 podľa STN EN 1627. Vložka je odolná proti vytlačeniu a vyhmataniu. Za bezpečnostný zámok
sa považuje aj elektromechanický zámok spÍňajúci požiadavky na odolnosť uvedené v tomto odstavci.
Bezpečnostnou závorou sa rozumie minimálne 2 bodový kovový uzamykací mechanizmus vertikálneho typu, horizontálneho typu alebo ich
kombináciou vo vyhotovení pevne spojenom s dverami alebo odnímateľnom. Závora alebo jej výsuvné istiace body sa zasúvajú do konzol pevne
spojených so stenou ale rámom dverí v prípade ak je rám dverí zabezpečení proti roztlačeniu. V prípade ak je závora z vonkajšej strany dverí, tak musí
byt· uzamknutá zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou opatrenou bezpečnostným kovaním (štítom) alebo bezpečnostným visiacim zámkom
a istiace body musia byť zabezpečené pevným nerozoberateľným spojom (napr. zvary).
Bránou sa rozumie garážová brána alebo iný uzatvárateľný stavebný otvor budovy okrem dverí slúžiaci k vstupu alebo vjazdu do budovy. Brána je
zabudovaná do budovy a vykazuje minimálne rovnakú odolnosť proti vlámaniu (násilnému vniknutiu) ako dvere pre daný kód zabezpečenia. V prípade
ak je brána ovládaná elektricky, tak elektromotor nemôže byť dostupný z vonkajšej strany budovy, to isté sa vzťahuje aj na staticky zabudované
ovládanie elektromotora ak nie je zabezpečené voči neoprávnenej manipulácii.
Elektronický zabezpečovací systém (EZS) je systém na detekciu a signalizáciu vstupu, pokusu o vstup a prítomnosti neoprávnenej osoby do objektu,
priestoru alebo na pozemok. EZS taktiež signalizuje pokus o sabotáž prvkov EZS alebo ich poruchu. Návrh, prevádzka, montáž (inštalácia), údržba a
kontrola EZS musia byľ vykonávané v súlade s požiadavkami stanovenými technickými normami spoločnosťou, ktorá má k týmto činnostiam príslušné
oprávnenia. Údržba a kontrola EZS musia byt' vykonávané výrobcom alebo oprávnenou servisnou spoločnosťou. Po montáži (inštalácii) EZS musí byt'
vyskúšaná funkčnosť EZS vrátane prenosu signálu. To isté platí aj pri dodatočných zmenách EZS. EZS disponuje záložným zdrojom napájania pre
prípad výpadku elektrickej energie. Signál z EZS môže byľ vyvedený nasledovnými spôsobmi:
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lokálny vývod z EZS predstavuje vývod poplachového signálu na akustické a optické hlásiče namontované (inštalované) v zabezpečenom
priestore alebo jeho bezprostrednej blízkosti; ak je to objektívne možné, tak signalizačné prvky musia byť umiestnené v dostatočnej výške aby
nebola možná manipulácia s nimi bez použitia rebríka a pod.; akustické hlásiče musia byť vybavené rezervným systémom napájania.,
(b) automatický telefónny volič (ATV) je zariadenie slúžiace k prenosu signálu z EZS na minimálne dve telefónne stanice, pričom mimo
prevádzkových hodín zabezpečenej prevádzky je vždy minimálne 1 osoba schopná okamžite reagovať na prijatý signál a vykonať primerané
opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody,
(c) pult centralizovanej ochrany (PCO) prijíma hlásenia od EZS o narušení zabezpečeného objektu, priestoru alebo pozemku. PCO zobrazuje,
vyhodnocuje a archivuje poplachové informácie; je nepretržite obsluhovaný políciou alebo súkromnou bezpečnostnou službou (SBS), ktorá má
pre takúto činnosť platné oprávnenie; PCO overuje dostupnosť prepojenia prenosového systému s EZS v pravidelnom intervale a v prípade ak nie
je možné overiť spoľahlivý prenos signálu medzi PCO a EZS je situácia vyhodnotená ako sabotáž a porucha EZS; SBS musí disponovať zásahovou
jednotkou s maximálnou dobou dojazdu do 15 minút od prijatia signalizácie poplachu, sabotáže alebo poruchy EZS.
9.
lmobilizérom sa rozumie elektronické zabezpečovacie zariadenie, ktoré je pevne zabudované v stroji a zabraňuje neoprávnenej jazde so strojom tým,
že odpojí spínaciu skrinku, odpojí riadiacu jednotku motora, preruší činnosť vstrekovania a pod ..
1O. Mechanické nezabezpečené okná a stavebné otvory sú tie, ktoré nespÍňajú zabezpečenie podľa bodu 11. tohto článku.
11. Mechanické zabezpečené okná a stavebné otvory sú tie, ktoré sú zabezpečené za použitia niektorého z nižšie uvedených mechanických zábranných
prostriedkov:
(a) bezpečnostné sklo, za bezpečnostné sklo sa považuje bezpečnostné vrstvené sklo, sklo s dodatočne inštalovanou bezpečnostnou fóliou alebo
sklo s drôtenou vložkou, ktoré vykazujú kategóriu odolnosti minimálne P2A podľa technickej normy STN EN 356; v prípade dodatočne inštalovanej
bezpečnostnej fólie musí byť bezpečnostná fólia inštalovaná na skle s minimálnou hrúbkou podľa certifikátu zhody inštalovanej bezpečnostnej
s požiadavkami na príslušnú kategóriu odolnosti podľa STN EN 356; po inštalácii bezpečnostnej fólii na sklo musí zasklenie vykazovať kategóriu
odolnosti minimálne P2A podľa STN EN 356; bezpečnostná fólia musí byť odborne inštalovaná spoločnosťou, ktorá má k takejto činnosti platné
oprávnenie; bezpečnostná fólia musí byť nalepená na vnútornú stranu skla a musí zasahovať až na jeho okraje,
(b) funkčná mreža, za funkčnú mrežu sa považuje mreža tvorená oceľovými prútmi s minimálnym prierezom 100 mm 2 s veľkosťou mrežových ôk
najviac 400 cm 2; mreža musí byť dostatočne tuhá a odolná proti roztiahnutiu. Prúty musia byť vzájomne spojené nerozoberateľným spôsobom;
mrežu je možné z vonkajšej strany demontovať len hrubým násilím za použitia napr. kladiva, pílky na železo, brúsky; podľa spôsobu inštalácie
rozdeľujeme mreže na:
(i)
pevne namontovaná mreža, ktorá musí byť z vonkajšej strany pevne a nerozoberateľným spôsobom ukotvená (zamurovaná,
zabetónovaná a pod.) v minimálne 4 bodoch v stene alebo v ráme okna alebo iného otvoru,
(ii) odnímateľná mreža, ktorá je uzamknutá minimálne 4 bezpečnostnými visiacimi zámkami; petlice a oká, ktorými prechádza strmeň zámku
musia mať minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti násilnému prekonaniu ako strmene visiacich zámkov a musia byť z vonkajšej
strany pripevnené (spojené) pevným nerozoberateľným spôsobom,
(iii) otvárateľná mreža, ktorej konštrukcia a ukotvenie jej závesov musí byť vyhotovené z vonkajšej strany nerozoberateľným spôsobom;
mreža musí byť zabezpečená proti vysadeniu (napr. zapustením do zárubne); mreža musí byť uzamknutá minimálne jedným
bezpečnostným visiacim zámkom a petlice a oká, ktorými prechádza strmeň zámku musia mať minimálne rovnakú mechanickú odolnosť
proti násilnému prekonaniu ako strmene visiacich zámkov a musia byť z vonkajšej strany pripevnené pevným nerozoberateľným
spôsobom,
(iv) navíjacia mreža, ktorá musí byť aspoň v hornej časti otvoru pre mrežu pevne nerozoberateľným spôsobom ukotvená (napr. zabetónovaná,
zamurovaná); musí byť uzamknutá jedným bezpečnostným zámkom alebo minimálne dvomi bezpečnostnými visiacimi zámkami a petlice
a oká, ktorými prechádza strmeň zámku musia mať minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti násilnému prekonaniu ako strmene
visiacich zámkov a musia byť z vonkajšej strany pripevnené pevným nerozoberateľným spôsobom; mreže musí byť vybavená
mechanizmom, ktorý zabraňuje neoprávnenému nadvihnutiu mreže,
(c) funkčná okenica je okenica vyrobená z dreva alebo kovu, ktorá je zabezpečená uzatváracím mechanizmom z vnútornej strany budovy a je
zabezpečená proti vyháčkovaniu; ukotvenie okenice vrátane konštrukcie okenice je z vonkajšej strany nerozoberateľné; závesy okenice sú
vyhotovené z mechanicky odolnej konštrukcie a okenicu je možné z vonkajšej strany prekonať len hrubým násilím za použitia kladiva, sekery
a pod.,
(d) funkčná roleta je roleta z vlnitého plechu alebo z oceľových alebo hliníkových lamel v bezpečnostnom vyhotovení spíňajúca požiadavky
minimálne bezpečnostnej triedy 3 podľa STN EN 1627; roleta musí byť dostatočné pevná a odolná proti roztiahnutiu lamel; roleta je uzamknutá
bezpečnostným zámkom, dvomi bezpečnostnými visiacimi zámkami; v prípade ak je roleta ovládaná elektrickým pohonom, roleta musí byť riadne
uzatvorená a nie je možné ju otvoriť bez príslušného ovládača; roletu je možné z vonkajšej strany prekonať len hrubým násilím za použitia kladiva,
sekery a pod ..
12. Mechanickými zábrannými prostriedkami sa rozumejú prostriedky slúžiace na ochranu budov, priestorov a pozemkov pred neoprávneným vniknutím
(napr. oplotenie, brány, dvere, zámky, uzamykacie systémy, okná, mreže, trezory) Neoprávnené vniknutie je pre účely tohto pojmu nežiaduce vojdenie.
13. Za miesto, z ktorého je predmet poistenia alebo budova a jej konštrukčné prvky dostupný v horizontálnom smere sa považuje terasa, prístavba,
požiarny rebrík, strom a pod .. Za takéto miesto sa nepovažuje bleskozvod a dažďové zvody.
14. Nerozoberateľné spojenie je taký typ spojenia/pripojenia/pripevnenia/ukotvenia, pri ktorom nie je možné mechanický zábranný prostriedok oddeliť
bez deštrukčného narušenia zábranného prostriedku alebo majetku s ktorým je spojený alebo ku ktorému je pripojený/pripevnený/ukotvený (napr.
zvary, nity, zamurovanie).
15. Obranným sprejom sa rozumie slzotvorný sprej určený na dočasné paralyzovanie páchateľa pomocou bolesti očí a/alebo dýchacích ciest.
16. Oknami sa rozumejú okná, výklady a celosklené dvere s rámom.
17. Oplotením sa rozumie pevná bariéra zamedzujúca voľnému vstupu na miesto ohraničené oplotením. Minimálna výška oplotenia je dodržaná vo
všetkých častiach oplotenia vrátane vstupnej brány. Vzdialenosť, ukotvenie a montáž nosných stÍpov musí znemožňovať strhnutie, podkopanie
a podlezenie oplotenia. Súčasťou oplotenie je aj vstupná brána.
18. Osoba vykonávajúca prepravu peňazí a cenín je osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony a fyzicky zdatná. Osoba je
preukázateľne odborne zaškolená ako vykonávať prepravu a ako postupovať v prípade hroziaceho nebezpečenstva. Je vybavená funkčným mobilným
telefónom, vysielačkou alebo obdobným komunikačným zariadením prostredníctvom ktorého môže privolať políciu. Ak je osoba vybavená strelnou
zbraňou, tak musí mať platné oprávnenie na jej držbu a nosenie.

(a)
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19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.
30.
31.

32.

Pevná taška alebo kufor je taška alebo kufor vyrobená z pevného (napr. tvrdený plast, koža) a nepriehľadného materiálu a zároveň musí byť
uzatvorená uzatváracím mechanizmom (napr. zips, pracka).
Prídavný bezpečnostný zámok je zámok doplňujúci hlavný bezpečnostný zámok. Prídavný bezpečnostný zámok musí byť namontovaný na dverách
z vnútornej strany budovy. lstiaci body zámku sú obvykle vedené do prídavného zariadenia pevne spojeného s dverným rámom. V prípade presklených
dverí sa musí jednať o zámok, ktorý nie je možne odomykať bez použitia kľúča alebo ovládača. Bezpečnostná trieda zámku je minimálne zhodná
s bezpečnostnou triedou hlavného bezpečnostného zámku.
Pevnými dverami sa rozumejú dvere o minimálnej hrúbke 40 mm, ktoré sú vyrobené z materiálov ako napr. kov, drevo, plast alebo ich kombinácie.
Dvere vyrobené zo sololitu vyplnené papierovou voštinou a iné dvere obdobnej odolnosti proti násilnému vniknutiu (vlámaniu) sa nepovažujú za pevné
dvere pokiaľ nie sú z vnútornej strany spevnené (oceľová platňa min. hrúbky 1 mm, funkčná mreža a pod.). Dvere sú chránené proti vysadeniu
a zasadené do dverného rámu (zárubne), ktorý je zabezpečený proti roztiahnutiu a pevne ukotvený do steny. Dvojkrídlové dvere sú zaistené takým
spôsobom aby obe krídla vykazovali rovnakú odolnosť proti vlámaniu (násilnému vniknutiu) ako dvere jednokrídlové a sú vybavené ochranou proti
roztvoreniu zamknutých dverí vysunutím ukotvenia napr. závorou, prídavným bezpečnostným zámkom s uzamykaním istiacich bodov do betónu alebo
oceľových puzdier. Presklené časti dverí s plochou skla väčšou ako 600 cm 2 sú chránené mechanickým zabezpečením pokiaľ nie je vo dverách
osadené bezpečnostné sklo. V prípade sklenených bezrámových dverí vyrobených z bezpečnostného skla sa zasadenie do dverného rámu nevyžaduje.
Rozoberateľné spojenie je taký typ spojenia, ktoré je možné rozobrať a opätovne zmontovať bez poškodenia (napr. skrutky, kliny). Na ich rozobratie
je potrebné použiť minimálne ručné náradie.
Schránkou je skriňový objekt, ktorého konštrukcia je odolná proti násilnému vniknutiu do jeho vnútorného priestoru a ktorého rozmer alebo hmotnosť
znemožňuje jeho odnesenie. Schránka musí byť uzamknutá bezpečnostným zámkom alebo trezorovým zámkom.
Stavebnými otvormi sa rozumejú otvory v konštrukcii budovy väčšie ako 400 cm 2 , ktoré neslúžia k vstupu alebo vjazdu napr. svetlík, vetracia šachta.
Za stavebný otvor sa považuje aj otvor vo dverách, bráne alebo vstupnej bráne väčší ako 400 cm 2•
Strážnik je pravidelne v profesii školená a cvičená osoba, ktorá je fyzicky zdaná a duševne spôsobilá na výkon takejto činnosti a je zmluvne zaviazaná
k výkony ochrany zvereného majetku proti odcudzeniu počas určenej doby a stanoveným spôsobom. Ak nie je v týchto ZDOV uvedená strelná zbraň
ako výbava strážnika, tak strážnik môže byť vybavený strelnou zbraňou alebo služobným psom s osvedčením o absolvovaní výcviku pre strážnu službu.
Tiesňovým tlačidlom

pri EZS je mobilné alebo statické zariadenie, ktorého aktiváciou sa vysiela poplachový signál na PCO.

Trezor je špeciálny úschovný objekt, ktorého odolnosť proti vlámaniu je vyjadrená bezpečnostnou triedou určenou certifikátom zhody. Certifikácia musí
byť vykonaná na základe skúšok vykonaných štátom akreditovaným laboratóriom podľa normy STN EN 1143-1. Za trezor sa nepovažuje protipožiarna
skriňa. Trezory s hmotnosťou do 200 kg musia byť pevne zabudované do podlahy alebo steny (napr. zabetónované, zamurované) tak, že ich je možné
odniesť až po ich otvorení alebo vybúraní z podlahy alebo steny. Trezor musí byť riadne uzatvorený a uzamknutý a kľúče alebo kódové kombinácie od
trezorových zámkov nesmú byť voľne uložené (napr. v zásuvke stolu, v skrini) v mieste poistenia kde sa trezor nachádza.
Uzatvoreným priestorom sa rozumie stavebne vymedzený priestor, ktorého podlaha, steny a strop sú vyhotovené z obvyklých stavebných materiálov
a prvkov v zmysle článku 5 týchto ZDOV. Dvere, brány, okná o ostatné mechanické zábranné prostriedky sú riadne uzatvorené a uzamknuté. Uzavretým
priestorom nie je oplotený priestor a priestor vo vnútri vozidla.
Vstupná brána pri oplotení nemusí byť zasadená do rámu avšak musí byť zabezpečená proti vyveseniu.
Vyhľadávacím systémom sa rozumie monitorovací a lokalizačný systém, ktorého detektory signalizujú neoprávnenú manipuláciu so strojom a zároveň
systém zasiela hlásenie na dispečerské centrum. Systém je vybavený vlastným zdrojom napájania pre prípad výpadku elektrickej energie.
Vyhotovenie dveri/brán:
(a) základné vyhotovenie - všetky vstupy do poisteného priestoru sú osadené pevnými dverami vybavenými bezpečnostným zámkom alebo
bezpečnostným visiacim zámkom,
.
•
..(b) rozšírené vyhotovenie - všetky vstupy do poisteného priestoru sú osadené pevnými dverami vybavenými:
(i)
bezpečnostným zámkom s minimálne 3 bodovým bezpečnostným rozvorovým zámkom alebo
(ii) bezpečnostným zámkom a bezpečnostnou závorou alebo
(iii) uzamknutými automatickým mechanizmom v prípade ovládania elektrickým pohonom.
(c) bezpečnostné vyhotovenie - všetky vstupy do poisteného priestoru sú osadené bezpečnostnými dverami s bezpečnostným zámkom
s minimálne 3 bodovým bezpečnostným rozvorovým zámkom.
Zámok. s cylindrickou vložkou musí byť zvonku prekrytý bezpečnostným kovaním zabraňujúcim jej rozlomeniu, odvŕtaniu a vytrhnutiu. Kovanie
nemôže byt' demontovateľné z vonkajšej strany dverí. Vložka musí byt' odolná proti vytlačeniu a vyhmataniu.

Článok 14 Záverečné ustanovenia
1.
2.

ZDOV tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a zmluvné strany môžu
ZDOV výslovne zakázané.
Tieto ZDOV nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2017.
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upraviť

odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to nie je v

PREMIUM OPPSE 2018/01

PREMIUM lnsurance Company Limited , pobočka poisťovne z iného členského štátu

Osobitné poistné podmienky
pre poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení
Článok 1

1.

Tieto osobitné poistné podmienky pre poistenie strojových zariadení
a elektronických zariadení (ďalej len „OPPSE") doplňujú ustanovenia
Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku (ďalej len
VPPM") a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistenie
;!rojových zariadení a elektronických zariadení sa riadi príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, VPPM, týmito OPPSE a poistnou
zmluvou.
Článok 2

1.

2.

3.

Predmet poistenia

Predmetom poistenia sú strojové zariadenia, elektronické zariadenia a ich
príslušenstvo (ďalej spolu aj „zariadenia") ktoré:
(a) bezchybne prešli skúšobnými, preberacími a výkonovými skúškami a
(b) boli uvedené do prevádzky v súlade s platnými právnymi predpismi
a pokynmi výrobcu a
(c) sú riadne udržiavané a užívané len na účely na ktoré sú určené a
(d) v čase dojednávania poistenia a v čase vzniku poistnej udalosti boli
preukázateľne v prevádzkyschopnom stave.
Toto poistenie sa vzťahuje aj na dátové nosiče pevne zabudované
v riadiacej a/alebo regulačnej jednotke poisteného zariadenia vrátane
operačného systému zabezpečujúceho výkon základných funkcií
poisteného zariadenia, ktorý sa dodáva spolu so zariadením (ďalej len
,,operačný systém").
Ak je to osobitne uvedené v poistnej zmluve, tak toto poistenie sa vzťahuje

2.

súčasťou

~1t\áklady, rámy, ukotvenia a podstavce zariadení, ak nie sú
alebo príslušenstvom poisteného zariadenia,
(b) prenosnú (mobilnú) elektroniku a/alebo elektroniku pevne
zabudovanú v motorovom vozidle okrem prípadov ak tvoria súčasť
poisteného súboru zariadení, v takomto prípade sa automaticky
dojednáva pre tieto predmety ročný limit poistného plnenia vo výške
10% z poistnej sumy súboru zariadení ak nie je v poistnej zmluve
uvedené inak; týmto sa však poistenie nevzťahuje na predmety
uvedené v písmene (c) tohto bodu aj keď sú súčasťou poisteného
súboru pokiaľ to nie je osobitne uvedené v poistnej zmluve,
(c) notebooky, tablety, mobilné telefóny, elektronické čítačky kníh,
fotoaparáty, prenosné audio a video zariadenia a ostatnú spotrebnú
elektroniku, ultrazvukové zariadenia a endoskopy.

Článok 3

1.

1.

2.

Poistná hodnota

Poistné riziká

Toto poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poisteného
zariadenia počas jeho:
(a) prevádzky,
(b) prestávky v prevádzke,
(c) premiestňovania v rámci miesta poistenia,
v dôsledku náhodnej škodovej udalosti, ktorá nie je z poistenia vylúčená
a spája sa s ňou povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie, tzv.
poistenie technických rizík.
Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na poistenom zariadení jeho
demontážou a následnou spätnou montážou za účelom čistenia, údržby
alebo premiestňovania v rámci miesta poistenia.
Článok 5

1.

3.

Poistnou hodnotou je nová hodnota poistenej veci ak nie je v poistnej
zmluve uvedené inak. Je to hodnota, ktorú je nutné v danom čase a na
danom mieste vynaložiť na znovunadobudnutie veci rovnakej alebo veci
porovnateľného druhu, kvality a výkonu vrátane nákladov súvisiacich s jej
obstaraním (náklady na dopravu, montáž, uvedenie do prevádzky a colné
a iné poplatky).

Článok 4

lietadlá, plavidlá, koľajové vozidlá, prípadne iné zariadenia schopné
pohybu v atmosfére,
(c) podvozok, nápravu, prevodovku, motor, kabínu vrátane vybavenia
vozidiel patriacich do kategórií N a O, ak bola škoda spôsobená pri
jazde a nie pracovnou činnosťou týchto vozidiel,
(d) bicykle, elektrické bicykle, elektrické kolobežky, gyroboardy
a hoverboardy,
(e) kardiostimulátory, načúvacie prístroje,
(f) dáta s výnimkou operačného systému v zmysle článku 2 bod 2. týchto
OPPSE,
(g) verejné prenosové a distribučné sústavy elektriny, plynu, vody, tepla
a verejné elektronické komunikačné siete,
(h) škody vzniknuté pri prácach pod zemou, alebo tunelových prácach.
v prípade ak súčasne nedošlo z tej istej príčiny ku poškodeniu alebo
zničeniu poisteného zariadenia, za ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť
poistné plnenie, poistenie sa nevzťahuje na:
(a) súčasti zariadení, diely a nástroje, ktoré sa pravidelne vymieňajú pri
zmene pracovných úkonov alebo pri opotrebovaní (napr. rezné
nástroje, matrice, formy, kokily, razidlá, ryté a vzorkované valce,
akumulátory, poistky, svetelné zdroje),
(b) diely a časti, ktoré sa pravidelne vymieňajú kvôli rýchlemu
opotrebovaniu alebo starnutiu (napr. hadice, tesnenia, gumové či
plastové výstielky, pásy, reťaze, remene, radlice pluhov, pracovné
vymeniteľné časti poľnohospodárskej, stavebnej a drevárskej
techniky, kefy, pneumatiky, laná, drôty, sitá, pracovné časti drvičov,
korčeky na kamenie alebo betón, káble),
(c) výmurovky, výstelky a nanesené vrstvy (pokrývky), ktoré musia byt'
podľa skúseností počas obdobia životnosti poisteného zariadenia
viackrát vymenené (najmä pri peciach, ohniskách alebo iných
zariadeniach produkujúcich teplo, zariadeniach na produkciu pary),
(d) častí poistených zariadení pre klzné a valivé uloženia pre priamočiary
a rotačný pohyb (napr. ložiská, piesty, vložky valcov a pod.),
(e) sklených, keramických dielov a častí poisteného zariadenia,
(f) elektroinštaláciách a optických vláknach.
Okrem výluk uvedených vo VPPM sa toto poistenie nevzťahuje na škody na
poistených zariadeniach priamo alebo nepriamo spôsobených alebo
vzniknutých:
(a) akoukoľvek živelnou udalosťou, požiarom, chemickým výbuchom,
dymom,
(b) kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení,
(c) nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa s posádkou,
(d) nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa bez posádky,
(e) aerodynamickým treskom, pádom stromov, stožiarov a iných
predmetov,
(f) krádežou vlámaním, lúpežou, poškodením alebo zničením v súvislosti
s krádežou vlámaním alebo lúpežou alebo pokusom o ne, prostou
krádežou (tzn. prisvojením si veci bez prekonania mechanických
zábranných prostriedkov ct,rániacich vec proti krádeži), úmyselným
poškodením alebo zničením treťou osobou,
(g) nedostatočným používaním, dlhodobým uskladnením alebo
nesprávnou údržbou poisteného zariadenia,
(h) použitím poisteného zariadenia v rozpore s pokynmi výrobcu,
technickými podmienkami alebo technickými normami,
(i) prirodzeným opotrebovaním alebo predčasným opotrebovaním,
(j) stratou, poškodením, zničením, poruchou, vymazaním, skreslením
alebo modifikáciou dát poisteného zariadenia spôsobené škodlivým
softvérom,
(k) neoprávneným vstupom do počítačového systému,
(1) v dôsledku kavitácie.
Okrem výluk uvedených v bode 3. tohto článku sa toto poistenie nevzťahuje
na:
(a) škody, za ktoré ručí zo zákona alebo qa základe zmluvy výrobca,
dodávateľ, predávajúci, opravár alebo iný zmluvný partner,
(b)

úvodné ustanovenia

Výluky z poistenia

Toto poistenie sa nevzťahuje na:
(a) motorové vozidlá patriace do kategórií M a L,
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4.

a estetické nedostatky, ktoré neovplyvňujú
stroja,
(c) náklady vynaložené na údržbu, obvyklú starostlivosť, ošetrovanie
poisteného stroja alebo náklady v súvislosti s odstraňovaním
funkčných nedostatkov, ak tieto nedostatky neboli spôsobené
poistnou udalosťou, za ktorú je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné
plnenie; t.j. náklady, ktoré by bolo potrebné vynaložiť aj bez vzniku
poistnej udalosti,
(d) náklady spojené s modifikáciou zariadenia akýmkoľvek spôsobom,
(e) škody všetkého druhu na prevádzkových a pomocných látkach (napr.
palivá, mazivá, chemikálie, filtračné hmoty, chladivá, katalyzátory)
okrem olejových a plynových náplní transformátorov,
(f) škody spôsobené prepravou zariadení ako nákladu.
Od ustanovení bodov 1. až 4. sa je možné odchýliť ak je tak výslovne
uvedené v poistnej zmluve.
V poistnej zmluve je možné dojednať aj iné výluky z poistenia.
(b) škody na

(c) v prípade vzniku poistnej udalosti uschovať všetky poškodené častr
poisteného zariadenia do doby, kým poisťovateľ nedá súhlas na ich
odstránenie.

vzhľade

funkčnosť poisteného

5.
6.

Článok 6
1.

Pokiaľ sa v poistnej zmluve vyslovene nedohodnú zmluvné strany inak, tak
pre prenosnú (mobilnú) elektroniku v prípade poistnej udalosti zapríčinenej
pádom, poliatím tekutinou alebo ponorením do tekutiny platí spoluúčasť vo
výške 25%, minimálne však fixná čiastka dojednaná v poistnej zmluve.

Článok 7
1.

2.

3.

4.

Povinnosti poisteného

Okrem povinností stanovených právnymi predpismi a dokumentami
uvedenými v článku 1 bod 1. týchto OPPSE je poistený povinný:
(a) · používať poistené zariadenie len k účelom stanoveným výrobcom
podľa návodu na obsluhu alebo technickými podmienkami; dodržiavať
technické a ďalšie normy vzťahujúce sa na prevádzku a údržbu
poisteného zariadenia,
(b) zabezpečiť obsluhu alebo riadenie poisteného zariadenia osobou,
ktorá má predpísanú kvalifikáciu alebo oprávnenie, alebo osobou
ktorá bola preukázateľne na obsluhu alebo riadenie poisteného
zariadenia zaškolená,
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Výklad pojmov

Aerodynamický tresk je tlaková vlna vyvolaná preletom nadzvukového
lietadla.

2.

Chemický výbuch je rýchle prebiehajúce horenie zmesi horľavej látky
s kyslíkom, vzduchom alebo iným oxidantom (napríklad chlór) sprevádzaný
rýchlym vznikom splodín horenia alebo tepelného rozkladu a prudkým
nárastom ich tlaku. Chemickým výbuchom môže byt' explozívny rozklad
látky. Podmienkou chemického výbuchu je prítomnosť horľavej látky,
oxidačného prostriedku a iniciačného zdroja. Horľavá látka musí byt'
v určitom množstve medzi dolnou medzou výbušnosti a hornou medzou
výbušnosti.

3.

Dátami sa rozumejú strojom čitateľné informácie a softvérové vybavenie
uložené na dátových nosičoch.

4.

Dátový nosič je dátová pamäť určená na ukladanie dát čitateľných
strojom.

5.

Za dym sa považuje dym, ktorý náhle unikol zo
sušiarenských alebo varných zariadení.

6.

Elektronické zariadenia sú zariadenia, ktoré pre svoju funkciu využívajú
v prevažujúcej miere elektronické prvky.

7.

Kavitácia je hydrodynamická dutina, vytvorená v kvapaline pri prudkom
lokálnom poklese okolitého tlaku. Po zániku podtlaku, ktorý ju vytvoril
zaniká kavitácia implóziou. Kavitácia vzniká v technických zariadeniach
pohybujúcich sa rýchlo v kvapaline (napr. na lopatkách lodných skrutiek,
lopatkách turbín, v čerpadlách, v ohyboch rúr).

8.

Nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa bez posádky rozumieme
náraz alebo zrútenie sa RC modelu alebo bezpilotného lietadla (dron), ktoré
sú pohyblivé a diaľkovo ovládané signálom na diaľku. RC model je rádiom
riadený model zmenšeniny, resp. napodobeniny lietajúceho prostriedku
(napr. lietadlo, vrtuľník).

9.

Nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa s posádkou rozumieme
náraz alebo zrútenie sa lietajúceho telesa s posádkou (lietadlo, klzák,
vrtuľník, vzducholoď, lietajúci balón, rogalo a pod.), jeho častí, objektov
alebo posádky, ktoré z neho vypadli. Za náraz alebo zrútenie sa lietajúceho
telesa s posádkou sa považujú aj prípady, keď lietajúce teleso vzlietlo
s posádkou, ale v dôsledku udalosti, ktorá predchádzala nárazu alebo
zrúteniu posádka lietajúce teleso opustila.

Poistné plnenie

Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k:
(a) zničeniu poisteného zariadenia, tak poisťovateľ poskytne poistné
plnenie vo výške zodpovedajúcej nákladom na znovunadobudnutie
zariadenia, najviac však do výšky časovej hodnoty poisteného
zariadenia v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti,
(b) poškodeniu poisteného zariadenia, tak poisťovateľ poskytne poistné
plnenie vo výške primeraných a hospodárnych nákladov potrebných
na opravu zariadenia, zvyčajných v mieste a čase vzniku poistnej
udalosti; tieto náklady zahŕňajú aj náklady na:
(i)
dopravu poškodeného zariadenia, alebo jeho poškodenej časti
do opravovne a z opravovne,
(ii) rozobratie a zloženie poškodeného zariadenia,
(iii) colné a iné poplatky ak boli zahrnuté v poistnej sume
poškodeného zariadenia,
(iv) provizórnu opravu poškodeného zariadenia, avšak len v prípade
ak sú tieto náklady súčasťou celkových nákladov na opravu
a nenavyšujú celkové poistné plnenie.
V prípade ak by celkové náklady podľa písmena (b) prevyšovali časovú
hodnotu poisteného zariadenia v čase bezprostredne pred vznikom
poistnej udalosti, poistená vec sa bude považovať za zničenú a bude sa
postupovať podľa písmena (a) tohto bodu.
Ak bol poškodený alebo zničený len operačný systém, poisťovateľ poskytne
poistné plnenie vo výške nákladov potrebných:
(a) na obnovu stavu operačného systému pred vznikom škody alebo
(b) opätovnú inštaláciu operačného systému,
s ročným limitom plnenia vo výške 1 000,00 EUR; tieto náklady však
nezahŕňajú hodnotu operačného systému samotného.
V prípade ak diely potrebné na opravu poškodeného zariadenia už nie sú
dostupné na trhu a nie je možná ich adekvátna náhrada, zariadenie sa
považuje za zničené a poisťovateľ poskytne poistné plnenie zodpovedajúce
časovej hodnote poškodeného zariadenia v dobe vzniku poistnej udalosti.
Ak došlo pri poškodení alebo zničení poisteného zariadenia ku škode na
niektorej veci podľa článku 5 bod 2. týchto OPPSE, poisťovateľ poskytne
poistné plnenie do výšky časovej hodnoty tejto veci.

Článok 8
1.

Spoluúčasť

Článok 9
1.

spaľovacích,

vykurovacích,

1o. Pád stromov, stožiarov a iných predmetov je pohyb stromov, stožiarov
_a iných predmetov, ktorý má znaky pádu vyvolaného zemskou gravitáciou
pričom objekt nie je súčasťou poistenej veci,
11.

Predčasné opotrebovanie zariadenia nastane, ak je zariadenie
prevádzkované v rozpore s technickými podmienkami (používanie
zariadenia na účely, ku ktorým nie je určené, zanedbávanie údržby
a profylaktiky, trvalé predimenzovanie prevádzkových parametrov
zariadenia spôsobené zlým nastavením zariadenia a pod.), čo má za
následok jeho zrýchlené opotrebovanie, alebo zrýchlené opotrebovanie
súčastí, súčiastok alebo prvkov zariadenia.

12. Za prevádzkyschopný stav sa považuje taký stav zariadenia, pri ktorom
je po úspešne dokončenom skúšobnom a preberacom teste a skúšobnej
prevádzke schopné plniť funkcie a dodržiavať hodnoty projektových
parametrov v medziach stanovených technickou dokumentáciou alebo
výrobcom.
13.

Počitačový systém pozostáva z hardvéru, operačného systému
a aplikačných programov (ostatné programové vybavenie zariadenia).

14. Poškodením zariadenia sa rozumie také poškodenie, ktoré je možno
odstrániť opravou, pričom náklady na túto opravu neprevýšia čiastku
odpovedajúcu časovej cene zariadenia v čase bezprostredne pred vznikom
poistnej udalosti.
15. Požiarom je oheň v podobe viditeľného plameňa, ktorý vznikol mimo
určeného ohniska, alebo ktorý takéto ohnisko opustil a vlastnou živelnou
sa rozšíril alebo bol páchateľom úmyselne založený a/alebo rozšírený; za

požiar sa považujú aj jeho sprievodné javy v podobe tepla a splodín horenia
vznikajúcich pri požiari a pôsobenie hasiacej látky použitej pri hasení
požiaru.
16. Prirodzeným opotrebovanim sa pre účely tohto poistenia rozumie
postupný proces opotrebovania zariadenia, spôsobený jeho použív;mím
počas prevádzky alebo inými aktívnymi vonkajšími vplyvmi dlhodobého
charakteru (trvalým pôsobením chemických, teplotných, mechanických
a elektrických vplyvov a pod.) Prejavuje sa predovšetkým postupným
znižovaním hodnôt parametrov stanovených výrobcom pre daný typ
zariadenia.
17. Príslušenstvom zariadenia sa rozumie pomocné zariadenie, pomocné
prístroje a prostriedky so zariadením pevne spojené, ktoré sú po technickej
stránke nevyhnutné pre činnosť zariadenia podľa jeho účelu. Za
príslušenstvo zariadenia sa nepovažujú akékoľvek dáta.
18. Profylaktika je pravidelná kontrolná, nastavovacia a kalibračná
zabezpečeniu presnej činnosti strojov, technológií a zariadení.

činnosť

k

19. Strojom sa rozumie technické zariadenie pozostávajúce zo vzájomne
spojených dielov a súčiastok.
20. Strojové zariadenia sú stroje, prístroje, súbory strojov, napríklad výrobné
linky, pružné výrobné systémy a pod., ktoré majú samostatné technickoekonomické určenie a výrobcom, dovozcom či predajcom stanovené
plnenie prevádzkovo-technických funkcií. Strojové zariadenia môžu
obsahovať aj elektronické prvky.
21. Škodlivý softvér je softvér, ktorý sa dokáže sám šíriť bez vedomia
používateľa zahŕňajúc v sebe počítačové vírusy, červy, trójske kone,
adware, spyware a pod ..
22. Údržbou zariadenia sa rozumie súhrn činností zabezpečujúcich technickú
spôsobilosť, prevádzkyschopnosť, hospodárnosť a bezpečnosť prevádzky
zariadenia. Tieto činnosti spočívajú predovšetkým v pravidelných
a preventívnych obhliadkach, ošetrovaniach a nastavovaniach zariadení,
v dodržiavaní mazacích plánov, vo včasnej výmene opotrebovaných dielov,
alebo skupín a častí zariadení a to všetko v súlade s platnými predpismi,
ustanoveniami alebo pokynmi danými výrobcom.
23. Vodovodným zariadením sa rozumejú:
(a) vnútri budovy alebo stavby pevne zabudované vodovodné alebo
kanalizačné potrubia, vykurovacie, klimatizačné, solárne alebo
hasiace systémy, vrátane pripojených sanitárnych zariadení, armatúr
alebo zariadení pripojených na tieto systémy,
(b) vnútorné potrubia určené na odvod atmosférických zrážok,
(c) nádrže, ktoré nie sú súčasťou systémov podľa písmena (a) tohto
odseku.
24.

Zničením zariadenia sa rozumie taký stupeň poškodenia, ktorý nie je
možný odstrániť opravou, pričom zariadenie už nie je možné viac používať
k pôvodnému účelu. Za zničenie je považované i také poškodenie
zariadenia, ktoré možno opravou odstrániť, ale náklady na takúto opravu
by presiahli časovú cenu zariadenia v čase bezprostredne pred poistnou
udalosťou.
.,..,
•

Článok 11

1.

2.

3.

Záverečné ustanovenia

OPPSE tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a zmluvné strany môžu
upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to nie je v
OPPSE výslovne zakázané.
Ustanovenia týchto OPPSE týkajúce sa poisteného platia aj pre poistníka
(pokiaľ je poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú
oprávnenú osobu.
Tieto OPPSE nadobúdajú účinnosť dňom 07.03.2018
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PREMIUM VPPZ CM 2020/02
PREMIUM lnsurance Company Limited , pobočka

poisťovne

z iného členského štátu

Všeob ecn é poi stné podmienky
pre poi stenie všeobecnej zodpovedn osti za škodu
(poistný princíp Claims Made)

Č l ánok 1

úvodné ustanovenia

PREMIUM lnsurance Company Limited, poisťovňa so sídlom 68 George Borg
Olivier Street, STJ 1081, St. Julian's, Malta, zapísaná v Registri spoločností na
Malte s číslom zápisu C 91171 a konajúca na území Slovenskej republiky
prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM lnsurance Company
Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Námestie
Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika, IČO: 50 659 669, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1, oddiel: Po, vložka číslo: 3737 /B (ďalej len „poisťovatel"') sa
zaväzuje poskytnúť náhradu škody v podobe poistného plnenia za podmienok
stanovených v poistnej zmluve, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú aj tieto
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za
škodu (ďalej len „PREMIUM VPPZ CM"), a to za predpokladu, že poistený za
škodu zodpovedá v zmysle platných právnych predpisov.

Člán o k 2

Predmet a rozsah po istenia

1. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho vyplatil poškodenému
v súvislosti s poistenou činnosťou škodu vzniknutú na veci a/alebo škodu
na zdraví pričom:
a) škoda na veci znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane
následnej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcich zo straty
možnosti používať poškodenú vec alebo zo straty funkčnosti
poškodenej veci,
b) škoda na zdraví znamená telesné poranenie osoby vrátane choroby
alebo usmrtenia a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého
zisku; pričom za škodu na zdraví sa považujú aj regresné nároky
Sociálnej poisťovne a/alebo zdravotných poisťovní súvisiace so škodou
na zdraví iných osôb než zamestnanca poisteného.
2.

Poisťovateľ je za podmienok poistnej zmluvy a týchto PREMIUM VPPZ CM
(poistný princíp „C/aims Made") povinný poskytnúť poistné plnenie
výlučne za škodu vzniknutú ako následok škodovej udalosti:
a) ak nárok vyplývajúci zo škody bol prvýkrát písomne uplatnený voči
poistenému počas poistnej doby, pričom
b) poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek škody, ktoré vznikli pred
začiatkom poistnej doby, alebo nároky vznesené po skončení poistnej
doby, pokiaľ nie je v poistnej zmluve výslovne uvedené inak.

3. Poistenie sa za podmienok uvedených v Článku 2 ods. 2 PREMIUM
VPPZ CM vzťahuje aj na nároky na náhradu škody, ktoré vznikli v dôsledku
vady práce a vady výrobku poisteného.
4. Poistený má tiež právo na náhradu účelne vynaložených nákladov:
a) ktoré vynaložil za účelom zabráneniu vzniku škody, na ktorú sa
poistenie vzťahuje a/alebo za účelom zabráneniu zväčšeniu rozsahu už
vzniknutej škody, na ktorú sa poistenie vzťahuje; s výnimkou nákladov
vzniknutých polícii, hasičskému a záchrannému zboru alebo iným
subjektom, ktoré sú povinné zasahovať vo verejnom záujme na
základe právnych predpisov. Výška týchto nákladov je obmedzená
limitom plnenia do výšky max. 20% z poistnej sumy pre poistenie
zodpovednosti za škodu pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak,
pričom poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na akékoľvek
náklady vynaložené poisteným na údržbu, opravu, výmenu alebo
zlepšenie prevádzkovaného zariadenia alebo vybavenia;
b) právnej obhajoby (max. do tarifnej odmeny advokáta) v súvislosti
s nárokom vzneseným proti poistenému v dôsledku škody, na ktorú sa
poistenie vzťahuje, a to aj v prípade, ak bol nárok vznesený proti
poistenému
neoprávnený, to však všetko za predpokladu že
poisťovateľ úkony obhajoby poisteného vopred odsúhlasil. Poisťovateľ
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je namiesto náhrady nákladov obhajoby oprávnený ustanoviť
poistenému na nevyhnutne potrebný čas právneho zástupcu, ktorý
bude poisteného zastupovať v konaní o náhrade škody na náklady
poisťovateľa. Poisťovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať
a mimosúdne vyrovnať akýkoľvek nárok podľa vlastného uváženia.
Náklady právnej obhajoby nezvyšujú poistnú sumu a poisťovateľ
poskytne ich náhradu spolu s náhradou škody maximálne do výšky
poistnej sumy, či do výšky sublimitu, ak sa náklady právnej obhajoby
týkajú nárokov z poistného rizika limitovaného v poistnej zmluve
sublimitom poistného plnenia.
5. Poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré nastali na území Slovenskej
republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľska alebo Rakúska, ak nie je
v poistnej zmluve uvedené inak.
6. Rozsah náhrady škody je zo strany poisťovateľa limitovaný výškou poistnej
sumy, limitom poistného plnenia, a inými sublimitmi dojednanými
v poistnej zmluve a v týchto PREMIUM VPPZ CM. Sublimit dojednaný
v poistnej zmluve, či uvedený v týchto PREMIUM VPPZ CM nezvyšuje
poistnú sumu.

Článok 3

Vý luky z poisteni a

1. Poistenie sa nevzťahuje na škody presahujúce nižšie uvedené sublimity,
ktoré poisťovateľ poskytuje v základnom poistnom krytí, pričom poistený
má možnosť po dohode s poisťovateľom si v poistnej zmluve dojednať (nad
nižšie uvedený rozsah) ich rozšírené krytie; teda ak nie je v poistnej zmluve
uvedené inak, poistenie sa nevzťahuje na škody:
a) na nehnuteľnostiach, ktoré boli poistenému na základe písomnej
dohody prenajaté alebo odovzdané do užívania na prevádzkovanie
Poistenej činnosti poisteného vo výške nad 20 000,00 EUR; pričom
škody vzniknuté na týchto nehnuteľnostiach vzniknuté v dôsledku ich
opotrebenia, nadmerného mechanického zaťaženia alebo používania
v rozpore s určením, sú z poistného krytia absolútne vylúčené;
b) na odložených veciach zamestnancov poisteného vo výške nad
2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného
poistného obdobia nad 1O000,00 EUR, ak tým nie je dotknuté
obmedzenie rozsahu zodpovednosti poisteného za škodu na
odložených veciach zamestnancov, ustanovené všeobecne záväznými
právnymi predpismi, v takomto prípade poisťovateľ poskytne poistné
plnenie iba do výšky ustanovenej všeobecne záväzným právnym
predpisom, bez ohľadu na skutočnosť, či je zamestnanec s poisteným
v pracovnoprávnom vzťahu; pričom toto poistné krytie sa vzťahuje aj
na škody spôsobené krádežou, ak k nej došlo odcudzením odložených
vecí zamestnancov poisteného, ku ktorej došlo prekonaním prekážky
alebo opatrení chrániacich odložené veci zamestnancov poisteného
proti krádeži;
c) na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov vo výške nad
2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného
poistného obdobia nad 10 000,00 EUR, ak tým nie je dotknuté
obmedzenie rozsahu zodpovednosti poisteného za škodu na
vnesených alebo odložených veciach návštevníkov, ustanovené
všeobecne záväznými právnymi predpismi, v takomto prípade
poisťovateľ poskytne poistné plnenie iba do výšky ustanovenej
všeobecne záväzným právnym predpisom; pričom toto poistné krytie
sa vzťahuje aj na škody spôsobené krádežou, ak k nej došlo
odcudzením odložených vecí návštevníkov poisteného, ku ktorej došlo
prekonaním prekážky alebo opatrení chrániacich odložené veci
návštevníkov poisteného proti krádeži;
d) na klenotoch a iných cennostiach, ako aj na veciach historickej,
kultúrnej, umeleckej alebo zberateľskej hodnoty (obrazy, sochy,

zbierky známok a pod.) vo výške nad 330,00 EUR za jednu
vec/zbierku a za škodu na peniazoch vo výške nad 165,00 EUR.
2. Poistenie sa nevzťahuje ani na nižšie uvedené poistné riziká, ktoré je však
možné po dohode s poisťovateľom pripoistiť; teda ak nie je v poistnej
zmluve uvedené inak, poistenie sa nevzťahuje na:
a) regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
vzťahujúce sa k pracovným úrazom zamestnancov poisteného;
b) škody vzniknuté v dôsledku poškodenia zdravia zamestnanca alebo
vyplývajúce z chorôb z povolania;
c) zodpovednosť poisteného za poškodenie a zničenie prevzatých
hnuteľných vecí, ktoré poistený prevzal za účelom spracovania,
opravy, úpravy, predaja, úschovy, prepravy, uskladnenia alebo
poskytnutia odbornej pomoci (veci prevzate);
d) zodpovednosť poisteného za poškodenie a zničenie hnuteľných vecí,
ktoré poistený prevzal do užívania za účelom výkonu svojej
prevádzkovej činnosti (veci prevzaté užívane);
e) škody ktoré priamo nevyplývajú z hmotného poškodenia veci, či
škody na zdraví (čisto finančná škoda);
f)
zodpovednosť poisteného za škodu na veci v dôsledku náhleho
a nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok (havarijné
znečistenie);

g)

akékoľvek

nároky súvisiace so zásahom do práva na ochranu
osobnosti, či iné náklady vzniknuté v dôsledku existencie
nemajetkovej ujmy;
h) škody vzniknuté v dôsledku poškodenia alebo straty funkčnosti
nadzemných a podzemných vedení akéhokoľvek druhu;
i)
škody vzniknuté v dôsledku vlastníctva a/alebo prevádzky baní
a lomov, alebo ťažbou a tunelovaním;
i)
škody spôsobené v dôsledku vibrácií, výkonu demolačných alebo
búracích prác alebo nakladania s výbušninami;
k) škody spôsobené odcudzením vecí pri výkone strážnej služby;
I)
škody spôsobené vlastníctvom, prevádzkou alebo údržbou
železničných dráh, vlečiek, električkových tratí, lanoviek, vlekov
vrátane na nich prevádzkovaných dopravných prostriedkov
a zariadení,
m) škody vyplývajúce z vlastníctva alebo prevádzky skládky odpadov
vrátane likvidácie a separácie odpadov;
n) škody spôsobené výrobkom, ktorý je súčasťou dopravného
prostriedku z oblasti akéhokoľvek druhu (cestná, letecká, námorná,
železničná a pod.) hromadnej či individuálnej dopravy;
o) škody spôsobené výrobkom, ktorého použitie je určené pre potreby
zdravotníctva (lekárstva), kozmetiky, ošetrovateľstva alebo farmácie;
p) škody spôsobené pasúcimi sa hospodárskymi zvieratami alebo
divokou zverou na lúkach, stromoch, záhradných, poľných a lesných
kultúrach,
3. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú: ·
a) v dôsledku porušenia povinnosti, za ktorú zodpovedá poistený
a o ktorej vedel pred uzatvorením poistnej zmluvy;
b) v dôsledku konania poisteného na základe ktorého bolo pred
uzatvorením poistnej zmluvy voči poistenému iniciované alebo
začaté konanie o náhradu škody alebo súvisiace konanie v ktorom
sa dokazuje zavinenie poisteného;
c) poisteným, ktorý sa zaviazal k náhrade škody na základe dohody nad
rámec stanovený všeobecnými záväznými právnymi predpismi. Toto
sa však nevzťahuje na škodu, za ktorú by poistený na základe
všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedal aj v prípade,
ak by sa k zodpovednosti za škodu zmluvne alebo dohodou
nezaviazal;
d) úmyselne alebo vedomou nedbanlivosťou poisteného alebo inými
osobami takto konajúcimi z podnetu poisteného;
e) nesplnením povinnosti odvrátiť hroziacu škodu alebo nesplnením
povinnosti vykonať úkony na zabránenie zväčšeniu rozsahu
vzniknutej či vznikajúcej škody;
f)
činnosťou, pre ktorú právny predpis ukladá povinnosť uzavrieť
poistenie zodpovednosti za škodu, alebo z ktorej vyplývajúce nároky
sú predmetom akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne
zmluvného poistenia;
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omeškaním splnenia zákonnej či zmluvnej povinnosti alebo
nedodaním služby alebo výrobku;
h) vyplývajúcu priamo alebo nepriamo zo škody na zdraví, ktorá vznikla
v dôsledku pracovného úrazu zamestnanca poisteného;
i)
spôsobenú alebo vyplývajúcu zo straty, poškodenia, zničenia,
poruchy, vymazania, skreslenia alebo modifikácie elektronických dát
alebo softvérového vybavenia z akejkoľvek príčiny (zahŕňajúc, ale
nie limitujúc na počítačové vírusy) alebo znížením použiteľnosti,
funkčnosti alebo ceny vyplývajúcich z toho;
j)
sadaním, zosuvom pôdy, eróziou, priemyselným odstrelom alebo
v dôsledku poddolovania;
k) spôsobenú alebo vyplývajúcu z pôsobenia magnetických alebo
elektromagnetických polí a ich žiarenia;
1)
spôsobenú alebo vyplývajúcu z genetických zmien organizmov
a rastlín;
m) spôsobenú alebo vyplývajúcu z infekčných chorôb akéhokoľvek
druhu s výnimkou škôd spôsobených Listériou alebo Salmonelózo11,
n) spôsobenú alebo vyplývajúcu z pôsobenia jadrovej energie alebo
jadrového žiarenia akéhokoľvek druhu;
o) spôsobenú pôsobením (pozn.: nie náhlym únikom) teploty,
unikajúcich látok (plynov, pár, dymu apod.), hluku alebo pozvoľného
prenikania vlhkosti;
p) spôsobenú formaldehydom, azbestom, kremíkom, perzistentnými
organickými látkami, polychrómovanými bifenylmi, metyltercbutyl
éterom, olovom, ortuťou, umelým minerálnym vláknom;
q) spôsobenú hubami, plesňami alebo podobnými organizmami
a akýmikoľvek vedľajšími produktmi alebo zamorením z nich
vzniknutých (napr. mykotoxíny, spóry);
r) spôsobenú výpadkom alebo kolísaním verejných rozvodov elektriny,
plynu, vody, tepla a verejných elektronických komunikačných sietí;
s) spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo prevádzky
akéhokoľvek motorového vozidla poisteným alebo ním poverenou
osobou pokiaľ sa na toto motorové vozidlo vzťahuje povinnosť
uzatvoriť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti ~ škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, pričom táto výluka sa
nevzťahuje
na škody spôsobené prevádzkou strojov na
automobilovom podvozku, ak škoda nastane v dôsledku používania
týchto strojov;
t) spôsobenú alebo vyplývajúcu z akejkoľvek súvislosti s vlastníctvom,
držbou či prevádzkou lietadla, lode alebo s iným vzdušným a/alebo
vodným dopravným prostriedkom;
u) dlhodobým pôsobením či vplyvom prevádzky alebo inej činnosti
poisteného na okolie, kedy nie je možné objektívne určiť čas
náhodnej udalosti, ktorá bola príčinou vzniku škody, alebo nie je
možné objektívne zistiť čas vzniku škody;
v) poskytovaním zdravotnej starostlivosti, lekárnických služieb alebo
poskytovaním služieb estetickej medicíny, či iných estetických
služieb spojených so zásahom do ľudského organizmu, alebo
výrobkami súvisiacimi s poskytovaním takýchto služieb;
w) inšpekčných,
dozorných,
poradenských,
vyšetrovacích,
ohodnocovacích, konzultačných, projekčných alebo právnoporadenských služieb alebo činností;
x) služieb súvisiacich s vypracovaním, odsúhlasením, schvaľovaním
akýchkoľvek máp, nákresov, správ, prieskumov, výmerov, príkazov,
dizajnov, zadaní, špecifikácií alebo projektových dokumentácií.
g)

4. V súvislosti s vadným výrobkom a/alebo vadou práce poisteného, sa
poistenie nevzťahuje na škody (ak v poistnej zmluve nie je dojednané
inak):
a)
vzniknuté na samotnom vadnom výrobku, a/alebo na náklady
vynaložené na vykonanú vadnú prácu, vrátane škôd na veci, alebo jej
časti na ktorej poistený bezprostredne vykonával objednanú činnosť;
b)
vzniknuté v dôsledku potreby stiahnuť vadný výrobok z trhu, či
náklady potrebné na zabezpečenie odvozu, skladovania a likvidácie
vadného výrobku;
c)
dodaním výrobku, alebo vykonaním práce ktoré nespÍňajú očakávané
estetické, kvalitatívne či funkčné parametre;
d)
spôsobené v dôsledku zmiešania výrobku poisteného s iným
výrobkom poškodeného alebo v dôsledku zapracovania výrobku

e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

1)

poisteného do výrobku poškodeného, ak v dôsledku vady výrobku
poisteného nedošlo k fyzickému poškodeniu inej veci tretej osoby;
spôsobené dodaním výrobku o ktorého vade, alebo nedostatočných
parametroch poistený vedel alebo mal vedieť pred jeho dodaním
odberateľovi, či uvedením výrobku na trh;
spôsobené v dôsledku nedostatočného testovania výrobku (podľa
predpísaných noriem a/alebo obvyklej praxe v danej oblasti) pred
jeho dodaním odberateľovi, či uvedením výrobku na trh;
spôsobenú v dôsledku vady betónu, alebo podobných stavebných
hmôt, ako aj v dôsledku stavebných (konštrukčných) prefabrikátov;
spôsobené výrobkom, ktorého pôvod alebo využitie súvisí so
získavaním, úpravou, spracovaním, manipuláciou, rozdeľovaním,
skladovaním, používaním alebo využívaním látok pochádzajúcich
čiastočne alebo úplne z ľudského tela, vrátane orgánov, tkanív,
buniek, transplantátov, exkrétov a sekrétov, podobne ako aj látok z
nich získaných, či vyrobených;
spôsobené výrobkom poisteného, ak takáto škoda bola spôsobená
nevhodnosťou výrobku pre daný účely jeho použitia;
spôsobené priamo alebo nepriamo v súvislosti s pôsobením tabaku
a tabakových výrobkov;
spôsobené jedným alebo viacerými z nasledovných výrobkov
poisteného: humánne lieky, veterinárne lieky, krv a krvné deriváty,
vakcíny, kozmetické výrobky, krmivá pre zvieratá, poľnohospodárske
postreky, umelé hnojivá, insekticídy alebo pesticídy;
spôsobenú v dôsledku vady práce pri výkone revíznej, vedeckej,
výskumno-vývojovej,
analytickej,
logistickej, producentskej,
sprostredkovateľskej, inžinierskej činnosti alebo inej obdobnej
činnosti;

5. Poistenie sa nevzťahuje na náhradu zmluvných, správnych a/alebo
trestných sankcií alebo pokút akéhokoľvek druhu vrátane tzv. punitive
damages alebo exemplary damages.
6. Poistenie sa nevzťahuje ani na nároky na náhradu škody vrátane nákladov
právneho zastúpenia v súvislosti s akoukoľvek náhradou škody priznanou
oficiálnou autoritou verejnej moci miestne či funkčne príslušnej
k Spojeným štátom americkým (USA) alebo Kanade.
7. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na nároky uplatnené v zmysle Smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej
zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v
zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich
environmentálnu zodpovednosť alebo nápravu environmentálnych škôd.
8. Poistením nie sú kryté škody, za ktoré poistený zodpovedá . svojmu
manželovi/manželke, príbuzným v priamom rade, osobám, ktoré s ním žijú
v spoločnej domácnosti, spoločníkom alebo ich manželom/manželkám či
príbuzným v priamom rade, alebo osobám, ktoré žijú so spoločníkom v
spoločnej domácnosti. Poistenie sa rovnako nevzťahuje na zodpovednosť
za škodu vzniknutú podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený, jeho
manžel/manželka, príbuzný v priamom rade alebo osoba, ktorá žije s
poisteným v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť; pričom v prípade
škody bude poistné plnenie pomerne znížené o podiel majetkovej účasti
uvedenej osoby v danom subjekte.

Č lá no k 4

Vz nik, zmena a zán ik poistenia

3. V súvislosti so zmenou poistnej zmluvy nedochádza ku zmene začiatku
a konca poistného obdobia dohodnutého v poistnej zmluve, ak nie je
dohodnuté inak.
4. Poistenie zaniká:
a) uplynutím dohodnutej doby, ktorá je uvedená v poistnej zmluve;
b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán ku koncu poistného
obdobia, pričom výpoveď musí byt' doručená druhej zmluvnej strane
najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia;
c) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov
od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, pričom výpovedná lehota je
osemdňová;

d)

e)

f)

g)
h)

5. Poisťovateľ môže odstúpiť od poistnej zmluvy pri vedomom porušení
povinnosti poistníka resp. poisteného „odpovedať pravdivo a úplne na
všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávania poistenia",
ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok poisťovateľ poistnú
zmluvu neuzavrel. Toto právo si môže poisťovateľ uplatniť do troch
mesiacov odo dňa, keď takúto skutočnosť zistil, inak právo zanikne.
dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je
ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede
nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej
zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť;
odmietnutím plnenia poistenie zanikne.

6. Ak sa
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poisťovateľ

skutočnosť,

Č lán ok 5

1.

2.

3.

1. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú alebo dobu určitú, pričom ak
v poistnej zmluve nie je uvedené ·inak, poistenie sa dojednáva na dobu
neurčitú a poistným obdobím je obdobie jedného roka. Poistenie vznikne
prvým dňom po uzatvorení poistnej zmluvy, ak nebolo zmluvnými stranami
dohodnuté, že poistenie vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy alebo bol
určený neskorší dátum vzniku poistenia.
2. Rozsah poistenia dojednaný poistnou zmluvou je možné zmeniť len
dohodou zmluvných strán, to však neplatí ak počas platnosti poistenia
dôjde k zániku (z akéhokoľvek dôvodu) spolupoisteného subjektu, kedy so
zánikom spolupoisteného dochádza aj k zániku jeho poistenia
zodpovednosti za škodu. Pre uzavretie dohody o zmene poistnej zmluvy
platia rovnaké pravidlá ako pri uzatvorení poistnej zmluvy. Účinnosť zmeny
poistnej zmluvy je uvedená v dohode o jej zmene.

ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo
zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, poistenie
zaniká uplynutím tejto lehoty,
ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného
mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie,
ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy.
Výzva poisťovateľa musí obsahovať upozornenie, že poistenie
zanikne v prípade jeho nezaplatenia, pričom to isté platí, ak bola
zaplatená len časť poistného;
výpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa
poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom
výpovedná lehota je osemdňová a jej uplynutím poistenie zanikne,
zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného,
na základe písomnej dohody zmluvných strán.

4.

5.

Poistné

Poistné je zmluvne dohodnutá cena za poistnú ochranu poskytovanú zo
strany poisťovateľa v rozsahu dojednanom poistnou zmluvou. Výšku
poistného stanovuje poisťovateľ. Poistné uhrádza poistník vo výške
a termínoch splatnosti dohodnutých v poistnej zmluve. Výška poistného,
termín splatnosti poistného a výška splátky poistného v prípade platenia
poistného vo forme splátok musia byt' uvedené v poistnej zmluve.
časť poistnej doby, za ktorú sa platí poistné sa nazýva poistné obdobie.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, tak pri poistení:
(a) na dobu neurčitú je poistným obdobím jeden rok (1 poistný rok, t.j.
365 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, resp. 366 dní pri
prestupnom roku),
(b) na dobu určitú, pri období kratšom ako jeden rok sú poistná doba
a poistné obdobie totožné.
Ak dôjde v priebehu poistného obdobia k zmene v skutočnostiach, na
základe ktorých sa ·stanovila výška poistného, poisťovateľ je oprávnený
dňom tejto zmeny upraviť výšku poistného a to aj spätne ku dňu tejto
zmeny.
Poisťovateľ má právo na poistné za časový interval vymedzený vznikom
a zánikom poistenia. Ak poistenie zanikne pred uplynutím poistného
obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené, poisťovateľ je povinný
zvyšujúcu časť z uhradeného poistného vrátiť. V prípade ak nastala
poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol (napr. krádež,
zničenie poistenej veci), patrí poisťovateľovi poistné do konca poistného
obdobia, v ktorom nastala poistná udalosť.
Poistné sa považuje za zaplatené načas, ak je pripísané na bankový účet
poisťovateľa v správnej výške najneskôr v deň jeho splatnosti pričom bol
správne uvedený variabilný symbol priradený poisťovateľom.

6.

V poistnej zmluve je možné dohodnúť platbu poistného za poistné obdobie
v polročných alebo štvrťročných splátkach. V prípade ak bolo v poistnej
zmluve dohodnuté platenie poistného v splátkach platí, že nezaplatením
splátky poistného sa stáva poistné prislúchajúce do konca poistného
obdobia splatné v plnej výške dňom nasledujúcim po dni splatnosti
splátky poistného, ak poisťovateľ uplatní toto svoje právo do dňa
splatnosti nasledujúcej splátky poistného.

Článok 6

i)

poisťovateľ,

j)

Poistné plnenie

1. Poisťovateľ vyplatí za poisteného náhradu škody vzniknutej ako následok
jednej a všetkých škôd vzniknutých počas jedného poistného obdobia
maximálne do výšky poistnej sumy alebo limitu, či sublimitu plnenia
dojednaných v poistnej zmluve.

V prípade, ak nastane škodová udalosť, ktorá by mohla byt' dôvodom
vzniku práva na poistné plnenie, je poistený povinný:
a) vykonať všetky účelné opatrenia na zmiernenie následkov prípadnej
škody a zabránenie zväčšovaniu rozsahu škody,
b) bezodkladne poisťovateľovi oznámiť miesto, dátum, príčiny a rozsah
tejto udalosti a toto oznámenie doložiť najneskôr do 5 dní v písomnej
forme, pričom súvislosti s takouto udalosťou je poistený ďalej
povinný poskytnúť doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada a umožniť
poisťovateľovi preskúmanie oznámených skutočností,
c) bezodkladne oznámiť polícii vznik škodovej udalosti, ktorá nastala za
okolností vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu a
umožniť poisťovateľovi prístup k vyšetrovaciemu spisu polície.

3.

Ak je voči poistenému súdne alebo mimo súdne uplatňovaný nárok na
náhradu škody, je poistený povinný:
a) bezodkladne poisťovateľovi túto skutočnosť oznámiť,
b) zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej škody alebo iné
obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči
tomu, kto za škodu zodpovedá, pričom ak poistený poruší povinnosti
zabezpečiť poisťovateľovi možnosť uplatniť právo, ktoré na neho
prešlo, poistiteľ je oprávnený požadovať od poisteného náhradu až
do výšky 50 % vyplateného plnenia, alebo má právo v tejto výške
ponížiť poistné plnenie.

4.

Poisťovateľ, okrem povinností stanovených všeobecne záväznými
právnymi predpismi, je povinný:
a)
oznámiť poistníkovi poistné podmienky týkajúce sa dojednávaného
poistenia,
b)
vrátiť poistníkovi, resp. poistenému originálne doklady, pri ktorých si
požiada o vrátenie, ak nie sú tieto doklady nutnou súčasťou spisu
poistnej udalosti,
c)
vo vopred stanovenom termíne umožniť poistníkovi, resp.
poistenému nahliadnuť do spisu jeho škodovej udalosti. Poskytnúť
poistníkovi na základe písomnej žiadosti kópiu dokumentov zo spisu
škodovej udalosti, pričom náklady na ich vyhotovenie znáša poistník,
d)
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa
dozvedel pri dojednávaní poistenia, správe poistenia a vyšetrovaní
poistných udalostí. Tieto informácie môže poskytnúť tretím stranám
len so súhlasom poistníka, pričom ~úhlas poistníka a/alebo
poisteného nie je potrebný, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie
doručovania poštových zásielok, pre správu poistenia, vymáhania
dlžného poistného alebo pre potreby šetrenia nevyhnutného
k určeniu rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie
a výšku poistného plnenia.

5.

Poistník a/alebo poistený je povinný platiť poistné spôsobom dohodnutým
v poistnej zmluve. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, je poistné
splatné prvým dňom poistného obdobia. V prípade ak je poistník a/alebo
poistený v omeškaní s platbou poistného má poisťovateľ právo:
a) požadovať úroky z omeškania poistného za každý deň omeškania
podľa všeobecne záväzných predpisov,
b) na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručovaním
písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného,
c) odpočítať z výšky poistného plnenia čiastku zodpovedajúcu dlžnému
poistnému vrátane úrokov z omeškania.

4. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľovi tým, že treba
rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, prípadne oneskoreným
oznámením poistnej udalosti zaviní, že poisťovateľ nebude môcť včas
poskytnúť náhradu škody, je poisťovateľ oprávnený uplatniť postih vo
výške takto vzniknutých nákladov.

5. Ak v dôsledku oneskoreného oznámenia škodovej udalosti nebude možné
zo strany poisťovateľa objektívne možné zistiť príčinu vzniku škody a/alebo
jej rozsah, tak je poisťovateľ oprávnený odmietnuť poskytnúť poistné
plnenie, alebo znížiť výšku poistného plnia o časť škody, ktorú nebolo
možné zdokumentovať.

Článok 7

1.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Poistený a/alebo poistník sú okrem povinností stanovených všeobecne
záväznými právnymi predpismi povinní:
a) odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa,
vrátane e-mailovej komunikácie .a dopÍňania dotazníkov, ktoré sa
týkajú dojednávaného poistenia,
b) bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu
v skutočnostiach, ktoré boli podkladom (dotazníky, písomná a
e-mailová komunikácia vrátane príloh) pri uzavieraní poistnej zmluvy
a každú zmenu skutočností, ktoré'f>oistený uviedol poisťovateľovi pri
dojednávaní poistenia, ak by mohli mať vplyv na zvýšenie rizika
vyplývajúceho z poisteného predmetu činnosti,
c) umožniť poisťovateľovi kedykoľvek nahliadnuť do všetkých
účtovných a iných dokladov, pokiaľ je to nutné na zistenie alebo
preverenie hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného,
d) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie toho istého
rozsahu a oznámiť jeho obchodný názov, výšku poistnej sumy a
limitov poistného plnenia,
e) platiť poistné dojednané v poistnej zmluve, pričom poistník a/alebo
poistený nie je oprávnený bez súhlasu poisťovateľa si započítať
platbu poistného s nárokom na poistné plnenie,
f)
postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a konať tak aby
škodová udalosť nenastala a zároveň nesmie porušovať povinnosti
smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva vzniku
škodovej udalosti, ku ktorým ho zaväzuje poistná zmluva
a všeobecné záväzné právne predpisy, ani nesmie strpieť
porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb,
g) bezodkladne po uzatvorení poistnej zmluvy oboznámiť sa s obsahom
týchto PREMIUM VPPZ CM, zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy,
h) poistený nesmie bez súhlasu poisťovateľa priznať akýkoľvek
záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnú škodu, uzavrieť
súdny zmier alebo dobrovoľne poskytnúť akúkoľvek náhradu
„škody", okrem výdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovania
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bezodkladne oznámiť poisťovateľovi udalosť s ktorou je alebo by
mohla byt' spájaná zodpovednosť poisteného za škodu a ktorá by
v budúcnosti mohla stanoviť povinnosť poisťovateľa poskytnúť
poistné plnenie.

2.

2. Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej škody sumou dohodnutou
v poistnej zmluve ako spoluúčasť, o ktorú poisťovateľ zníži náhradu škody
vyplatenú poškodenému.
3. Ak sa po poskytnutí poistného plnenia, alebo jeho časti zistí, že poškodený
nemal nárok resp. poistený a/alebo spolupoistené osoby nespÍňali
požiadavky/podmienky na poskytnuté poistné plnenie, je poškodený resp.
poistený a/alebo spolupoistené osoby povinný vrátiť poisťovateľovi celé
poskytnuté poistné plnenie a poistený je povinný uhradiť náklady
poisťovateľa súvisiace s poskytnutím poistného plnenia.

alebo zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkov nevyhnutných
na zabránenie vzniku hroziacich škôd,
prenechať poisťovateľovi výber právneho zástupcu a vedenie
súdneho konania vo všetkých prípadoch, kde náklady znáša

Článok 8

Výklad pojmov

1. Európa (pre rozšírenie územného krytia) sa rozumie územie nasledovných
štátov: Albánsko, Andorra, Belgicko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina,
Bielorusko, Švajčiarsko, Cyprus, česká Republika, Nemecko, Dánsko,

Španielsko, Estónsko, Francúzsko, Fínsko, Lichtenštajnsko, Spojené
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného írska, Grécko, Maďarsko,
Chorvátsko, Taliansko, Izrael, Irán, frsko, Island, Luxembursko, Litva,
Lotyšsko, Malta, Monako, Moldavsko, Bývalá zväzová republika
Macedónsko, Nórsko, Holandsko, Portugalsko, Poľsko, Rakúsko,
Rumunsko, Republika San Marino, Rusko (len geografická časť Európy),
Švédsko, Srbsko, Čierna Hora, Vatikán, Slovenská Republika, Slovinsko,
Ukrajina.
2.

Havarijné znečistenie je náhly a nepredvídaný únik znečisťujúcich látok
v dôsledku ktorého je škoda na zdraví a/alebo škoda na veci spôsobená
alebo vyplývajúca z vytečenia, rozptýlenia, uvoľnenia, priesaku, odparenia
alebo úniku znečisťujúcich látok do pôdy, ovzdušia, vodného toku, výlučne
však za predpokladu, ak sa jedná o náhlu, identifikovateľnú, nepredvídanú
a neúmyselnú udalosť, ktorá nastala v konkrétnom čase a na konkrétnom
mieste a súčasne za predpokladu, že nárok na náhradu škody bol voči
poistenému aj prvýkrát písomne uplatnený v čase trvania poistenia. Za
súčasť takejto škody sa považujú aj náklady a výdavky vzniknuté pri,
odstraňovaní, likvidovaní alebo čistení následkov havarijného znečistenia.
Za škodu spôsobenú v dôsledku havarijného znečistenia sa nepovažujú
nároky súvisiace s environmentálnou škodou v zmysle Smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej
zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v
zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich
environmentálnu zodpovednosť alebo nápravu environmentálnych škôd.

3. Klenoty a cennosti sú drahé kovy, drahokamy, polodrahokamy, perly
a výrobky z nich vyrobené, ako aj bižutéria, náramkové hodinky a vreckové
hodinky s predajnou cenou vyššou ako 160 EUR.
4. Listériou sa rozumie pre účely poistenia infekčné ochorenie spôsobené
gramopozitívnymi baktériami Listeria monocytogenes.
5. Nadzemnými a podzemnými vedeniami sú potrubia (napr. vodovodné,
kanalizačné, plynové, ropovod) a silové (preprava a distribúcia elektrickej
energie), komunikačné (telegrafné, telefónne, internetové, prenášajúce
v1zuálne a/alebo audio signály), riadiace a ovládacie káble vrátane stípov,
stožiarov, stojanov, iných podporných konštrukcií a riadiacich a ovládacích
zariadení a prvkov prináležiacim k nim.
6. Nárok je úkon poškodeného alebo ním poverenej osoby voči poistenému
prostredníctvom ktorého je poistenému oznámené, že v dôsledku jeho
konania, či vplyvom jeho prevádzky bola spôsobená škoda, alebo bolo
zistené porušenie povinnosti, ktoré sa môže prejaviť škodovými
následkami. Za dátum vznesenia nároku bude považovaný dátum, kedy sa
úkon poškodeného (uvedený v predchádzajúcej vete) dostal do dispozičnej
sféry poisteného, alebo ak si poškodený uplatnil nárok priamo voči
poisťovateľovi, dátum prijatia oznámenia nároku poisťovateľom,
a to
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Ak v dôsledku jednej škodovej
udalosti bude vznesených viacero nárokov, bude za dátum vznesenia
nároku považovaný dátum vznesenia prvého z týchto nárokov.
7. Odovzdanie vykonanej práce je jej skutočné vykonanie a prevzatie
objednávateľom, alebo osobou poverenou objednávateľom.
8. Poistená činnosť je činnosť vykonávaná poisteným na základe platného
oprávnenia udeleného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a
činnosti s ňou súvisiace. Poistená činnosť musí byť uvedená v poistnej
zmluve. Za činnosti súvisiace s poistenou činnosťou sa pokladá aj:
a)

výkon vlastníckych práv, správa a prevádzka nehnuteľností
slúžiacich na výkon poistenej činnosti uvedenej v poistnej zmluve,

b)

prevádzka sociálnych a rekreačných zariadení pre zamestnancov
poisteného a organizácia podnikových podujatí,

c)

prevádzka statíckých (základmi pevne spojenými so zemským
povrchom) reklamných zariadení vo vlastníctve poisteného (nie
v inom užívan~. ak na ich umiestnenie a prevádzkovanie bolo vydané
povolenie od príslušných orgánov verejnej moci.

9. Poistná doba (doba trvania poistenia) je časový úsek, obdobie, na ktoré
je uzavretá poistná zmluva. Poistná doba môže spravidla pozostávať
z niekoľkých poistných období.
1o. Poistné obdobie je obdobie, za ktoré sa platí poistné. Ak nie je v poistnej
zmluve stanovené inak, poistným obdobím je jeden technický rok, ktorý
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začína nultou hodinou dňa označeného v poistnej dobe ako začiatok
poistenia a končí poslednou hodinou dňa predchádzajúcemu dňu výročia
začiatku poistenia.

11. Poistený je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba označená za
poisteného v poistnej zmluve. Poisteným nie sú osoby konajúce v mene
poisteného na základe poverenia alebo plnomocenstva, ktoré za svoje
konanie podľa zákona zodpovedajú nezávisle od poisteného.
12. Poistná suma alebo limit poistného plnenia je horná hranica plnenia
poisťovateľa za podmienok dohodnutých v poistnej zmluve.
13. Poškodeným je fyzická alebo právnická osoba, ktorá utrpela škodu
konaním poisteného, za ktorú poistený zodpovedá podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov.
14. Retroaktívny dátum je dátum uvedený v poistnej zmluve od ktorého sa
spätne poskytuje poistné krytie pre obdobie do dňa začiatku poistenia
uvedeného v poistnej zmluve .
15. Rozšírená doba možnosti oznámenia nároku je dodatočné obdobie
nasledujúce po skončení doby poistenia, počas ktorého môže poistník
alebo poistený zistiť a oznámiť poisťovateľovi vznik nároku alebo
okolností, ktoré môžu viesť k vzniku nároku.
16. Salmonelózou sa rozumie pre účely poistenia ochorenie spôsobené
patogénnymi salmonelami s klinickými príznakmi, zodpovedajúcich
patologicko-anatomickým nálezom a pozitívnym nálezom a pozitívnym
výsledkom bakteriologického vyšetrenia na zárodky Salmonella enteritidis
a Salmonella typhimutium.
17. Sublimit je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve ako
maximálna výška náhrady, ktorú poisťovateľ vyplatí za určitý typ škody, na
ktorý sa sublimit vzťahuje, pričom sublimit nezvyšuje poistnú sumu, resp.
limit poistného plnenia.
18. Škodovou udalosťou je taká udalosť, ktorá nastane počas trvania
poistenia náhle a nečakane, o ktorej v čase dojednania poistnej zmluvy
poisťovateľ a poistený predpokladajú, že môže nastať, avšak nie je isté či
vôbec nastane a kedy nastane, a zároveň je udalosťou pri ktorej došlo ku
vzniku škody, ktorá môže byt' dôvodom vzniku práva na poskytnutie
poistného plnenia. V prípade, ak príčina škodovej udalosti a škoda pri nej
vzniknutá spadá pod poistné krytie dojednané v poistnej zmluve, je
škodová udalosť kvalifikovaná ako Poistná udalosť.
19. Teroristickým činom rozumieme súhrn antihumánnych metód hrubého
zastrašovania, použitím sily alebo rôznych foriem násilia.
20. Ušlý zisk je majetková ujma vyjadriteľná v peniazoch, ktorá spočíva v tom,
že u poškodeného nenastane v dôsledku škody k rozmnoženiu
majetkových hodnôt, ktoré by sa dalo očakávať v prípade pravidelného
chodu vecí.
21. Uvedenie/dodanie výrobku äa trh/do obehu je okamih, keď výrobca
skutočne stratil vlastnícke právo k výrobku. Výrobok musí byt· uvedený na
trh za odplatu, pri predpoklade jestvujúceho obchodnoprávneho zmluvného
vzťahu, napr. predaj, prenájom, odovzdanie na leasing alebo odovzdaný
ďalej na základe zmluvy s odberateľom. Za uvedenie do obehu sa
nepovažuje, ak bol výrOQOk výrobcovi odcudzený alebo sa stratil.
22. Vedomá nedbanlivosť je také konanie alebo opomenutie o ktorom
poistený vedel, že ním môže škodu spôsobiť, ale bez primeraných dôvodov
sa spoliehal, že ju nespôsobí.
23. Výrobok je každá hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyt'ažená alebo inak
získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania a ktorá je určená na
uvedenie do obehu. Výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo
príslušenstvom inej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci. Za výrobok sa
považuje aj elektrina a plyn, ktoré sú určené na spotrebu.

Č l ánok 9

Spôsob vybavovania

sťažností

1. Sťažnosť je možné podať v akejkoľvek prevádzke poisťovateľa počas
prevádzkovej doby osobne alebo písomne na adrese: PREMIUM
lnsurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu,
Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika. Sťažnosť je možné podať aj elektronicky na e-mail:

,
staznosti@premium-ic.sk
Podrobnejšie informácie o mieste, spôsobe podania sťažnosti a o ďalšom
postupe pri jej vybavovaní sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa
www.premium-ic.sk
2.

Sťažnosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30
dní od jej doručenia. V prípade, ak to vzhľadom na okolnosti prípadu
nebude možné, bude sťažovateľ informovaný o dôvodoch predÍženia lehoty
na vybavenie sťažnosti s uvedením predpokladaného termínu vybavenia
sťažnosti.

Článok 1O

Záverečné ustanovenia

1. Poistné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a je možné
sa od nich v poistnej zmluve odchýliť. V prípade ak sa ustanovenie
poistných podmienok rôzni s ustanovením poistnej zmluvy, má prednosť
ustanovenie poistnej zmluvy. Pokiaľ nie sú ustanovenia poistných
podmienok odlišné v rovnakej veci s ustanoveniami poistnej zmluvy, platia
zároveň ustanovenia oboch.
2. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto PREMIUM VPPZ CM sa v otázkach
účinnosti , výkladu a vykonávania riadi právom Slovenskej republiky. Pre
súdne spory z tejto poistnej zmluvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej
republiky. Uvedené platí tiež pre škody, ktoré nastanú v zahraničí.
3. Ustanovenia týchto PREMIUM VPPZ CM týkajúce sa poisteného sa použijú
aj na poistníka (pokiaľ je poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo
na inú oprávnenú osobu.
4. Písomnosti sa poisťovateľovi, poistníkovi a poistenému doručujú na ich
poslednú známu adresu sídla, resp. korešpondenčnú adresu poistníka
a poisteného ak je odlišná od adresy sídla a poisťovateľ bol o tejto
skutočnosti upovedomený. Poistník aj poistený sú povinní oznámiť
poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez zbytočného odkladu.
5.

Poisťovateľ· zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo
poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému
(ďalej len „adresát") sa považuje za doručenú dňom doručenia adresátovi.
Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na pošte a adresát si ju
v príslušnej úložnej dobe nevyzdvihne, písomnosť sa považuje za doručenú
dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. To
isté platí aj v prípade ak bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako
nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil. Ak
adresát odmietne písomnosť prijať, považuje sa písomnosť za doručenú
dňom, keď_ bolo jej prijatie odmietnuté.

6. Telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mail) je možné oznámiť zmenu
sídla, zmenu obchodného mena, resp. iné údaje ak to ich forma dovoľuje.
Poisťovateľ má však právo vyžiadať si doplnenie týchto oznámení
písomnou formou.
7. Oznámenie škodovej udalosti je možné podať aj telefonicky na telefónnom
čísle poisťovateľa alebo elektronickou poštou na e-mail poisťovateľa, ktoré
sú zriadené k tomuto účelu . To však nezbavuje poisteného jeho povinnosti
podať oznámenie škodovej udalosť aj písomne na predpísanom tlačive
poisťovateľa.

8. Tieto PREMIUM VPPZ CM nadobúdajú

účinnosť dňom

01 .09.2020 .
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Doložka T3 LMA3030 Terrorism lnsurance Physical Loss or Physical Damage Wording
Poistenie proti terorizmu alebo sabotáži

S prihliadnutím na ďalej uvedené výluky z poistenia, obmedzenia a podmienky poisťuje toto poistenie majetku proti
fyzickým škodám alebo fyzickému poškodeniu spôsobeným teroristickým činom alebo aktom sabotáže, ktoré sú
definované nižšie a ku ktorému dôjde počas doby platnosti tejto poistnej zmluvy .
Pre účely tohto poistenia sa teroristickým činom rozumie konanie osoby alebo skupiny osôb používajúcej silu alebo
násilie, či už táto osoba alebo skupina osôb koná samostatne alebo v niekoho prospech alebo v spojení s nejakou
organizáciou (organizáciami) a dopúšťa sa tohto konania z politických, náboženských alebo ideologických dôvodov
vrátane úmyslu ovplyvniť vládu a/alebo nahnať strach verejnosti .
Pre účely tohto poistenia akt sabotáže (ďalej aj „sabotáž") znamená podvratný skutok alebo rad takých skutkov
páchaných z politických , náboženských alebo ideologických účelov , vrátane zámeru ovplyvniť akúkoľvek vládu
a/alebo zastrašiť verejnosť (obyvateľstvo)

1.

Výluky z poistenia

Toto poistenie sa

nevzťahuje

na:

1. Škodu alebo poškodenie vzniknuté priamo alebo nepriamo v súvislosti s jadrovým výbuchov, jadrovou
reakciou, nukleárnym žiarením, rádioaktívnym žiarením alebo rádioaktívnym zamorením, bez ohľadu na
to, ako taký výbuch, reakcia, nukleárne zariadenia alebo rádioaktívne zamorenie vznikli.
2. Škodu alebo poškodenie spôsobené v priamej alebo nepriamej súvislosti s vojnovým konfliktom, inváziou
alebo vojnovými operáciami (bez ohľadu na vyhlásenie alebo nevyhlásenie vojnového stavu),
nepriateľskými činmi suverénnych subjektov alebo vlád, občianskou vojnou, vzburou, revolúciou,
povstaním , občianskym nepokojom dosahujúcim rozmery alebo zodpovedajúcim povstaniu , vojenskou
alebo uchvatiteľskou mocou, stanným právom alebo konfiškáciou na základe nariadenia vlády alebo
akéhokoľvek štátneho orgánu.
3. Škodu spôsobenú konfiškáciou alebo nezákonným zabratím, pokiaľ fyzická strata alebo poškodenie bola
spôsobená priamo aktom terorizmu alebo sabotážou.
4. Škodu alebo poškodenie spôsobené konfiškáciou, zabavením, zadržaním, zákonným alebo nezákonným
zabratím, uvalením embarga alebo karantény, následkom príkazu ostatných orgánov alebo vlády, ktorý
zbavuje poisteného práva užívania alebo vlastníckeho práva k jeho majetku, ani na škodu alebo
poškodenie vzniknuté nelegálnym dovozom, transportom alebo obchodom .
5. Škodu alebo poškodenie vzniknuté v priamej alebo nepriamej súvislosti s únikom, alebo ako následok
úniku emisií alebo kontaminujúcich látok, kde emisie a kontaminujúce látky sú, okrem iného, akokoľvek
pevné, tekuté, plynné alébo tepelne dráždivé látky, kontaminujúce látky toxického alebo rizikového
zloženia alebo akékoľvek látky, ktarých výskyt, existencia alebo únik ohrozuje zdravie, bezpečnosť alebo,
blaho osôb alebo prostredia.
6. Škodu alebo poškodenie spôsobené priamo alebo nepriamo v dôsledku chemických alebo biologických
emisií, uvoľnenia , rozptýlenia, šírenia únikom alebo chemickou alebo biologickou explóziou akéhokoľvek
druhu.
7. Škodu alebo poškodenie spôsobené priamo alebo nepriamo v dôsledku emisie azbestu, uvoľnením,
rozptýlením, šírením, únikom alebo explóziou azbestu akéhokoľvek druhu.
8. Akékoľvek pokuty alebo iné uložené dane, nariadené súdmi, vládnymi agentúrami, verejnými alebo
civilnými orgánmi alebo inými osobami.
9. Škodu alebo poškodenie spôsobené elektronickými prostriedkami, počítačovým pirátstvom, počítačovým
vírusom, korupčnými alebo neoprávnenými pokynmi, kódmi alebo použitím akejkoľvek elektromagnetickej
zbrane.
škody, ktoré vyplývajú z použitia akéhokoľvek počítača , počítačového systému alebo
programového vybavenia alebo iného elektronického systému, navádzacieho systému
alebo odpaľovacieho mechanizmu akejkoľvek zbrane alebo rakety.

Sú

vylúčené

počítačového

1O. Škodu alebo poškodenie spôsobené vandalizmom alebo konaním tretích osôb v zlom úmysle alebo
protestujúcich alebo štrajkujúcich , výtržnosťami alebo občianskymi nepokojmi.

.,

11. Škodu alebo zvysenie nákladov zapríčinené akýmikoľvek štátnymi alebo verejnými orgánmi , ktoré
uplatňujú akékoľve k nariadenie alebo zákon stanovujúci pravidlá pre rekonštrukciu, opravy alebo
demoláciu nehnuteľností/majetku poistených touto zmluvou.
12. Škodu alebo poškodenie spôsobené opatreniami na prevenciu , potlačovanie a kontrolu skutočného alebo
potenciálneho terorizmu alebo sabotáže iba s písomným súhlasom poisťovateľa pred tým, kedy boli takéto
opatrenia prijaté.
13. Žiadne následné škody a poškodenie spôsobené oneskorením alebo stratou trhu, stratou príjmov,
odpism i, znížením funkčnosti, alebo zvýšenými nákladmi na prácu.
14. Škodu alebo poškodenie spôsobené prerušením , kolísaním , zmenou alebo nedostatkom dávok vody,
plynu, elektrickej energie alebo akýchkoľvek telekomunika č ných služieb.
15. Strata alebo zvýšené náklady v dôsledku hrozby alebo podvodu.
16. Straty alebo škody spôsobené alebo vyplývajúce z lúpeže, vlámania, krádeže, rozkrádania alebo
rabovania .
17. Straty alebo škody spôsobené záhadným zmiznutím alebo

nevysvetliteľnou

stratou.

18. Straty alebo škody, priamo alebo nepriamo spôsobené plesňami , hubami, spórami alebo inými
mikroorganizmami akéhokoľvek typu , povahy bez obmedzenia na akékoľvek látky, ktorých prítomnosť
predstavuje skutočnú alebo potenciálnu hrozbu pre ľudské zdravie.
Nepoistený majetok

Toto poistenie sa

nevzťahuje

na:

1. Pozemok alebo kapitálovú hodnotu pôdy.
2. Elektrické vedenie alebo ostatné prípojky, ktoré sa nachádzajú na prevádzke poisteného.
3. Žiadnu budovu , stavbu alebo nehnuteľnosti . pokiaľ je taká budova alebo stavba prázdna, neobývaná alebo
mimo prevádzky dlhšie ako tridsať dní, pokiaľ majetok má byť neobsadený v normálnej prevádzke.
4. Lietadlá , akékoľvek iné letecké zariadenia a plavidlá .
5. Žiadny prostriedok pozemnej dopravy, vrátane vozidiel, lokomotív alebo vozov, okrem takých prostriedkov
pozemnej dopravy, ktorých umiestnenie je týmto uvedené ako iba a výhradne v prevádzke poisteného;
ktorá je v dobe škody poistená.
6. Zvieratá , rastliny a

akékoľvek

živé organizmy.

7. Majetok pri preprave mimo areál poisteného.

2.

Podmienky
1. SPOLUPOISTENÍ

V prípade škody alebo škôd, ktoré utrpel poistený alebo ďalšie subjekty poistené týmto poistením
(spolupoistení) , je výška poistného plnenia obmedzená poistnou sumou alebo limitom poistného plnenia,
ktorá je uvedená v poistnej zmluve. · Poisťovateľ:nekryje žiadne škody nad rámec poistnej sumy alebo limitu
poistného plnenia , bez oh ľadu na to, či škodu utrpeli všetky poistené subjekty, alebo ktorýkoľvek alebo viaceré
z poistených subjektov.
2. VIACNOSOBNÉ POISTENIE

Toto poistenie sa poskytuje nad rámec (poistenie nadmerku) akejkoľvek inej poistnej zmluvy pokrývajúcej
škody na ktoré sa vzťahuje toto poistenie , ktoré ma poisteným k dispozícii, okrem prípadov, kedy je iná poistná
zmluva výslovne vystavená nad rámec tejto poistnej zmluvy.
Pokiaľ je táto poistná zmluva vystavená výslovne nad rámec inej poistnej zmluvy (poistenie nadmerku)
kryjúcej terorizmus a/alebo sabotáž, bude sa v prípade jednej a každej škody táto poistná zmluva aplikovať
až keď dôjde k vyčerpaniu poistnej sumy / limitu základnej (podriadenej) poistnej zmluvy a nad rámec
spoluúčasti tejto poistnej zmluvy.

3. TERITORIÁLNE KRYTIE (MIESTO POISTENIA)

Toto poistenie kryje majetok, ktorý sa nachádza na adresách uvedených v poistnej zmluve.

4. POISTNÁ SUMA
Poisťovateľ týmto neručí za viac ako poistnú sumu stanovenú v poistnej zmluve čo sa týka každej jednotlivej
poistnej udalosti aj súčtu poistných udalostí za jedno poistné obdobie. V prípade ak je v poistnej zmluve
stanovený limit, tak poistné plnenie je obmedzené týmto limitom poistného plnenia.

5. SPOLUÚČASŤ
Každá poistná udalosť bude posudzovaná samostatne a z každej takto posúdenej škody bude
stanovená v poistnej zmluve .

odpočítaná

spoluúčasť

6. POISTNÁ UDALOSŤ
Pojem „Poistná udalost"' znamená akúkoľvek škodu alebo sériu škôd vyplývajúcich z a priamo spôsobenú
jednou udalosťou alebo sériou udalostí teroristických činov alebo sabotáže . Trvanie a rozsah jednej udalosti
je však obmedzený na priamu fyzickú škodu, ktoré utrpel poistený na majetku poistenom touto poistnou
zmluvou počas doby 72 po sebe nasledujúcich hodín a ktoré majú rovnaký dôvod a príčinu .
Táto 72 hodinová lehota nepresahuje dobu platnosti poistnej zmluvy , pokiaľ poistený neutrpí priamu fyzickú
škodu ešte pred zánikom poistenia a v priebehu vyššie uvedenej lehoty 72 po sebe nasledujúcich hodín, ani
táto lehota 72 po sebe nasledujúcich hodín nesmie začať plynúť pred vznikom tohto poistenia.
7. ODSTRÁNENIE SUTÍN
V rámci poistnej sumy kryje poistenie tiež náklady na odstránenie sutín z miest poistenia uvedených v poistnej
zmluve po poistnej udalosti z teroristického činu alebo sabotáže .
Pri stanovení hodnoty poistenej

nehnuteľnosti

/ majetku sa k nákladom na odstránenie sutín neberie zreteľ.

8. PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM
Poistený (alebo akýkoľvek jeho zástupca, subdodávateľ alebo spoludodávateľ) má povinnosť vždy a na svoje
vlastné náklady dbať na všetku náležitú starostlivosť a vykonávať (a pri vykonávaní spolupracovať alebo
vykonávanie umožniť) všetky dostupné činnosti (ako je najmä, ale nie len, opatrenie na ochranu alebo
odstránenie poisteného majetku), aby sa zabránili , alebo zmenšili straty na poistenom majetku a zabezpečiť
náhradu škody vrátane opatrení voči ostatným stranám na uplatnenie všetkých práv a prostriedkov alebo
získať náhradu alebo odškodnenie.
9. ZABEZPEČENIE POISTENÉHO MAJETKU
T.ýmto sa dojednáva povinnosť poisteného, že akékoľvek ochranné prostriedky poskytnuté pre zaistenie
bezpečnosti poistenej nehnuteľnosti/ majetku, musia byť po dobu trvania tohto poistenia udržiavané v dobrom
stave a musia byť použité v každej náležitej situácii , a že tieto ochranné prostriedky nesmú byť bez vedomia
a súhlasu poisťovateľa odstránené alebo zmenené, aby nedošlo k poškodeniu jeho záujmu .
10. POISTNÉ PLNENIE
V prípade poškodenia bude poistné plnenie stanovené na základe nákladov na opravu, náhradu alebo
obnovenie (tie, ktoré budú nižšie) na rovnakej alebo najbližšej stavebnej ploche, ktorá je k dispozícii (tá, na
ktorú budú nižšie náklady) z obdobného materiálu a v kvalite, bez amortizácie, podliehať nasledovným
ustanoveniam:
Oprava , náhrada alebo obnovenie
starostlivosťou a urýchlene;

(ďalej

len „náhrada") musí

Pokiaľ nedôjde k náhrade, bude miera ručenia
aktuálnu peňažnú t,odnotu v okamihu straty;

podľa

byť

toho poistenia s

vykonaná so všetkou náležitou
ohľadom

na stratu obmedzená na

Pokiaľ je náhrada z obdobného materiálu a v obdobnej kvalite obmedzená alebo zakázaná miestnou
vyhláškou alebo nariadením, potom toto poistenie nekryje prípadný nárast nákladov u takejto náhrady;

Ručenie poisťovateľa

za stratu

podľa

tohto poistenia by vrátane tejto doložky nemalo

prevyšovať

najnižšiu z

nasledovných hodnôt:
Dojednanú poistnú sumu a limit poistného plnenia v prípade zničenia alebo poškodenia majetku,
Náklady na náhradu majetku alebo jeho
užívanie vypočítané v dobe škody.
Skutočne

časti

totožné s takým, ktorý je

určený

na rovnaké obsadenie a

a nevyhnutne vynaložené náklady na náhradu uvedeného majetku alebo jeho

časti .

11. SANKCIE ZA UVEDENIE NESPRÁVNYCH ÚDAJOV
Pokiaľ je hodnota deklarovaná podľa uvedeného Prehľadu nižšia ako skutočná poistená hodnota určená
vyššie, potom bude akékoľvek odškodné znížené v rovnakom pomere, v akom je uvedená suma oproti
hodnote, ktorá mala byť uvedená, a poistený musí dopoistiť rozdiel.

12. NAHLÁSENIE ŠKÔD
Pokiaľ je poistený oboznámený s tým, že nastala taká škoda, ktorá bude pravdepodobne zakladať uplatnenie
nároku, je povinný neodkladne písomne informovať poisťovateľa . Poisťovateľa musí upovedomiť behom
siedmich (7) dní po tom ako sa o škode dozvie.
Ak si poistený uplatňuje nárok na poistné plnenie v rámci tohto poistenia, musí dať poisťovateľovi alebo
sprostredkovateľovi poistenia také informácie a dôkazy, ktoré sú potrebné pri vyšetrovaní a môžu potvrdiť
plne akékoľvek tvrdenie. Ak to poisťovateľ vyžaduje, poistený sa musí podrobiť prešetreniu akoukoľvek
osobou určenou poisťovateľom.

13. PREUKÁZANIE ŠKODY

Poistený musí počas šesťdesiatich (60) dní odo dňa, kedy došlo ku škode (pokiaľ nebolo toto obdobie
predÍžené písomným súhlasom poisťovateľa) , doložiť podpísané a overené oznámenie o škode, v ktorom je
uvedený čas, miesto a príčina škody, podiel poisteného a všetkých ostatných na majetku, jeho primeraná
hodnota a rozsah spôsobených škôd.
Pokiaľ poisťovateľ nedostane toto oznámenie o poistnej udalosti počas dvoch rokov od dátumu
tohto poistenia, je týmto zbavený všetkých povinností k náhrade škody.

ukončenia

V prípade akéhokoľvek nároku, tvrdenia alebo konania na presadenie nároku vyplývajúceho z tohto poistenia,
dôkazné bremeno, že škoda môže byť hradená z tohto poistenia a že sa na ňu nevzťahujú žiadne obmedzenia
alebo výluky, spočíva na poistenom.
14. POSTÚPENIE PRÁV
Akékoľvek

písomné vzdanie sa zodpovednosti zo strany poisteného pred škodou uvedenou nižšie nemá vplyv
na toto poistenie, ani na pr~vo poisteného na náhradu uvedenú nižšie. Postúpiť práva a povinnosti.na pobočku
alebo dcérsku spoločnosť poisteného, alebo na sesterskú spoločnosť poisteného, alebo na spoločnosť
spojenú s poisteným cez majetkový podiel alebo manažment nie je povolené.
V prípade akéhokoľvek poistného plnenia vyplývajúceho z tohto poistenia, na poisťovateľa prechádzajú práva
poisteného na náhradu škody v rozsahu výšky poskytnutého poistného plnenia. Poistený je povinný dodať
a zabezpečiť akúkoľvek požadovanú dokumentáciu, bude spolupracovať s poisťovateľom a na základe jeho
výzvy sa zúčastní prejednania a pojednávania ohľadne vyrovnania, zabezpečí a poskytne dôkazy, zabezpečí
prítomnosť svedkov a nebude robiť žiadne aktivity, ktoré by ohrozili právo na vyrovnanie. Pri zabezpečení
práva na vyrovnanie bude poisťovateľ konať v zhode so záujmami všetkých zúčastnených strán (vrátane
poisteného) . Pokiaľ bude následkom uvedených jednaní o vyrovnaní nadobudnutá akákoľvek suma, bude
táto rozdelená podľa nasledujú,_cich priorít:
(i) Škoda vzťahujúca sa na každý podiel (vrátane podielu poisteného), okrem akejkoľvek spoluúčasti alebo
podielu na vlastný vrub , pokiaľ je rovnakého druhu ako je krytie tohto poistenia a je nad rámec krytia týmto
poistením, bude vyrovnaná do výšky škody (bez spoluúčasti);
(ii) Zo zostatku obdrží

poisťovateľ

náhradu vo výške jeho platby/úhrady škody, vyplývajúce z tohto poistenia;

(iii) Prípadný zostatok bude uhradený poistenému alebo ktorémukoľvek poisťovateľovi, ktorý poskytuje
poistné krytie pod úrovňou tohto poistenia, spoluúčasti, rozsahu vlastného vrubu a/alebo ak by bola škoda
rovnakého druhu ako je krytie tohto poistenia.
Náklady na všetky činnosti súvisiace s vyrovnaním budú rozdelené medzi všetky zúčastnené strany, vrátane
poisteného, v rovnakom pomere ako tieto strany obdržali konečné vyrovnanie. Pokiaľ nedôjde k vyrovnaniu a
všetky činnosti s tým súvisiace boli vykonané výhradne z iniciatívy poisťovateľa , súvisiace náklady nesie
poisťovateľ.

15. ZACHRÁNENÝ MAJETOK A OBNOVA

Ak dôjde po vyplatení poistného plnenia k nájdeniu stratenej poistenej veci , alebo k úspešnému vymoženiu
náhrady škody, za ktorú bolo poskytnuté poistné plnenie, budú sa tieto platby považovať za vymožené alebo
prijaté a veci za nájdené pred vyplatením poistného plnenia a v súvislosti s tým budú vykonané všetky náležité
vysporiadania.

16. NEOPRÁVNENÝ ALEBO PODVODNÝ NÁROK
Pokiaľ si poistený uplatňuje nárok, aj keď mu je známe, že tento nárok je vzhľadom k čiastke , alebo inak
neoprávnený, alebo podvodný, potom je toto poistenie neplatné a poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné
plnenie.

17. ÚMYSELNÉ UVEDENIE DO OMYLU

Ak poistený úmyselne zatajil alebo úmyselne skreslil akékoľvek podstatné
týkajúce sa tohto poistenia, tak toto poistenie je neplatné.

skutočnosti

alebo okolnosti

18. INŠPEKCIA A AUDIT
Poisťovateľ

je oprávnený , nie však povinný, kedykoľvek vykonať obhliadku prevádzky poisteného. Ani právo
na obhliadku, jej uskutočnenie alebo akékoľvek hlásenie v mene alebo v prospech poisteného,
alebo tretích osôb neposkytuje záruku alebo garanciu poisťovateľa o správnosti alebo dostatočnosti
zabezpečenia poistného majetku.
poisťovateľa

Poisťovateľ môže kedykoľvek behom doby trvania tohto poistenia a behom 2 nasledujúcich rokov po ukončení
jeho platnosti , kontrolovať účtovníctvo poisteného, kontrolovať akékoľvek spisy a uskutočniť audit v rozsahu
týkajúceho sa tohto poistenia.

19. ODSTÚPENIE OD POISTENIA

Odstúpenie alebo prevod tohto poistenia na tretiu osobu nie je možný.
20. VYLÚČENIE PRÁV TRETEJ STRANY

Toto poistenie upravuje výhradne zmluvný

vzťah

medzi poisteným a

poisťovateľom .

Toto poistenie nie je uzatvorené v prospech žiadnej tretej strany, vrátane akcionárov, a žiadna tretia strana
nie je oprávnená uplatňovať si na základe tohto poistenia akýkoľvek nárok. Z toto poistenia je výslovne
vylúčený Zmluvný pakt 1999 (Práva tretích strán) .
Toto ustanovenie nezasahuje do práv poisteného .
21. ZÁNIK POISTENIA
Podľa

Všeobecných poistných podmienok pre pois~enie majetku.

22. ZMIEROVACIE (ROZHODCOVSKÉ) KONANIE
Pokiaľ sa poistený a poisťovateľ nezhodnú v niektorom aspekte tohto poistenia alebo sa vôbec nezhodnú , je
každá strana povinná do desiatich dní (1 O) od písomnej žiadosti druhej strany určiť kompetentného a
nestranného rozhodcu a takto dvaja (2) určení rozhodcovia vyberú pred zahájením zmierovacieho konania
kompetentného a nestranného rozhodcovského sudcu. Rozhodcovia spoločne stanovia oblasti , v ktorých
poistený a poisťovateľ nenašli zhodu a v týchto oblastiach vydajú rozhodcovský nález. Pokiaľ nedôjde k
zhode, písomne predložia k rozhodnutiu obidva náležite overené rozhodcovské nálezy rozhodcovskému
sudcovi.

Strany v zmierovacom konaní sú povinné odmeňovať rozhodcov podľa ich požiadaviek a niest; rovnakým
dielom všetky náklady na rozhodcovské konanie a výdavky za rozhodcovského sudcu .
23. SAMOSTATNÉ RUČENIE
poisťovateľa sú podľa poistnej zmluvy, ktorej sa týka toto poistenia individuálne a nezdieľané a
sa výhradne k jeho individuálnemu podielu na poistení. Poisťovateľ neručí za podiel akéhokoľvek
spolupoist'ovateľa, ktorý z nejakého dôvodu neplní všetky alebo niektoré zo svojich záväzkov.

Záväzky

vzťahujú

24. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Poistený je povinný oznámi
na toto poistenie.

poisťovateľovi akékoľvek

zmeny, ktoré by podstatným spôsobom mohli

mať

vplyv

~

25. POPLATKY ODBORNÍKOV

Toto poistenie zahŕňa, v rámci poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve, potrebné a primerané honoráre
architektov, inšpektorov, inžinierov, a poradcov, a ďalších odborníkov, ktoré boli vynaložené na obnovu alebo
opravu poisteného poškodeného majetku poisteného v tejto zmluve.

26. PRÁVO
Podľa

poistnej zmluvy.

27. SÚDNA PRÁVOMOC
Podľa poistnej zmluvy.
28. DORUČOVANIE SÚDNYCH PÍSOMNOSTÍ
Táto klauzula o doručovaní súdnych písomností sa vzťahuje len na Poistených so sídlom v USA.
Táto klauzula o doručovaní súdnych písomností nesmie byť v rozpore alebo
pre rozhodovanie ich sporov, ako je stanovené v ustanovení pre rozhodcu .

rušiť

povinnosti zmluvných strán

Toto ustanovenie má slúžiť ako pomôcka pre rozhodcu alebo presadzovanie týchto rozhodcov alebo
rozhodcovského nálezu, nie však ako alternatíva k tomuto ustanovovaniu rozhodcu pre riešenie sporov
vyplývajúcich z tejto zmluvy o poistení.
Strany sa dohodli, že v prípade, keď poisťovateľ nie je schopný uhradiť čiastku uplatňovanú podľa tejto
poistnej zmluvy, potom poisťovateľ na žiadosť poisteného postúpi právomoc súdov príslušnému súdnemu
úradu v rámci Spojených štátov. Žiadna časť tohto ustanovenia nie je dôvodom k tomu, a ani nesmie byt'
vnímaná, aby sa poisťovateľ zriekol práva zahájiť konanie u akéhokoľvek súdneho úradu v Spojených štátoch
amerických , postúpiť konanie k Okresnému súdu Spojených štátoch amerických, či požiadať o preloženie
prípadu k inému súdu , ako umožňujú zákony Spojených štátoch amerických alebo akéhokoľvek štátu v rámci
USA. Strany sa ďalej dohodli, že súdne písomnosti v tejto žalobe môžu byť doručované osobám povereným
v tomto Prehľade poistenia, a že v akejkoľvek žalobe vedenej na základe tejto zmluvy proti ktorejkoľvek z
týchto osôb, sa bude poisťovateľ riadiť konečným rozhodnutím príslušného súdu alebo odvolacieho súdu v
prípade odvolacieho konania.
Vyššie vymenovaní sú oprávnení a určení preberať súdne písomnosti v mene poisťovateľa v akejkoľvek
žalobe a/alebo sú oprávnení oznámiť poistenému na základe jeho žiadosti o poskytnutí písomnej záruky, že
zastupujú poisťovateľa na súde , pokiaľ bude takáto žaloba vedená.
Na základe predpisov ktoréhokoľvek relevantného štátu , územia alebo oblasti v Spojených štátoch , stanovuje
týmto poisťovateľ ako svojho právneho zástupcu v akomkoľvek procese, žalobe alebo konaní vedenom
poisteným , v mene poisteného alebo akejkoľvek inej oprávnenej osoby podľa tejto poistnej zmluvy inšpektora,
komisára , riaditeľa poistenia alebo iného úradníka menovaného k tomuto účelu v daných predpisoch alebo
jeho nástupcu či nástupnícku kanceláriu a menujú týmto vyššie menovaného ako osobu, ktorej je spomenutý
úradník oprávnený posielať súdne dokumenty alebo ich overenú kópiu.

v1_2021

Výluka prenosných chorôb

Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, že poisťovatelia sa nebudú podieľať na akýchkoľvek stratách , škodách , nárokoch,
nákladoch alebo výdavkoch akejkoľvek povahy, uhradených alebo vynaložených poisteným priamo alebo nepriamo v
súvislosti s akoukoľvek prenosnou chorobou alebo obavou z jej prenosu alebo hrozbou (či už skutočnou alebo vnímanou)
prenosu akejkoľvek choroby bez ohľadu na príčinu jej vzniku alebo udalosť , ktorá k prenosu choroby , obave z jej prenosu
alebo hrozbe prenosu choroby prispela súčasne alebo v akomkoľvek inom poradí.
Pod Prenosnou chorobou sa rozumie každá choroba , ktorá sa môže
organizmu na iný organizmus ak :

prenášať

pomocou

akejkoľvek

látky alebo prostriedku , z

ktoréhokoľvek

(a)

prenosnou látkou alebo prostriedkom je vírus , baktéria , parazit alebo iný organizmus alebo ich varianty alebo mutácie,
či už sa považujú za živé alebo nie, a

(b}

prenos medzi organizmami , či už priamy alebo nepriamy je realizovaný okrem iného vzduchom , telesnými tekutinami , z
alebo na akýkoľvek povrch alebo objekt vo forme tuhej, kvapalneJ alebo plynnej a

(c)

samotná choroba, prenosná látka alebo pôvodca prenosu spôsobia alebo by mohli spôsobiť poškodenie alebo ohroziť
ľudské zdravie alebo životné podmienky ľudí alebo spôsobia alebo by mohli spôsobiť alebo ohroziť poškodenie,
zhoršenie kvality, stratu hodnoty, predajnosť alebo stratu možnosti používania majetku alebo akúkoľvek stratu možnosti
podnikania .
·

Zároveň

sa len pre potreby poistenia zodpovednosti za škodu dojednáva, že Prenosná choroba
spôsobené baktériami Salmonela a Listéria .

nezahŕňa

ochorenia
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PREMIUM
IUSURANCE COMPAHV

Klauzula o vylúčení rádioaktívnej kontaminácie, chemických, biologických,
hio-chemických a elektromagnetických zbraniach /Clause 370 INSTITUTE
RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, 810-CHEMICAL AND
ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE/

Táto klauzula je nadradená a nahradzuje
1.

čokoľvek

Za žiadnych okolností sa toto poistenie
prispievajúce ku alebo vyplývajúce z

obsiahnuté v poistnej zmluve

nevzťahuje

čo

je s

ňou

v rozpore.

na škodu alebo náklady priamo alebo nepriamo spôsobené alebo

1.1

ionizačného žiarenia z alebo kontaminácie radiáciou z
jadrového odpadu alebo zo spaľovania jadrového paliva

akéhokoľvek

1.2

rádioaktívnych , toxických, výbušných alebo iných nebezpečných alebo kontaminačných vlastností
jadrového zariadenia , reaktoru alebo inú jadrovú zostavu alebo ich jadrových komponentov

1.3

akejkoľvek zbrane alebo zariadenia využívajúceho atómové alebo nukleárne štiepenie a/alebo fúziu alebo iné
podobné reakcie alebo rádioaktívnu silu alebo hmotu

1.4

rádioaktívnych, toxických, výbušných alebo iných nebezpečných alebo kontaminačných vlastností akejkoľvek
rádioaktívnej hmoty. Výluka uvedená v tomto bode sa nevzťahuje na rádioaktívne izotopy, iné ako jadrové
palivo , pokým sú takéto izotopy pripravované, prepravované, skladované, alebo používané pre komerčné ,
poľnohospodárske , lekárske, vedecké alebo iné podobné mierové účely

1.5

akýchkoľvek

jadrového paliva alebo

akéhokoľvek

akéhokoľvek

chemických, biologických , bio-chemických alebo elektromagnetických zbraní.

v01_2020

PREMIUM
IUSURAt~CE COMPANY

Výluka kybernetických útokov

Táto výluka je nadradená a nahradzuje

čokoľvek

obsiahnuté v poistnej zmluve

čo

je s

ňou

v rozpore.

Toto poistenie sa nevzťahuje na škodu alebo náklady priamo alebo nepriamo spôsobené alebo prispievajúce ku alebo
vyplývajúcu z použitia alebo prevádzky , akéhokoľvek počítačového systému , programu, škodlivého kódu , počítačového
vírusu alebo procesu alebo akéhokoľvek iného elektronického systému , ako prostriedkov na spôsobenie škody.

POČÍTAČOVÝ SYSTÉM znamená akýko ľvek počítač , hárdver, softvér, komunikačné systémy, elektronické zariadenia
(zahŕňajúc ale nie obmedzujúc sa na smartfón , laptop , tablet, nositeľná elektronika (tzv. wearables)), server, cloudové
úložisko alebo mikroradič vrátane akéhokoľvek podobného systému alebo akejkoľvek konfigurácie vyššie uvedeného
a zahŕňajúc akékoľvek pridružené vstupy , výstupy , zariadenia na ukladanie dát, sieťové komponenty alebo záložné
zariadenia.

PREMIUM
ltlSURANCE COMPA NY

POISTENIE MAJETKU
INFORMAČNÝ DOKUMENT O POISTNOM PRODUKTE
Spoločnosť :

PREMIUM lnsurance Company Limited, so sídlom 68 George Borg Olivier Street, STJ 1081 , St. Julian's, Maltská
republika , zapísaná v Registri spoločností na Malte pod registračným číslom C 91171 , konajúca na území Slovenskej
republiky prostredn íctvom svojej organ izačnej zložky:
PREMIUM lnsurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu , so sídlom Námestie Mateja
Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
1, oddiel : Po , vložka č í slo : 3737/B
Poistenie majetku podnikateľov

Produkt:

Informačný dokument o poistnom produkte poskytuje stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia , pričom
kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte pre zákazníka sú uvedené v ďalších dokumentoch.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie majetku
;;

podnikateľov

slúži na poistenie škôd na majetku spôsobených poisteným poistným rizikom .

čo je predmetom poistenia?
_,.

Predmetom poisten ia môžu byť napr. prevádzkovo
obchodné zariadenia, zásoby, peniaze , stavebné
úpravy, nehnuteľnosti, náklady vynaložené na
vypratanie miesta poistenia .

Škody spôsobené
základným živelným poistením obsahuj úcim:
náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa s posádkou ,
náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa bez
posádky, požiar, priamy úder blesku, výbuch
rozšíreným živelným poistením obsahujúcim:
aerodynamický tresk, dym , krupobitie , lavínu, náraz
motorového vozidla vedeného poisteným , náraz
motorového vozidla vedeného inou osobou ako
poistený, pád stromov / stožiarov / iných
predmetov, prudký vietor, tiaž snehu alebo
námrazy , výbuch sopky, zosuv pôdy/ zrútenie skál
alebo zeminy
povodňou alebo záP,Javou
zemetrasen ím
vodovodnou škodou, t.j. škodou spôsobenou
nečakaným a náhlym únikom vody, pary alebo
kvapaliny z vodovodného zariadenia
prerušením prevádzky, ktoré nastalo v dôsledku
škody na majetku spôsobenej vyššie uvedenými
poistnými rizikami
rozbitím skla
krádežou a/alebo lúpežou
prerušením prevádzky, ktoré nastalo v dôsledku
odcudzenia majetku
vandalizmom
poškodením alebo zničením strojového zariadenia
alebo elektronického zariadenia
prerušením prevádzky, ktoré nastalo v dôsledku
poškodenia alebo zničenia strojového zariadenia
alebo elektronického zariadenia
poškodením ,
zničením
alebo
odcudzením
prepravovaného nákladu

_,.

Poistná suma alebo limit poistného plnenia pre
jednotlivé položky predmetu zodpovedá hodnote
týchto položiek určenej poistníkom. Informácie
o výške poistných súm pre jednotlivé položky
môžete nájsť v poistnej zmluve.

~ Čo nie je predmetom poistenia?
X

X
X
X

x

X
X
X

motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel, ktoré
sú vyrobené alebo schválené na účely v premávke na
pozemných komunikáciách a podliehajú prihláseniu do
evidencie vozidiel
lietadlá, plavidlá , koľajové vozidlá, prípadne iné
zariadenia schopné pohybu v atmosfére
domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá a iné
druhy vyšších organizmov
vodstvo, pôdu , polia , lesy, porasty a rastliny
verejné prenosové a distribučné sústavy elektriny,
plynu , vody, tepla a verejné elektronické komunikačné
siete
softvérové vybavenie a elektronické dáta
škody, ktoré sú dôsledkom odstavenia prevádzky ako
hospodárska strata, ušlý zisk
majetkové sankcie (pokuty, penále, úroky z omeškania
a pod.) ·

m

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie za vedomé
porušenie
povinností
stanovených
v poistných
podmienkach a poistnej zmluve, ak to malo podstatný
vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie
rozsahu jej následkov
v prípade ak poistený uvedie poisťovateľa do omylu
o okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poistné
plnenie a/alebo výšky poistného plnenia, nie je
poisťovateľ povinný poskytn úť poistné plnenie
poistenie sa nevzťahuje na veci alebo škody vylúčené
z poistenia vo Všeobecných poistných podmienkach ,
Osobitných poistných podm ienkach alebo poistnej
zmluve
v prípade ak je stanovený limit poistného pl_nenia,
výška poistného plnenia je obmedzená výškou
stanoveného limitu poistného plnenia

Kde sa na
~

=

mňa vzťahuje

krytie?

ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa vzťahuje na poistené veci len vtedy ak ku škode na veci došlo na
mieste, ktoré je uvedené v poistnej zmluve ako miesto poistenia, pričom môže byť vymedzené adresou, parcelným číslom
alebo územným rozsahom

Aké mám povinností?

•
•

•

•

•
•
•
•
•

odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa, vrátane e-mailovej komunikácie a dopÍňania
dotazníkov, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia
umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám vstup do poistených objektov a areálov a umožniť im tým posúdiť
poistné riziko , preskúmať funkčnosť a činnosť zariadení slúžiacich na ochranu majetku; ďalej predložiť poisťovateľovi
alebo ním povereným osobám predložiť k nahliadnutiu projektovú , požiarnotechnickú, protipovodňovú , účtovnú a inú
obdobnú dokumentáciu
bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v náležitostiach, ktoré boli podkladom pre uzatvorenie
poistnej zmluvy a to najmä zmeny prevádzkovej činnosti poisteného, druhu a rozsahu poistného rizika, poistnej hodnoty
poisteného majetku, miesta poistenia, zariadení slúžiacich na ochranu poisteného majetku,
udržiavať poistený majetok v dobrom technickom stave , dodržiavať ustanovenia technických noriem a predpisov,
všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecných poistných podm ienok, osobitných poistných podmienok
vzťahujúcich sa k dojednanému poisteniu , doplnkových poistných podmienok a poistnej zmluvy,
dbať na to, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie
platiť poistné v stanovenej výške k termínom jeho splatnosti
bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi a toto hlásenie doložiť najneskôr do 5 dní v písomnej forme
vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody a vyžiadať si k tomu pokyny poisťovateľa a postupovať
v súlade s nimi
bezodkladne oznámiť polícii vznik škody , ktorá nastala za okolností vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného
činu a umožniť poisťovateľovi prístup k vyšetrovaciemu spisu polície

Kedy a ako uhrádzam platbu?

•
•

Jt

Termín a spôsob úhrady poistného, alebo splátok poistného sú uvedené v poistnej zmluve .
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, je poistné splatné prvým dňom poistného obdobia .

Kedy

•

začína a končí krytie?

Poistenie vznikne prvým dňom po uzatvorení poistnej zmluvy , ak nebolo zmluvnými stranami dohodnuté, že poistenie
vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy alebo bol určený neskorší dátum vzniku poistenia .

Poistenie zaniká :
•
uplynutím poistnej doby, ktorá je uvedená v poist.nej zmluve
•
ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho
splatnosti , poistenie zaniká uplynutím tejto lehoty
•
ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na
jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručen í m tejto výzvy. Výzva poisťovateľa musí obsahovať
upozornenie, že poistenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia, pričom to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného;
•
zánikom poisteného
•
písomnou dohodou medzi poistníkom a poisťovateľom
•
ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane, t.j . zánikom poistenej .veci

Ako môžem zmluvu

•

písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi najneskôr šesť
pred koncom poistného obdobia,
písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, pričom výpovedná lehota je osemdňová
písomnou výpoveďou do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom
výpovedná lehota je osemdňová a jej uplynutím poistenie zanikne

týždňov

•
•

vypovedať?

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
INFORMAČNÝ DOKUMENT O POISTNOM PRODUKTE
Spoločnosť :

Produkt:

PREMIUM lnsurance Company Limited, poisťovňa so sídlom 68 George Borg Olívíer Street, STJ 1081 , St. Julían's,
Malta, zapísaná v Registri spoločností na Malte pod registračným číslom C 91171 , konajúca na územ í Slovenskej
republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky:
PREMIUM lnsurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu , so sídlom Námestie Mateja
KoNína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
1, oddiel: Po, vložka číslo : 3737/B
Poistenie všeobecnej zodpovedností za škodu

Informačný

dokument o poistnom produkte poskytuje stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia,
kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte pre zákazníka sú uvedené v ďalších
dokumentoch .
pričom

O aký typ poistenia ide?
Poistenie zodpovednosti za škodu je

určené

pre

podnikateľské

subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky alebo

českej republiky (vrátane subjektov, ktoré predstavujú ich záujem v zahraničí) , ktorého účelom je poskytnúť poistnú

ochranu za nimi spôsobené škody na zdraví a na živote, ktoré vzniknú v dôsledku ich činnosti tretej osobe. Rozsah
poistenia je riešený individuálne podľa potrieb konkrétneho zákazníka, ale zároveň v rozsahu poistného rizika , ktoré je
poisťovateľ ochotný akceptovať. Poistenie zodpovednosti za škodu nekryje všetky podnikateľské riziká, ktoré súvisia so
zodpovednosťou podnikateľa za škodu.

=

Čo je predmetom poistenia?
./
,1

./
,1

,1

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti
Škoda spôsobená vadným výrobkom
Škoda na veci a zdraví tretej osoby
Následná škoda vyplývajúca zo škody na veci
a na zdraví
Zodpovednosť
z vlastníctva
a správy
nehnuteľností

./

Trovy právnej obhajoby v konaní o náhradu
škody
./ Zachraňujúce náklady do výšky 20%
z poistnej sumy
,1
Zodpovednosť
za škodu na užívaných
cudzích nehnuteľnostiach do sublimitu 20.000
EUR (vyšší limit je potrebné pripoistiť)
./ Zocjpovednosť za škodu na na odložených
veciach
návštevníkov a zamestnancov
poisteného vo výške nad 2.500, - EUR za
jednu vec, a spolu za viacero vecí počas
jedného poistného obdobia nad 1O.OOO,- EUR
./ Škody spôsobené salmonelózou a listériou
,1
Poistná suma alebo limit poistného plnenia
je určený dohodou zmluvných strán
individuálne v každej poistnej zmluve.
Informácie o poistnej sume môžete nájsť
v poistnej zmluve.

Kde sa na
./
,1

mňa vzťahuje

~ Čo nie je predmetom poistenia?
X
X

X
X

X

Náklady na stiahnutie vadného výrobku z trhu
Škoda na samotnom vadnom výrobku
Environmentálna škoda
Profesná zodpovednosť za škodu
Zodpovednosť
štatutárov
a iných
členov
v riadiacich funkciách podnikateľského subjektu

m

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poistné podmienky obsahujú odstrániteľné výluky
je
mozne
dopoistiť
z poistenia,
ktoré
a neodstrániteľné výluky z poistenia, ktorých
platnosť nie je možné vylúčiť
Poistenie sa nevzťahuje napríklad na:
zodpČvednosť za škodu prevzatú nad rámec
zákona.
škodu spôsobenú vedomou nedbanlivosťou
alebo úmyselne
náhradu zmluvných , správnych a/alebo trestných
sankcií alebo pokút akéhokoľvek druhu

krytie?

Poistenie v základnom poistnom krytí má územné krytie: Slovenská republika, česká republika, Rakúsko,
Maďarsko a Poľsko
V poistnej zmluve môže byť územné krytie zúžené, alebo rozšírené.

Aké mám povinnosti?

•

odpovedať

úplne a pravdivo na všetky písomné otázky

poisťovateľa ,

vrátane e-mailovej komunikácie a

dopÍňania dotazníkov, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia,

•

•
•

•

•

bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v skutočnostiach, ktoré boli podkladom
(dotazníky, písomná a e-mailová komunikácia vrátane príloh) pri uzavieraní poistnej zmluvy a každú zmenu
skutočností , ktoré poistený uviedol poisťovateľovi pri dojednávaní poistenia, ak by mohli mať vplyv na
zvýšenie poisteného rizika,
platiť poistné dojednané v poistnej zmluve, pričom poistník a/alebo poistený nie je oprávnený bez súhlasu
poisťovateľa si započítať platbu poistného s nárokom na poistné plnenie,
postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a konať tak aby škodová udalosť nenastala a zároveň nesmie
porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva vzniku škodovej udalosti,
ku ktorým ho zaväzuje poistná zmluva a všeobecné záväzné právne predpisy, ani nesmie strpieť
porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb,
poistený nesmie bez súhlasu poisťovateľa priznať akýkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za
prípadnú škodu , uzavrieť súdny zlniér alebo dobrovoľne poskytnúť akúkoľvek náhradu „škody", dkrem
výdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovania alebo zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkov
nevyhnutných na zabránenie vzniku hroziacich škôd,
bezodkladne oznámiť poisťovateľovi udalosť s ktorou je alebo by mohla byť spájaná zodpovednosť
poisteného za škodu a ktorá by v budúcnosti mohla stanoviť povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné
plnenie

Kedy a ako uhrádzam platbu?

•
•

J•I

Termín a spôsob úhrady poistného, alebo splátok poistného sú uvedené v poistnej zmluve.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, je poistné splatné prvým dňom poistného obdobia.

Kedy

začína a končí krytie?

Poistenie vznikne prvým dňom po uzatvorení poistnej zmluvy, ak nebolo zmluvnými stranami dohodnuté, že
poistenie vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy alebo bol určený neskorší dátum vzniku poistenia.
Poistenie zaniká:
• uplynutím dohodnutej doby, ktorá je uvedená v poistnej zmluve;
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa
jeho splatnosti, poistenie zaniká uplynutím tejto lehoty,
• ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy
poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa
musí obsahovať upozornenie, že poistenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia, pričom to isté platí, ak bola
zaplatená len časť poistného;
• zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného

m

Ako môžem zmluvu

•

výpoveďou jednej zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť
druhej zmluvnej strane najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia;
písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
pričom výpovedná lehota je osemdňová;
písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia
alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je osemdňová a jej uplynutím poistenie zanikne

písomnou

doručená

•
•

vypovedať?

Príloha zmlúv pre časť 1 a 2:

·
P.č.

Zoznam subdodávateľov /Prlloha č.3/

Názov firmy a sídlo

Údaje a osobe oprávnenej

Predmet dodávok, prác alebo

Podiel na

subdodávateľa, IČO

konať za subdodávateľa (meno

služieb

celkovom

a priezvisko, adresa pobytu,

objeme

dátum narodenia)

dodávky

(%)

xxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

v .........................., dň.i :

V Bratislave,

dňa:

20.05.2021

Objednávateľ:

PREMIUM lnsurance Company Limited,
pobočka poisťovne

z iného členského štátu
Ing. Ľubor Beňo
prokurista

Názov majetku
Scorák elektrickv Mora
Ro z d e ľovač oákový so spoikami
Kadernlckv stôl GLORIA /zelenV/ ·
KonferenčnV stolík
Pracovnv stôl MTPSJ 1
ROKOS predsienova suprava (6ks)
Rohov a oclica K.Z 841200/92
Ru č ná okrutná orla tzacotičané Dielňa Budatln)
Sto·a n na orosoektv kovovli 6-dielny
Stôl tvarovaný ECO PUR 160R
Stôl tvarovanV ECO PUR 160L
Tabuľka s QR kódom vVznamné ob'ektv v 2:ilinc
Tabuľka s OR kódom vYznamné objekty v Zilinc
Tabuľka s OR kódom vVznamné obiekty v Ziline
Tabuľka s OR kódom významné obiektv v Ziline
T a buľka s OR kódom vVznamné ob'ektv v iline
Tabuľka s QR kódom významné objekty v Ziline
Tabuľka s OR kódom významné obiektv v iline
Tabuľka s QR kódom vVznamné ob'ektv v iline)
Tab uľka s OR kódom vVznamné ob'ektv v iline
Tab uľka s OR kódom významné objekty v iline
Tab u ľka s OR kódom významné obiektv v iline)
Tabuľka s QR kódom vVznamné ob'ektv v iline\
Tabuľk a s OR kódom vVznamné objekty v iline
El ektrický vrátnik
Skartátor SECURIO 822
Stol ROMI OVAL orirodnv
Stabilizátor OJI RONIN SC Pro (na fotoapa rát)
Sto lička rokovacia SAOJ
Stolička rokovacia SAOJ
Stolička rokovacia SAOJ
Stolička rokovacia SAOJ
Sto li čka rokovacia SA03
Stolička rokov acia SAOJ
Stolička rokovacia SA03
Stolička rokov acia SA03
Stolička rokov acia SA03
Stolička rokovacia SA03
Stolička rokovacia SA03
Stolička rokovacia SA03
S!olička rokovacia SA03
Stoli č ka rokovacia SA03
Stolička rokovacia SAOJ
Stolička rokovacia SAOJ
Stoli čka rokovacia SA03
Stolička rokovacia SA03
rokovacia SA03
rokovacia SA03
rokovacia SAOJ
Freza vrchna OFF 1229
Podlah.krvtina~ALMIRA~ 4x 14,5m(715 .-/ 1m)
Stôl nerezovV
Stôl nerezovV
PracovnV stôl kuchvnskV
ObýVacia siena Cancan New 3 OS DUB
Kancel. kreslo LIDO SEF
Sorcha s batériou zo stenv a ramienkom DOC 7
Posuvné dvere
Posuvné dvere
Posuvné dvere
Posuvn é dvere
Informa č ná ta buľa lcintorln Budatln)
Informa č n á tabuľa Novli cinlorln
Info rma č ná tabuľa (cintorln Zilinská Lehota)
Info rm ač n á tabuľa (cintorín Závodie)
Informačná tabuta /cintorín Zástranie}
I nformačná tabuľa cinlorln Zádubnie
Informačná tabuľa (cintorln Vranie)
Informa čná tabuľa (cintorln Tmavé)
I nfo rma čná tabufa cintorín Sltátovl
I nformačná tabuta cintorln Pova.žskli Chlm ec
Informa č ná tabuľa cintorln Moišová. LU čka)
Inform ačná. tabuľa cintorín B vtčic a evanielický)
Inform ačná tabuľa cintorín Bvtčic a katollckvl
I nfor m ačná tabuľa cinlorln Brodno
Inform ačná tabuľa cintorln Bánová)
Skrinka šatnlková
Kadernlckv stôl Gloria modf'i
Mraznička

KM náhonu
Rozdelovac aulovv
Zalúzie
Um Vvačka riadu Bosch SMS50J18EU
Pita MS231
List. r.1826 - kožený rám
Záhradná kosačka
Priamočiara orla GST BOSCH
Vešiak nástennV
ZásuvkovV blok ZB 490x600x850
Wsl avnV crosoek1or EASY 6-dielnv
Telefonnv oristro·
Slolik 8-hrannv
Stolik 8-hrannv
Stolí k 8-hrannv
Stôl Adam 120/80 hnedli
Stôl Adam 120/80 hnedli
Stôl Adam 120/80 hnedý
5161 Adam 120/80 hnedý
St61 Adam 120/80 hnedli
St61 Adam 120/80 hnedli
Slól Adam 120/80 hn edY
Stôl Adam 120/8 0 hnedV
Stol Adam 120/80 hnedý
Stôl Adam 120/80 hnedli
Stôl Adam 120/80 hnedY'
Stôl Adam 120/80 hn edV
Stol Adam 120/80 hnedý
Stôl Adam 120/80 hnedli
Stôl Adam 120/80 hnedV

lnv.Cislo
146/DHM-40/2008
DHM/14-04/4948
721DHM -19112006
DHM/11-19/0032
143/DHM-39/2009
024/7-93/0104
024/7-92/0129
2051/0HM-57/08
DHM-7/2009
DHM/11-08/0002
DHM/11-08/0001
205/ DHM-1109/ 18
205/DHM- 1108/ 18
205/DHM- 1107/18
205/DHM-1106/18
205/DHM-1105/18
205/DHM-1104 /18
205/DHM-1103/1 8
205/DHM-11021 18
205/DHM- 110 1/18
205/DHM-1100/18
205/DHM-1099/t 8
205/DHM-1098/18
205JDHM-t097/18
DHM/14-08/0091
DHM/12-18/0004
024/7-99/0598
DHM/14-20/0016
205/028-126/15
205/028-141/15
205/028-125/15
205/028-140/15
205/028-1 39/15
205/028-138/15
205/028-137/ 15
205/028-136/15
205/028-135/15
205/028-134/ 15
205/028-133/15
205/028-132/ 15
205/028-131/15
205/028- 130/15
205/028-129/15
205/028-128/ 15
205/028-127/15
205/028-146/15
205/028-145/15
205/028-144/15
205/028-143/15
205/028-142115
DHM/1J-19/0009
DHM/14-00/4154
144/DHM-316/12
144/0HM-315/12
72/DHM-60/2002
150/DHM-112017
DHM/ 11 - 17/0032
143/DHM-30/2009
201/028-8/2015
20 1/026-7/2015
201/028-6/2015
201/028-5/2015
255/DHM-165/16
255/DHM-164 /16
255/DHM-163/16
255/DHM-162116
255/DHM-161/16
255/DHM-160/16
255/DHM-159/16
255/DHM-158/16
255/DHM-157116
255/DHM-156/16
255/DHM-155/ 16
255/DHM-154/16
255/DHM- 153/16
255/DHM-1 52116
255/DHM-151 /16
DHM/11-11/0053
72/DHM-192/2007
7213-1/1995
2051/DHM-47/06
022/4-96/0002
DHM/14-16/0086
2051028-512013
205/DHM-1272/19
205/DHM-1157/18
145/DHM-256/ 16
DHM/14-11/0040
DHM-23/2009
721DHM-410/2020
DHM-10/2007-2
DHM/14-01 /4409
024/7-92/0187
024/7-92/0186
024/7-92/01850
248/5/1-81/05
248/5/1-80/05
248/5/1-79/05
248/5/ 1-76/05
248/5/1-77/05
248/5/1-76/05
248/5/1-75/05
246/5/1-74/05
248/5/1-73/05
2-18/5/1-72105
248/5/1-71/05
248/5/1-70/05
248/5/1-69/05
248/5/1-66/05
248/5/1-67/05

Obst.cena
Dátum zaradc-nia Druh majc-tku
Umiestnenie
331.61
27.9.2008 0:00 771/1 - Drobný h Klub dôchodcov v budov e MS Slrátov
331,81
13.7.2004 O:OO 771 /1 - Drobný h PZ v Moišovei LU čke
331,94
15.12.2006 0:00 771/1 - DrobnV h Detské iasle Pu!kinová ul.
332,00
9.10.2019 0:00 771/1 - Drobnli hr A 100 - chodba
333.20
1.12.2009 0:00 771/1 - DrobnV h Denn é centrum v býValYch detských jaslách ul. A. Kme ťa
334 .76
31.12.1993 0:00 022 - Samostatné hnuteľn é veci a súborv hnuteľných veci
335 ,26
31. 12.1992 0:00 022 - Samostaln 720 z asada čk a '1.cosch,)
335 .76
25.9.2008 O:OO 771/1 - DrobnV hr aktiv ačné či nnosť
335 .85
1.1.2012 0:00 771/1 - DrobnY h maielok DO TIK
4.3 .2008 0:00 771 /1 - DrobnV h R. 723 kancelária odbor tlačový
336 .20
336 .20
4.3.2008 0:00 771 /1 - DrobnV h R - 723 ka ncelária odbor tlačovV
336 .76
2.11.2018 0:00 771/1 - Drobný h Odbor kullúrv
2.11.2018 0:00 771/1 - Drobný h Odbor kultúrv
336 .77
336.77
2.11 .2018 0:00 771/1 • Drobný h Odbor kullúrv
336 ,77
2.11.2018 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kultúrv
336.77
2.11 .20180:00 771/1-DrobnVh Odbor kultUrv
2.11 .2018 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kul!Urv
336 .77
336 ,77
2.11 .2018 0:00 771/1 - Drobný h Odbor kul!Urv
336 .77
2.11.2018 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kultúrv
336.77
2.11.2018 0:00 771/1 - Drobný h Odbor kultúry
336.77
2.11.2018 0:00 77111 - Drobný h Odbor kultúrv
336 .77
2.11.2018 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kul lúrv
336 .77
2.11.2018 0:00 77111 - Drobnli h Odbor kultúr
336.77
2. 11.2018 0:00 771/1- Drobný h Odbor kul!Ury
337 .95
14.5 .2008 0:00 771/1 - Drobný h R - Na str eche Radnice
25.5 .2018 0:00 771/1 - DrobnV h A 304
341.30
341 .5 7
21 . t 1.1999 0:00 022 - Samoslatn 551 vrchnli aoartmán
25 .5.2020 0:00 771/1 - Drobný h KC - OTaZV
342.66
343 ,68
12.11 .2015 O:OO 028 - drobný dlho budova Roscnfcldov ho oal áca Hurbanova ul.
12.11.2015 O:OO 028 - drobnV dlho budova Rosenfe ldovho cal áca Hurbanova ul.
343.68
343 ,68
12.11.2015 O:OO 028 - drobný dlho budova Rosenfe ldovho oaláca Hurbanova ul.
343 ,68
12.11 .2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho pal áca Hurbanova ul .
12.11 .2015 0:00 028 - drobný dlho budova Rosenfcldovho oaláca Hurbanova ul.
343.68
12.11 .201 S 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho oaláca Hurbanov a ul.
343 .68
12.11 .20 15 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho oaláca Hurbanova ul.
343.68
12.11 .2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho paláca Hurbanova ul.
343.68
343,68
12.11 .2015 0:00 028 - drobný dlho budova Rose nfeldovho oaláca Hurbanova ul.
12.11.2015 0:00 028 - drobnV dlho budov a Rosenfeldovho oaláca Hurbanova ul.
343.68
12.11 .2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho oaláca Hurbanova ul.
343.68
12.11 .201 5 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenľeldovho paláca Hurbanova ul.
343.68
12.11 .201 5 0:00 028 - drobnÝ dlho budova Rosenľeldovho caláca Hurbanova ul.
343.68
12.11.2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rose nľeldovho oaláca Hurbanova ul .
343.68
12.11.2015 0:00 028 • drobnli dlh o budova Rosenleldov ho oaláca Hurbanova ul .
34 3.68
12.11.2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho paláca Hurbanova ul .
343.68
12.11.2015 0:00 028 - drobný dlho budova Rosenfel dovh o oaláca Hurbanova ul .
343.68
343,68
12.11.2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho oaláca Hurbanova ul .
12.1 1.2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho oaláca Hurbanova ul ,
343.68
12.11.2015 0:00 028 - drobnY dlho budova Rosenfeldovho paláca Hurbanova ul.
343.68
12.11.2015 0:00 028 - drobnY dlho budova Rosenfeldovho oaláca Hurbanova ul.
343.68
12.11.2015 0:00 026 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho oaláca Hurbanova ul.
343.68
25 .10.20 190 :00 771/1-Drobnlih D -954
343 .92
26 .7.2000 0:00 771/1 - DrobnV h 554 (povala)
344 .15
34 5,60
10.12.20 12 0:00 771 /1 - Drobný h Jed áleň o r e & U I . J, B oro d áč a 1
Ul. J, Borodá č a 1
10.12.2012 0:00 771/1 - DrobnV h Jedáleň re
345.60
346,23
1
~r~:::
Ovoeináro"':"'·---------1
346.30
4.4.2017 0:00 77111 - Drobný h A 105-primátor
347.04
347.48
1.12.2009 0:00 77111 - DrobnV h Denné centrum v bWalÝch detskvch iaslách ul. A. Kmeťa
347.50
15.12.2015 0:00 028 - drobnli dlho Kanc. č . 110
347.50
15.12.2015 0:00 028- drobný dlho Kanc. č, 11 0
347.50
15.12.2015 0:00 028- drobnY dlho Kanc. č. 110
347.50
15.12.2015 0:00 028 - drobný dlho Kanc. č. 110
348.0 0
18.10.2016 0:00 771/1 - DrobnV h, Cintorln BudaUn
348.00
18.10.2016 0:00 771/1 - DrobnV h1 Nový cintorín
348.00
18.10.2016 0:00 771 / t - DrobnY hr Cintorín Zil. Lehota
348.00
18.10.2016 0:00 771/1 - Drobný hr Cintorín Závodie
348.00
18.10.2016 0:00 771/1 - DrobnV h Dom smútku Zástranie
348,00
18.10.2016 0:00 771/1 - DrobnV hr Cintor/n/Dom smútku Zádubnie
18.10.2016 0:00 77111 - DrobnV h1 Clntorin a Dom smútku Vranie
348.00
348 ,00
18.10.2016 0:00 77111 - Drobný h Dom smútku Trnov é
348 ,00
18.10.2016 O:OO 771/1 - DrobnY h Cintorín Strátov
18.10.2016 0:00 771/1 - DrobnY' h Dom smútku Pov. Chlmec
348.00
348,00
18.10.2016 O:O O 771/1 • Drobný h Dom smútku Moi!. LU čka
18.10.2016 O:OO 771/1 - Drobný h ClntorJn Bvtčica
348,00
348 ,00
18.10.2016 0:00 771/1 - DrobnV h Cintorln Bvt čic a
18.10.2016 0:00 771/1 - Drobnli h Dom smútku Brodno
348 .00
348 ,00
18.10.2016 0:00 771/1 - Drobný h Cintorln Bánová
348,00
29.12.2011 O:OO 771/1 - Drobný h A 105.orimátor
34 8,20
19.2.2007 O:OO 771/1 - DrobnV h Detské iasle Puškinová ul.
348,54
1.6.1 995 O:OO 022 - Samostatn Detské ·asJe Puškinová ul.
348 .54
27 .10.2006 0:00 77111 - Drobný h aktivačná či nnosť
348.57
2.2.1997 0:00 022 - Samostatn · PZ v Bro dne
348,58
2.9.2016 0:00 771 11 - DrobnV h nebvtové Driestorv Horn\! Val č.24
28.8.2013 O;OO 028- drobnli dlh o 717 kuchvňa vedľa ori'im .kanc. (1.oosch.1
349,00
31.7.2019 0:00 771/1 - Drobný h PZ v Mo·šove· Lú čke
349,00
350,00
1.12.2018 0:00 771/1 - Drobný h knihárska dielr'la v Rose nfeldovom paláci
350 ,00
15.12.2016 0:00 771/1 - Drobný h Denn é centrum Nám. J. Borodá ča 1
350,00
31.5.2011 0:00 771/1 - DrobnV h D- 954
350,32
1.1.20120 :00 771/1-Drobnlih ma 'etokooTIK
350.40
23 .7.2020 0:00 771/1 - DrobnV h1 Detské iasle Puškinová ul.
1.1.2012 0:0 0 771/1 - Drobný hr maietok oo TJK
351 .56
20 .10.20 01 0:00 77 1/1 - DrobnV h A 103
352.02
31 .12.1992 0:00 022 - Samostatn 71 7 kuchvr'la ved ľa ori 'i m.kanc. ( t .oosch.
352.52
31.12.1992
0:00 022 - Samostatn 711 zasadačka (1 ,posch.)
352.52
31 .12.1992 0:00 022 - SamostatnE 613 vestibul (orlze mie)
352.52
28.12.2005
0:00 77111 - DrobnV h Mestské divadlo
353.14
28.12.2005 O:OO 77111 - Drobnli h Mestské divadlo
353.14
353.14
28.12.2005 0:00 771/1 - Drobný h Mestské div adlo
353.14
28.12.2005 0:00 771/1 - Drobný h Mestské divadlo
353 .14
28.12.2005 O:OO 771/1 - DrobnV h Mestské divadlo
353.14
28.12.2005 0:00 771/1 - DrobnV h Mestské divadlo
353.14
28.12.2005 0:00 771/1 - DrobnY h Mestské divadlo
28 .12.2005 0:00 771/1 - DrobnV h Mestské divadlo
353.14
28 .12.2005 0:00 771/1 - Drobný h Mestske divadlo
353.14
28 .1 2.2005 0:00 771/1 - DrobnV h Mestske divadlo
353.14
28 .1 2.2005 0:00 771/1 - DrobnV h Mestske divadlo
353.14
28.12.2005 0:00 771/1 - DrobnV h Mestské divadlo
353.14
353,14
28.12.2005 0:00 771/1 - Drobný h Mestské divadlo
28 .12.2005 O:OO 771/1 - DrobnV h Mestské divadlo
353.14
353 ,14
28 .12.2005 0:00 771/1 - Drobnli h Mestské divadlo

1~:~:~~~: ~;~~ ~~~:~:

g~::~: ~

i~:

Stôl
Stôl
Stôl
Stôl
Stôl
Stôl

Adam 120/80 hnedý
Adam 120/80 hnedý
Adam 120/80 hnedV
Adam 120/80 hnedV
Adam 120/80 hnedý
Adam 120/80 hnedý
Snímač éiarovVch kódov s bluetooth
Pamätná labura Anna Zimenová
Licencia ABREM Monitorinci
Licencia ABREM Monitorina
Licencia ABREM Monitorina
S rcha s batériou zo slenv a ramienkom DOC 7
Software "Kunne zmluvy. Náiom.zmluvv~
Skartovacie zariadenie
2:alllzie
a1Uzie
Skrinka na zakladače otvorená
Skrinka na zakladače otvorená
Skartovačka HSM Securio 822
Automatická llráčka Bosch WAN2826CS biela
Kancelärska zostava Johan New (dub)
Cllačka čiarovVch kódov - Metroloaic Vo aoer USB MS9520
SUbor UschovnVch skriniek l6 ks
Stôl llracovnv PS - PJZ (800x600d50)
Práčka LG F1056QDP
Exoresso Kruos EA 8178 lkävovar}
MobilnV telefón Samsuna Galaxv S9 black
Pronram "Skladové hospodárstvo" a "Pokladňa"
Prociram "Skladové hosoodárstvo" a "Pokladr'la~
MODUL ON- dane + olatob.vVmer s oošt.oeňa1 . ooukazom U
Univerzálne kreslo Meditech Mobile
Stolička racovná SA02
Sloliéka oracovná SA02
Skrinka vvsoká SK01
Skrinka vvsoká SKOi
Skrinka v11soká SKOi
Skrinka vvsokä SKOi
Kontainer K001
Konta'ner K001
DronovV kufor - učebná pomäcka
Ihrisk. komoonent- hoidačka visiaca /B e rnolákova-ť:a'áková: ul./
TREZOR näbvlkovV SAFETRONICS NT 39M
Vozlk servirovacl
VefkokanacitnV zásobnlk vodv ST 600Uvak na lesnV oo!iar
Chladnička kombinovaná SIEM KO JJWOO
Soorák MORA 2460
Snoráka MORA 2460
Kancelárskv stôl ST02
Pam ätná tabuľa Ondrei Batät fv oarku v Považskom Chlmci
Rádiostanica Motorola OP 1400- orenosná
Rádiostanica Motorola OP 1400- orenosná
Rádiostanica Motorola OP 1400- [lrenosná
Rádiostanica Motorola DP 1400 - llrenosná
Rádiostanica Motorola DP 1400 - renosná
Rádiostanica Motorola OP 1400 - crenosná
Rádiostanica Motorola OP 1400- crenosná
Rádiostanica Motorola OP 1400 - renosná
Rádiostanica Motorola DP 1400- crenosnä
Rädiostanica Motorola DP 1400- crenosná
Rádiostanica Motorola DP 1400- crenosná
Rádiostanica Motorola DP 1400 - renosná
Rádiostanica Motorola OP 1400- crenosná
Rádiostanica Motorola DP 1400- crenosná
Rädiostanica Motorola OP 1400 • Drenosná
Rádiostanica Motorola DP 1400 • arenosná
Rádiostanica Motorola OP 1400 - orcnosná
Rädiostilnica Motorola OP 1400 - crenosnä
Rádiostanica Motorola OP 1400 - orenosná
Rádiostanica Motorola OP 1400 - prenosná
TV SRT40FX 4003 101 cm
TV-SRT40FX4003 101cm
M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG
M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Uniried ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
MJ65 E3 Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG
M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG
M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG
M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG
M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG
M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
MJ65 El Unified ShrdSvr ALNG
M365 El Unified ShrdSvr ALNG
M365 El Unffied ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 El Unified ShrdSvr ALNG
M365 El Unified ShrdSvr ALNG

248/5/1-66/05
248/5/ 1-65/05
248/5/1-64/05
248/5/1-63/05
248/5/1-62/05
248/5/1-61/0S
205/028-17/2013
205/DHM-1326/19
ONM/3-19/0006
DNM/3-19/0005
DNM/3-19/0004
143/0HM-33/2009
018/3 -00/0070
DHM/14-06/5621
DHM/14-16/0088
DHM/14-16/0087
DHM/11-19/0010
DHM/11-19/0009
DHM/12-19/0009
72/DHM-395/2019
147/DHM-30/2017
DHM/ 14-09/0018
DHM-1112011
72/DHM-408/2020
144/DHM-297/11
DHMfl 3-19/0002
DHM/14-19/0016
72/DNM-112009
71/0NM-1/2009
O18/3-08/000 1
151/028-8/201 S
205/028-124/15
205/028-123(15
205/0HM-685/15
205/0HM-684/15
205/0HM-683/15
205/DHM-682/15
205/DHM-691/15
205/0HM-690/15
206/DHM-45f2019
205/DHM-232/07
OHM/14-08/0118
72/DHM-6112003
205/0HM-1295/19
71/0HM-308/2008
OHM/14-05/5523
OHM/14-05/5524
205/028-117/15
205/0HM-1328/19
206/DHM111/2019
206/0HM-18/2019
206/DHM120/2019
206/0HM119/2019
206/DHM118/2019
206/DHM117/2019
206/0HM116/2019
206/0HMl 15/2019
206/0HM114/2019
206/0HMl 13/2019
206/0HMI 12/2019
206/0HM-17/2019
206/0HM-16/2019
206/0HM-15/2019
206/0HM-14/2019
206/DHM-13/2019
206/DHM-12/2019
206/DHM-11/2019
206/DHM-10/2019
206/0HM-9/2019
028-14/17-1016
028-14/17-101 S
DNM/3-20/0197
ONM/3-20/0226
ONM/3-20/0225
ONM/3-20/0224
DNM/3-20/0223
DNM/3-20/0222
DNM/3-20/0221
DNM/3-20/0220
DNM/3-2010219
DNM/3-2010218
DNM/3-2010217
ONM/3-20/0216
ONM/3-20/021 S
ONM/3-20/0214
ONM/3-20/0213
DNM/3-20/0212
ONM/J-20/0211
DNM/3-20/021 O
DNM/3-20/0209
DNM/3-20/0208
DNM/3-20/0207
DNM/3-20/0206
ONM/3-20/0205
ONM/3-20/0204
ONM/3-20/0203
ONM/3-20/0202
ONM/3-20/0201
DNM/3-20/0200
DNM/3-20/0199
DNM/3-20/0198
DNM/3-20/0196
ONM/3-20/0195
ONM/3-20/0194
ONM/3-20/0193
ONM/3-20/0192
ONM/3-20/0191
ONM/3-20/0190
DNM/3-2010189
ONM/3-20/0253
ONM/3-20/0252

353 .14
353 ,14
353 .14
353.14
353.14
353.14
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
354 .62
354,84
355.51
356.00
356.00
356,00
356.00
356.80
357.00
357.00
357 ,00
357 .12
358 .80
359 .00
359 .00
359.10
359 ,38
359 .38
359.46
359.76
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360,00
360,00
360,00
360 ,08
360,15
361 ,32
361 .70
361.81
361.81
361.82
362.04
363.00
363.96
363.96
364 .00
364 .00
364 .00
364 .00
364 .00
364.00
364 ,00
364 .00
364 ,00
364.00
364 ,00
364 ,00
364,00
364 ,00
364.00
364.00
364.00
364.00
364.55
364.55
364 .90
364 ,90
364 .90
364.90
364,90
364,90
364,90
364,90
364,90
364 ,90
364.90
364.90
364.90
364 .90
364.90
364.90
364.90
364.90
364 .90
364 .90
364.90
364 .90
364 ,90
364 ,90
364 ,90
364 ,90
364,90
364.90
364.90
364.90
364.90
364.90
364 .90
364 ,90
364.90
364.90
364 .90
364.90
364.90
364.90

28 .12.2005 0:00 771/1 - Drobný hr Mestské divadlo
28.12.2005 0:00 771/1 - Drobný hr Mestské divadlo
28 .12.2005 0:00 77111 - DrobnV h Mestské divadlo
28 .12.2005 0:00 77111 - Drobný ht Mestské divadlo
28.12.2005 O:OO 77111 - Drobný h1 Mestské divadlo
28.12.2005 0:00 77111 - OrobnV h Mestské divadlo
1.10.2013 0:00 028 - drobnV dlho Kanc, é. 304
21.11.2019 0:00 771/1 - Drobný h1[propagácia
17.5.20190:00 771/3-DrobnVn A403
17.5.20190:00 771/3-0robnVn A403
17.5.2019 0:00 771/3- DrobnV n A 403
1.12.2009 O:OO 771/1 - Drobný h, Denné centrum v bývalých delskýchjaslách ul. A. Kmera
11.1 .20010 :00 771/3-DrobnVn A40J
27.2.2006 0:00 771/1 - DrobnV h B 200- chodba
2.9.2016 0:00 771/1 - DrobnV h nebvtové priestorv HornV Val e.24
2.9 .2016 0:00 771/1 - DrobnV h1 nebytové priestory Horný Val č.24
9.10.2019 0:00 771/1 - OrobnV h1 A 100- chodba
9.10 .2019 0:00 771/1 - DrobnV h A 100 - chodba
25.4 .2019 0:00 771/1 - Drobn'f h A 210
6 .12 .2019 0:00 771/1 - Drobný h1 Detské jasle Puškinová ul.
18.12.2017 0:00 771/1 - DrobnV h · edáleň v b'{Valej prá č ovni na lichardovei ul . č .44
11.3.2009 0:00 771/1 - DrobnV h KC- Pokladňa 508
1. 1.2012 0:00 77111 - Drobný h1 majetok po TIK
23.7.2020 0:00 771/1 - Drobný h1 Detské jasle Puškinová ul.
22.9.2011 0:00 771/1 - Drobný hr Jedáleň pre dôchodcov Ul . J. Borodáča 1
7.5.2019 0:00 771/1 - OrobnV hr A 206
2.5 .2019 0:00 771/1 - Drobný h1 KC- OTaZV
10.12.2009 0:00 771/3 - OrobnV n Detské jasle Puškinová ul.
10.12.2009 0:00 77113- OrobnV n Detské ias/e Verká Okružná
15.4.2008 0:00 771/3- OrobnV n A 422
3.12.2015 0:00 028 - drobný dlho OennY slacion.är Námestie J . Borodäča 1
12.11 .2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho paláca Hurbanova ul .
12.11 .2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho paláca Hurbanova ul.
12.1 1.2015 O;OO 771/1 - Orobf'!Y h budova Rosenfeldovho paláca Hurbanova ul.
12.11 .2015 O:OO 771/1 - Drobný h budova Rosenfeldovho paláca Hurbanova ul.
12.11.2015 O:OO 771/1 - DrobnV h budova Rosenfeldovho paláca Hurbanova ul.
12.11.2015 O:OO 771f1 - DrobnV h budova Rosenfeldovho paláca Hurbanova ul.
12.11.2015 0:00 771/1 - Drobn_ý h budova Rosenreldovho paláca Hurbanova ul.
12.11.2015 0:00 771/1 - Drobný h budova Rosenreldovho paláca Hurbanova ul.
30.10 .2019 0:00 771/1 - DrobnV hmolnY majetok MP
19.12.2007 0:00 771/1 - OrobnV hnOstalné
18.7.2008 0:00 771/1 - Drobný hmotný majetok MP
1.5.2003 0:00 77111 - OrobnV h Detské jasle Puškinová ul.
12.8.2019 0:00 771/1 - OrobnV h PZ v Zástranl
19.8.2008 O:Oo 771/1 -OrobnV h Detské 'asle Ve ľká Okružná
22.11.2005 O:OO 771/1 - Drobný h VMZ Zástranie (V kultúrnom dome
22.11.2005 0:00 771/1 - OrobnV h VMZ Zástranie (v kulturnom dome)
12.11.2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho paláca Hurbanova ul.
21.11.2019 0:00 771/1 - OrobnV h 1crooaaácia
25.11.2019 0:00 771/1 - Drobný hmolnY majelok MP
12.7.2019 0:00 771/1 - DrobnV hmolnY majetok MP
25.11 .2019 0:00 771/1 - DrobnV hmolnV ma·etok MP
25.11 .2019 0:00 771/1 - DrobnV hmotnV ma·etok MP
25.11 .2019 0:00 771/1 - Drobný hmotný majetok MP
25.11.2019 0:00 771/1 - Drobný hmotnV majetok MP
25.11 .2019 0:00 771/1 - OrobnV hmolnV ma·etok MP
25.11.2019 0:00 771/1 - DrobnV hmotný majetok MP
25.11.2019 0:00 771/1 - Drobný hmolnY majetok MP
25.11.2019 0:00 771/1 - OrobnV hmotnY ma·etok MP
25 .11.2019 O:Oo 771/1 -OrobnV hmotnV ma·etok MP
12.7.2019 0:00 771/1 -Drobný hmotný majetok MP
12.7.2019 0:00 771/1 - Drobný hmotný majetok MP
12.7.2019 0:00 771/1 - Otobný hmotnY majetok MP
12.7.2019 0:00 771/1 - OrobnV hmolnV ma·etok MP
12.7.2019 0:00 771/1 - Drobný hmotný majetok MP
12.7.2019 0:00 771/1 - OrobnV hmolnY majetok MP
12.7.2019 0:00 77111 - Drobný hmotnV ma'elok MP
12.7.2019 0:00 77111 -OrobnV hmolnV ma'etok MP
12.7.2019 0:00 77111 - Drobný hmotný majetok MP
19.12.2017 0:00 771/1 - DrobnV hmotnV majetok MP
19.12.2017 0:00 771/1 - DrobnV hmotnV m•ľetok MP
4.8.2020 O:OO 771/3- Drobn'f_n A 403
4.8.2020 O:OO 771 /3 - Drobný n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - OrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3- OrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - Drobný n A 403
4.8.2020 0:00 77113- DrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - OrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - OrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - o,obnY n A 403
4.8 .2020 0:00 771/3 - OrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 • OrobnV n A 403
4.8 .2020 0:00 771/3 - OrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 77113 - Drobný n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - DrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 77113 - DrobnV n A 403
4.8.2020 O:OO 771/3 - OrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - Drobný n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - DrobnV n A 403
4.8.2020 O:OO 771/3 - DrobnV n A 403
4.8.2020 O:OO 771/3. DrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3- Drobný n A 403
4.8.2020 0:00 771 /3- OrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - OrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - OrobnV n A 403
4.8 .2020 0:00 771/3 - DrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - OrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - OrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - Drobný n A 403
4.8.2020 O:OO 771/3 - OrobnV n A 403
4.8.2020 O:OO 771/3 - OrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3- OrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3- OrobnY n A 403
4.8.2020 0:00 771/3- DrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - OrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - OrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - Drobný n A 403
4.8.2020 O:OO 771/3 - OrobnV n A 403
4.8.2020 O:OO 77113 - DrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - DrobnV n A 403
4.8.2020 O:OO 771/3 - Drobný n A 403

M365 El Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 El Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 El Unified ShrdSvr ALNG
M365 El Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
MJ65 EJ Unified ShrdSvr ALNG
MJ65 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 El Unified Sh1dSvr ALNG
M365 EJ Uniíied ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
MJ65 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 El Unilied ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
M365 EJ Unified ShrdSvr ALNG
Vero e nčnY stereoskop VS-02
Brúska uhlová AKU GWS 18-125
Veíl<okaoacitnli zásobník
Veíl<.okaoacitnli zásobník
Pamätná tabuľa Steíana Cička (v Sade na Studni č kách}
Televízor LCD SAMSUNG s oríslušenstvom
Maoovv list SR+rám
Maoovy list Zil iny-identic. +ram(1xnav ys)
Konlainer + zámok
PrncovnV stôl PSJ 1N 1500x700x850
Ponorné ne,ezov é čeroadlo CP VXm 15/35 230V
Ponorné nerezové čerpadlo CP VXm 15/35 230V
Koplrov acl stroi SHARP AR 5420 A4
PC HP Comoaa CQ 2700ec G 530
Služobnli bicvkel Vedora
Slut obnY bicykel Vedora
Slut obnV bicvkel Vedora
Slut obnV bicvkel Vedora
Slut obnli bicvkel Vedora
Slut obnY bicykel Vedora
SlutobnV bicvkel Vedora
SlutobnÝ bicvkel Vedora
lavi č ka s ooeradlom /lesooark Chrasť/
Lavička s operadlom /lesopark Chrasť/
Lavička s operadlom /lesopark Chrasť/
Lavi č ka s ooeradlom /lesooark Chrasľ/
Lavička s o eradlom /lesooark Chrasť/
Lavička s operadlom /lesopark Chrasť/
Lavi č ka s operadlom /lesopark Chrasť/
Lavi čka s ooeradlom /lesooark Chrasť/
Lavička s ooeradlom /lesooark Chrasť/
Lavička s oneradfom /lesooark Chrasť!
Skr iňa zävesná ZSU {2000JC400JC650l
Zostava techno stoian kov ová - sklad 18 stoikv)
LASER JET HP 2015 + kábel USB 2.0 A-B 4,5m
Pláva ·uci sac/ kôš B
Reoál (archM
Re aál (archM
Reoál rarchlvl
Ree1ál archív
Reoál {archív
Reaál {archív
Reaá1 tarchlv
Reoál archlv
Re!'.lál (archív
Reoál (archív
Reoál /archív
Reoál archív
Tabuľa prekl. otočná 120x90 bielo/zelená
Hoidačka orekläoacia BALANS malá {Hliny VIII}
Sktina k umvvadlu
Vtlačka Hilti UO 30
Skrina k umyvadlu
Informačná tabuľa
Skartovač

Fellows PS 70-2CD
Skartovacie zariadenie
Prä čka AEG L74486WFLC
Ortofolomaoa VMC
Proiektor Eoson EB-X18 3000
Vvsávač STIHLE 122 E
Kombinovanä chladnička BEKO
Kombinovaná chladnička BEKO
Telefónnv orlstJoi diailálnv + or[slušenstvo
Telefónnv orlstro· di ilálnv + orlslušenstvo
Prúdnica MDTECH D25 TURBO
Skrin a k umvvadlu
Skrina k umvvadlu
Tfň na zábradlie TS (22 ks)
Rebrlk dv o'dielnv
Dávkovacie č e rpadlo + prfslušenstvo
PC Comfor Boxer I SK
Soorák elektri ckv MORA
Tro ' s tol i čka TWIST
Delonohi ECAM olnoautomatickV kávovar
Kamera HR07 black
Pro lek1or Eoson EB-X18 3000 IRosenfeldov oalác)
Trezor Safetronics NTR-39 M
Skrinka policov á + zámok
Skrinka Dolicová + zémok
Skartovačka

Delonohl Ecam (kávovar)
Chladnička
Tla č iareň

Canon MF 724 CDW 328
Klavlr zn . PETROF /na chodbe/
PC Comfor Boxer I SK
Maté knihovňa

DNM/3-20/0251
DNM/3-20/0250
DNM/3-20/024 9
DNM/3-20/0248
DNM/3-20/0247
DNM/3-20/0246
DNM/3-20/0245
DNM/3-20/0244
DNM/J-20/0243
DNM/3-20/0242
DNM/3-20/0241
DNM/3-20/0240
DNM/J-20/0239
DNM/J-20/0238
DNM/3-20/0237
DNM/3-20/0236
DNM/J-20/0235
DNM/J-20/0234
DNM/3-20/0233
DNM/3-20/0232
DNM/3-20/0231
DNM/3-20/0230
DNM/3-20/0229
DNM/3-20/0228
ONM/3-20/0227
71/028-1/2015
OHM/14-17/0056
205/DHM-1490/20
205/0HM-1489/20
205/0HM-949/17
DHM/13-19/0005
DHM/ 14-01 /4280
OHM/14-01 /4275
DHM/11-19/0008
144/0HM-229/07
205/DHM-1583/20
205/DHM- 1581/20
DHM/14-10/1OOO
DHM/14-12-1030
206/0HM-78/2019
206/0HM-79/201 9
206/0HM-80/2019
206/0HM-81 /2019
206/DHM-82/2019
206/DHM-83/2019
206/DHM-84/2019
206/DHM-85/2019
205/DHM-225/08
205/DHM-224/08
205/DHM-223/08
205/DHM-216/08
205/0HM-222/08
205/0HM-221 /08
205/DHM-220/08
205/DHM-219/08
205/DHM-218/08
205/DHM-217/08
72/DHM-411/2020
DHM-21 /2008
DHM/14-07/5241
205/0HM-1043/18
OHM/14-17/0084
DHM/14-17/0083
DHM/14-17/0082
DHM/14-17/0081
DHM/14-17/0080
DHM/14-17/0079
DHM/14-17/0078
DHM/14-17/0077
DHM/14-17/0076
DHM/14-17/0075
DHM/14-17/0074
DHM/14-17/0073
OHMl 14-11/ 1001
205/DHM-478/09
024/7-98/0585
2051/DHM-66/09
024/7-98/0586
DHM/14-09/1045
DHM/14-05/5405
DHM/14-05/54 31
72/DHM-380/2017
DHM/14-08/0234
205/028-113/15
DHM/14-16/0015
150/DHM-11/2016

151/DHM-264/16
DHM/14-0815680
DHM/14-08/5679
205/DHM-1496/20
024/7-98/0558
024/7-98/0557
205/DHM-861/17
205/0HM-1037/18
205/0HM-958/18
028-14/16-1084
71/DHM-304/2007
151 /DHM-258/16
028- 14/17-1001
DHM/14-19/0022
205/026-110/15
206/0HM-4/2020

DHM/11-19/0012
DHM/11-19/0011
DHM/14-07/5600
DHM/13-19/0004
219/5/1-272/02
028-14/16-1102
022/5-77/0045
028-14/ 16-1095
DHM/11-18/0008

364 ,90
364 ,90
364 ,90
364 ,90
364.90
364 .90
364 ,90

364 ,90
364 .90

364 ,90
364 .90
364 ,90
364 ,90
364 ,90
364 ,90
364 ,90
364 ,90
364,90
364 ,90
364 ,90
364 ,90
364 ,90
364 ,90
364 ,90
364 ,90

365,00
365.00
366 ,00
366 ,00
366 .00
366 .00
366 ,96
366 ,96
367 ,00

367,76
367,90
367,90
368.90
369 ,00
369 .99

370 ,00
370 ,00
370,00
370 ,00
370,00
370,00
370 ,00
371 .31
371 ,31
371 ,31
371 .31
371 .31
371.31
371 .31

371.31
371.31
371.31

372.00
372.42
372.49
373.86

374.20
374 .20

374.20
374 .20
374.20
374.20
374 ,21
374 ,21
374.21
374.21

374 .21
374 .21
375.24
375.33
376 .95
376 ,99

377.05
377.48
378,03
378,03

378 ,50
378 ,84

378 ,90
379 ,00
380,00
380 ,00
380,34

380 ,34
381 ,00
382.36
382 .36

384.12
385.00
385 ,00
385 .00
388.04
389,00

389,00
389,00
390,00
390 ,00
390 ,00
390 ,00
391 .06
391 ,48
391.95
392 .40
393 ,35

395 ,00
395 ,30

4.8.2020 0:00 771/3- DrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - Drobnli n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - DrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - DrobnV n A 403
4.8 .2020 0:00 771/J - Drobnli n A 403
4.8 .2020 0:00 771/J - Drobnli n A 403
4.8.2020 0:00 771/J - DrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - DrobnV n A 403
4.8.2020 O:OO 771/3 - Drobnli n A 403
4.8 .2020 0:00 771/3 - DrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - DrobnV n A 403
4.8.2020 0;00 771/J - DrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - Drobmí n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - DrobnV n A 403
4.8 .2020 0:00 771/3 - DrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - Drobnli n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - Drobnli n A 403
4.8.2020 0:00 771 /3 - DrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771 /3- DrobnV n A403
4.8.2020 O;OO 771 /3 - Drobnli n A 403
4.8.2020 O:OO 771 /3 - Drobnli n A 403
4.8.2020 0:00 771/3 - DrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/'J - DrobnV n A 403
4.8.2020 0:00 771/J - Drobnli n A 403
4.8 .2020 0:00 771/3 - DrobnV n A 403
1.12.2015 0:00 028- drobnV dlho Detské Jasle Veľká Okružná
9.8 .2017 0:00 771/1 - DrobnV h S- 018-VPP
17.7.2020 0:00 771/1 - Drobnli h PZ v Trnovom
17.7.2020 0:00 771/1 - DrobnV h PZ v Trnovom
15.12.2017 0:00 771/1 - DrobnV hr Odbor kultúry
29 .7.2019 0:00 771 /1 - DrobnV h A 102
16.8.2001 0:00 771 /1 - Drobnli h A 104
16.8.2001 0:00 77111 - DrobnV h KC- vesti bul
9.10.2019 0:00 771/1 - DrobnV h A 100 - chodb a
29.5.2007 0:00 771/1 - Drobnli h J e d ál e ň or e dôchodcov Ul. J. Borod ä ča 1
4.12.2020 O:OO 771/1 - Drobnli h PZ v mne tzilinská univ erzital
4.12.2020 O:OO 77111 - DrobnV h PZ v Ziline (Zilinská univ erzita)
4.2.2010 O:OO 771 /1 - DrobnV hmotnV maietok MP
25 .10.2012 O:OO 771 /1 - DrobnV hmotnV maietok MP
8.11 .2019 O:OO 771 /1 - Drobmí hmotnli ma ·etok MP
8.11.2019 0:00 77111 - DrobnV hmotnY majetok MP
'elok MP
8.11.2019 0:00 77111 - DrobnV hmotnVia
8.11.2019 O:OO 771 /1 - Drobný hmotnV
MP
8.11 .2019 0:00 77111 - OrobnV hmolnli
8.11 .20190:00 771/1-DrobnVhmolnY

~M~P~================~
MP
JM~P:::================:::

8.11.2019 0:00 77111 - DrobnV hmolnV
8.11.2019 O:OO 771/1 - OrobnV hmolnli maietok MP
9.5.2008 0:00 771/1 - Orobnli h lavi č kv
9.5.2008 O:OO 771/1 - DrobnY h lavi č kv
9.5.2008 O:OO 77111 - DrobnV h lavi č kv
9.5.2008 O:OO 771/1 - OrobnV h lavi č kv
9.5.2008 O:OO 771/1 - DrobnV h l avičkv
9.5.2008 O:OO 771/1 - DrobnV h lavičkv
9.5.2008 O:OO 771/1 - DrobnV h lav i čkv
9.5.2008 0:00 771 / 1 - DrobnV h lavičkv
9.5.2008 0:00 771/1 - Drobnli h lavičkv
9.5.2008 0:00 771/1 - Drobnli h lavi č kv
23.7.2020 0:00 771/1 - DrobnV h Detské iasle Pušltinov ä ul.
1.1.2012 0:00 771/1 - DrobnV h ma ietok oo TIK
31 .1.2007 0:00 771/1 - Drobnli h A 220
11 .8.2018 0:00 771/1 - Drobnli h PZ v Mo 'šove Lú č k e
9.11.2017 O:OO 771/1 - DrobnV h nebytové priesto~ Horn'{ Val č .24
9.11.2017 O:OO 771/1 - OrobnV h nebvtov é Driestorv HornV Val č. 24
9. 11.2017 O:OO 771 /1 - DrobnV h nebvlov é t1riestorv HornV Val č.24
9.11.2017 O:OO 771/1 - Drobnli h nebvtové oriestor Hornli Val č.24
9.11.2017 O:OO 771/t - DrobnV h nebytové priesto~ Hornli Val č , 24
9.11.2017 O:OO 771/t - DrobnV h nebvtové priestory HornVVal č.24
9.11.2017 0:00 771/1 - Drobnli hr nebvtové oriestorv HornV Val č.24
9.11.2017 0:00 771/1 - Orobnli h nebvtové rieslorv Hornli Val č. 24
9.11.2017 0:00 771/1 - DrobnY h nebytové priestory Horn'{ Val č.24
9.11 .2017 O:OO 771/1 - DrobnV h nebvtové oriestorv Horn'( Val č . 24
9.11.2017 0:00 771/1 - DrobnV h nebvtov é oriestorv HornV Val č. 24
9.11 .2017 O:OO 771 /1 - Drobnli h nebvtové oriestorv Hornli Val č .24
3.5.2011 0:00 771/1 - DrobnY hmolnY majetok MP
7.10.2009 0:00 771/1 - DrobnV hrlOstatné
12.10.1998 0:00 022 - SamoslatnélKanc. č . 210
25.8.2009 0:00 771/1 - DrobnV hriaktivačn á činnosť
12.10.1998 0:00 022- SamoslatnétKanc. č . 211
13.7.2009 0:00 771 /1 - DrobnV hmotnV maielok MP
19.7.2005 0:00 771/1 - DrobnV h A 105/1
9.8.2005 0:00 771/ 1 - Orobnli h A 217
19.5.2017 0:00 771/1 - DrobnY h 0 1!:lské 'as/e Puškinová ul.
24 .10.2008 0:00 771/1 - OrobnV h B 241
1.10.2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Ros enfeldovho oaläca Hurbanova ul.
13.4.2016 0:00 771/1 - Drobnli h C- GARAZ MsU
19.12.2016 0:00 771/1 - Drobnli h Trnové Dom Ovocinárov
19.12.2016 0:00 771/1- DrobnV h DennYstacionár Námestie J.Borodáča 1
18.1.2008 O:OO 771/1 - DrobnV h R - 723 kanceläria odbor tlačovV
18.1 .2008 O:OO 77111 - Drobnli h R - 723 kancelária odbor tlačovV
31.7.2020 0:00 77111 - Drobnli h PZ v Mo 'šove· LUčke
12.10.1998 0:00 022 - Samostatn Kanc. č . 306
12,10.1998 0:00 022 - Samostaln Kanc. č. 305
19.7.20 17 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kul!Urv
11.8.2018 0:00 771/1 - Drobnli h PZ v Mo·šove' LU č k e
8.3.2018 0:00 771 / 1 - Drobnli h Vodáreň Brodno
31.5.2016 0:00 771 / 1 - DrobnV hmotnV majetok MP
12.11 .2007 0:00 771/1 - Drol>nV hriDetské iasle Veru Okrutné
19.12.2016 0:00 771/1 - Drobnli hr Oennli stacionár Námestie J , Borodáča 1
16.1.2017 0:00 771/1 - Drobnli hmolnli ma·etok MP
7.6.2019 0:00 771/1 - DrobnV hrlKC - OTaZV
27.8.2015 0:00 028- drobný dlho budova Rosenfeldovho oaláca Hurbanova ul.
27 .5.2020 0:00 771/1 - Drobnli hmotnli ma íetok MP
9.10.2019 0:00 771 / 1 - Drobnli h A 100 - chodba
9.10.20190:00 771/1-DrobnVh A100-chodba
3.12.2007 0:00 771/1 - OrobnV h 8 238
17.6.2019 0:00 771/1 - DrobnV h 8 241
1.12.2002 0:00 771/1 - Drobnli h Miestnos ť č. 308
19.12.2016 0:00 771/1 - DrobnV hmotnV ma'etok MP
31.12.1977 0:00 022 - Samostatnél611 obr.sleň forlz emiel
25.8.2016 0:00 77111 - DrobnV hmotnV maietok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - Drobnli hriR - 713 vestibul

Pracov nú stôl 1200x700x900mm)
Pracovný stôl {1200x700x900mm)
Stôl oracovnV PSJ 2 1400x800x850
Rol eta k Droiektoru motorová s DO
7alúzie ineriérové horizontálne 4ks
Softv.lare ~Personalislika"
Ch1adnicka WhirDool
Chladnička FDP-24
Chladn ička Aldo
Chladnička WhitDool
Chladnička dvoidverová
Reoál 260x200x60
Renál 380x200K60
Reaál 260x200K60
Reoál 380200x60
Práčka Whirnool
PC Comfor Boxer ISK
otočný rea til na ša nanv
ZáhradnV nábvtok (set čiernv1
Stol rokovac:i
ZáhradnV nábV!ok (set čierny)
Záhradný nábvtok lsel čiernv)
Lis drevenV ol,1tňa 55/33
Prosner Fannamicomeatatua lntercium librum Decretalium 1764
Dosky na knihu - zlecené listv kat.rám
Rvtin a list 76 - koženV rám
Drevená lavica
Disk na Audi AS - ZA 636 GX
Disk na Audi AS - ZA 636 GX
Disk na Audi AS - ZA 636 GX
Disk na Audi AB- ZA 636 GX
Stôl nracov nV 1500x700x850
Stôl pracov nV 1500x700x850
Stôl oracovnV 1500x700x850
Stôl orilCOV nV 1500x700x850
Stôl nracov nV 1500x700x850
Stôl cracov ný 1500x700x850
CetD,1dlo Heron EMPH20
Cernadío Heron EMPH20
GPRS komunikator
Wlifi ARUBA
12aluzie Horizontálne+ monläž
Krvstalove lustre
Kf\lstalove lustre
KNslalove lustre
Krvstalove lustre
Krvslalove lustre
sortvér Adobe Acrobat Pro 2017 Wln SK NEW GOV
Softvér Adobe Acrobat Pro 2017 Wln SK NEW GOV
Koolrovac( stro· SHARP AR 5420
Kuchvnskv klltik
Notebook HP Mini 5103 N 455
Viazacl stroi Stariete
Práčka BEKO
Pr áčka BEKO
Nožnice motorov é HITACHI na živV olot
Náb'lllkov á zostava lskrinkv, stôl 1
Náb !kova zostava lskrinkv)
Kuchvnská linka MOCCA
Ceroadlo Heron EMPH20
FAX-CANON L 220 EE-laserovV ľax
MSEA-021 OFFICE STO
MSEA-021 OFFICE STO
MSEA-021 OFFICE STO
MSEA-021 OFFICE STO
MSEA-021 OFFICE STO
MSEA-021 OFFICE STO
MSEA-021 OFFICE STO
MSEA-021 OFFICE STO
MSEA-02 1 OFFICE STO
MSEA-021 OFFICE STO
Tablet Asus 10.1. 2GB RAM. 32GB HDD
Skriňa na s isv so žalUziami
Skriňa na s isy so ta!Uziami
Právo oouž.oreooienie mod. "Maielok mesta a Katast.nehn .~
Právo DOUž.oreooienie modulu "Ma'elok m esta a Faktúry~
Pokladn a - stôl
Escresso Philips (kávovar)
Terč cohvblivV - Duetový stromček
Krátka aurová zbraň CZ P-07
Krätka nuľová zbraň CZ P-07
Krátka Qufová zbraň CZ P-07
Krátka aufová zbraň CZ P-07
Krátka oufová zbraň CZ P-07
Krátka oufová zbraň CZ P-07
VefkokapacitnÝ zäsobnlk sl600 + ventilv
Pamätné tabuľa Emo Bohllň
Ortofotomana di itálna 1:10000
Ortofotomana di itälna 1.10000
Studňa Semmelrock Bradstone (orcd olavárňou)
Studňa Semmelrock Bradstone (ored o1avárňou\
Di ilálnv recordér H6
Rozdeľ. snort
Rozde ľ.s Port
Rozdeľ. sDort
Mraznička tr uhlicov á LI GTS 2612
Stol rokovací

Mraznička

Televlzor Sencor
Televlzor Sencor
Policov v renal KZ 68/200/92
Slolik so sklonnou doskou
TréninaovV oanák fBOX- STAVBAR
Veíké tabuľka s OR kódom
Veľká tabuľka s OR kódom
Veľká tabuľka s OR kódom
Vefkä tabuľka s OR kódom
Veľká tabuľka s OR kódom
Veľká tabuľka s OR kódom
Veľká tabuľka s OR kódom
Veľká tabuľka s OR kódom

147/028-2 1/2013
147/028-16'2013
72/DHM-12512005
206/0HM-8812019
DHM/14-0810074
01 8/3 -02/0093
022/3-01/0498
72/DHM-35/2000
71/0HM-201 /2000
DHM/ 14-07/5579
72/DHM-235/2008
DHM/ 11-07/4987
OHM/ 11-07/4 986
DHM/ 11-0714985
DHM/11-0714 984
205/028-86/2014
028-14/16-1101
DHM/11-11 /006 1
151/0HM-13/2020
024/7-98/0593
151/DHM-12/2020
151/DHM-11 /2020
205/DHM-1203/18
205/DHM-1 183/ 18
205/DHM-1 174/18
205/DHM-1158/1 8
204/DHM-5/2011
DHM/14-16/0111
DHM/ 14-16/0110
DHM/1 4-16/0109
DHM/ 14-16/0108
144/DHM-283/09
144/0HM-282/09
144/DHM-281 (09
144/0HM-280/09
144/0HM-278f09
144/0HM-279/09
205/0HM-1488/2 0
205/DHM-1487/20
DHM/1 4-1710039
DNM/3-17/0019
DHM/ 14-08/0051
02417-79/0045
02417-79/0049
024(7-79/004 8
024/7-79/0047
024/7-79/0046
DNM/3-18/001 5
DNM/3-18/0014
DHM/14-10/1004
72/DHM-355/201 O
DHM/14- 10/0032
206/0HM-2/2016
71/0HM-394/2016
151/0HM-265/ 16
2051/0HM-731202
DHM/11-05/4873
DHM/11-05/4872
143/7-1/1995
205/DHM-1299/19
DHM/1 4-05/5277
DNM/3-1610012
ONM/3-16/0011
ONM/3-16/0010
DNM/3-16/0009
DNM/l-1610008
DNM/3-16/0007
DNM/l-1610006
DNM/3-16/0005
DNM/3- 1610004
DNM/3-16/0003
205/028-7'2013
DHM/14-08/0247
OHM/14-08/0246
018/3 -03/0138
018/3 -03/0137
248/5/1-90/05
DHM/13-19/0001
206/DHM-98/2020
028-14/17-1009
028-14/17-1 008
028-14/ 17-1007
028-14/ 17-1006
028-14/ 17-1005
028-14/17-1004
205/0HM-1499/20
205/DHM-1327/19
DHM/14-07/5502
DHM/14-07/5501
205/0HM-1450/20
205/0HM-1449/2 0
DHM/14-16/0096
OHM/ 14-09/0095
OHM/ 14-09/0093
OHM/14-09/0092
71/DHM-307/2008
024/7-98/05 73
72/3-2/1999
150/DHM-6/2016
146/DHM-96/2016
024/7-92/0123
024/7-92/0184
ISH 2511912
205/028-67(2013
205/028-66/2013
205/028-65/2013
205/028-64/2013
205/028-63/2013
2051028.j;2/2013
205/028-6112013
205/028-60/2013

396.00
396.00
397.00
397.20
397.66
397.90
398,00
398,00
398.00
398.16
398.29
398,33
398,33
398 ,33
398.33
399.00
399.00
399.60
399 ,80
399 ,85
399 ,90
399 .90
400,00
400.00
400 .00
400 .00
400 .00
400.14
400.14
400.14
400.14
400. 19
400 .20
400 .20
400 ,20
400 ,20
400.20
402 ,00
402.00
402 ,00
402.28
402.72
403.17
403.17
403.17
403.17
403.17
403.43
403.44
404 ,60
405 ,00
405 .79
407.06
411 .00
411 ,00
411.00
412 .93
412.93
413.89
414.00
414.76
415 ,20
415 .20
415 .20
415 .20
415.20
415.20
415.20
415.20
415.20
415 .20
416.00
418,00
418 ,00
418,59
418 ,59
418 ,71
419 ,70
420.00
420 .00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
422.00
423.00
424.72
424 ,72
424.98
424.98
425 .00
425,70
425,70
425 ,70
427 .21
427 .60
427 .88
428 .10
428 .1 0
428 .20
428.20
428.20
428.36
428 .36
428.36
428.36
428.36
428.36
428.36

9.9.2013 0:00 028 - drobnY dlholiedáleň v byYalej práčov ni na Lichardove · ul. č.44
9.9.2013 0:00 028 - drobný dlholi e dáleň v byYale" práčov ni na lichardove· ul . č.44
10.11.2005 O:OO 771 / 1 - Drobnli hnDetské "asfe Puškinová ul .
8.11.2019 O:OO 771/1 - DrobnY hmotnY majetok MP
11.4.2008 0:00 771 / 1 - Drobný h R - 714 sekretárka 1.poschodie
29.11.20020:00 771/3-0robnýn A422
31.1.2002 0:0 0 022- Samoslatn B 238
1.1 .2000 0:00 771/1 - DrobnY h Detské jasle Puškinová ul.
1.1.2000 0:00 771/1 - Drobný h Detské jasle Veľká Okružná
3.12 .2007 0:00 771/1 - Drobný h B 124
18.9.2008 0:00 771/1 - Drobnli h Detské jasle Puškinov á ul.
30.5.2007 0:00 771/1 - OrobnY h B 237 archlv
30.5.2007 0:00 77111 - Drobný h B 237 archív
30.5.2007 0:00 77111 - Drobný h B 230 archív
30 .5. 2007 0:00 77111 - DrobnY h B 230 archív
29.10.2014 0:00 028 - drobný dlholprá čo vna S-014
15.12.2016 0:00 77111 - Drobný hmotný ma'etok MP
29.12.20110:00 77111-Drobnýh A313
25 .11.2020 0:00 771/1 - Drobny h1 DennY stacionár Nämestie J . Borodáča 1
19.10.1998 0:00 022 - Samostiltn Kanc . č. 405
25 .11 .2020 0:00 771/1 - Drobný h Denný stacionár Námestie J . Borodáča 1
25 .11 .2020 0:00 77 111 - Drobný h Denný stacionár Námestie J.Borodáča 1
1.12.2018 0:00 771/1 - DrobnY h knihárska dielňa v Rosenfeldovom paläci
1.12.20 18 0:00 771(1 • Drobný h knihárska dielňa v Rosen feldovo m paläci
1.12.2018 0:00 771/1 • Drobný h knihárska dielňa v Ro sen ľeldovom paláci
1.12.201 B 0:00 771/1 - Drobný h knihárska dielňa v Rosenreldovom paláci
2.11.2011 0:00 77111 • DrobnY h Komunitne centrum Bratislavská ul.
15.11.20160 :00 77111-DrobnYh C-GARAZMsU
15.11 .2016 0:00 771/1 • Drobný h C - GARAZ MsU
15.11 .2016 O:OO 771/1-Drobný h C- GARAZ MsU
15.11 .20160 :00 77111-DrobnYh C-GARALMsU
13.10.2009 0:00 771/1- Drobný h J e d áleň pre dôchodcov Ul . J, Borodáéa 1
13.10.2009 0 :00 771 / 1 - Drobný h Jedáleň pre dlichodcov Ul . J, Borodáča 1
13 .10.2009 0:00 771/1 - Drobný h Jed á l eň pre dôchodcov Ul. J. Borodá ča 1
13.10.2009 0:00 771 /1 - DrobnY h1 Jedáleň pre dôchodcov Ul. J. Borodáča 1
13.10.2009 0:00 771/1 - Drobný h Jedáleň pre dôchodcov Ul. J. Borodáča 1
13.10.2009 0:00 77111 - Drobný h Jed á leň pre dôchodcov Ul. J. Borodáča 1
17.7.2020 0:00 771/1 - Drobny h PZ v Trnovom
17.7.2020 0:00 77111 - DrobnY h PZ v Trnovom
11.4.2017 0:00 771/1 - Drobný h R- 613 vestibul
14.12.2017 0:00 771 /3- Drobný n KC interiér
19.3.2008 0:00 77111 - DrobnY h R- 720 zasadačka
31 .12.1979 0:00 022 - Samostatn 711 zasadačka (1 ,posch .)
31 .12.1979 0:00 022 - Samostatn 711 zasadačka Cl.posch.)
31.12.1979 O:OO 022- Samostatn 711 zasadačka 1.cosch.
31.12 .1979 O:OO 022 - Samostatn 711 z asadačka {1.posch.J
31.12.1979 O:OO 022 - Samostatn 711 z asadačka (1.posch.)
12.12.2018 0:00 771/3 - Drobný n A 307
12.12.20180:00 771/3 - Drobnlin A307
16.1.2010 0:00 771/1 - Drobn',l hmotnV majetok MP
13.12.2010 0:00 771/1 - Drobný hrlDetské jasle Puškinová ul.
12.10.2010 0:00 771/1 • Drobný MB 239 - zasada čka
30 .9.2016 0:00 771/1 • Drobný hmotný majetok MP
19 .1 2 .2016 0:00 77111 • Orobn',l h Detské jasle Veľká Okružná
19 .12.2016 0:00 77111 - Drobný h Denn',l stacionár Nämeslie J . Borodáča 1
1.4.2012 0:00 77111 - Orobn~ h a ktivačná činnosť
20 .12.2005 O:Oo 77111 - Drobný h B 225
20 .12.2005 0:00 77111 - DrobnY h B 225
1.1 . 1994 O:OO 022- Samostatn Denné centrum Nám . J . Borod ača 1
10.8.2019 O:OO 77111 - Orobn · h PZ v ôline tdlinská univerzila)
17.6.2005 O:OO 771/1 - Drobný h A Podalelna 1
11.7.2016 0:00 771/3 - DrobnY n A 403
11.7.2016 0:00 771/J - Drobný n A 403
11.7.2016 0:00 77113 - Drobný n A 403
11.7.2016 0:00 771/3. DrobnY n A 403
11.7.20160:00 771/3-Drobnýn A403
11.7.2016 0:00 771/3 - Drobný n A 403
11.7.2016 0:00 771/3 - Drobný n A 403
11.7.2016 O:OO 771/3 - DrobnY n A 403
11.7.20160:00 771/3-Drobnýn A403
11.7.2016 O:OO 77 1/3 - Drobný n A 403
15.10.2013 0:00 028 - drobný dlho Kanc. č . 41 O
18.11.2008 0:00 771/1 - DrobnY h KC- Evid. obyv .
18.11 .2008 0:00 771/1 - Drobný h KC- Evid . obyv.
5.11 .2003 0:00 771/3 - Drobný n A 403
5.11.2003 0:00 77113 - Drobny n A 403
28.12.2005 0:00 77111 - DrobnY h Mestské divadlo
4.4.2019 0:00 771/1 - Drobný h B 112
11.11 .2020 0:00 771/1 - Drobný hmotný miľetok MP
4.4.2017 0:00 77111 - DrobnY hmotn,; majetok MP
4.4 .2017 0:00 77111 - DrobnY hmotnY majetok MP
4.4 .2017 0:00 77111 - Drobný hm otný ma"etok MP
4.4.2017 O:OO 77111 - Drobný hmotný ma·etok MP
4.4.2017 O;OO 771/1 - DrobnY hmotnY majetok MP
4.4.2017 O:OO 771/1 - Drobný hmotnY majetok MP
31.7 .2020 O:OO 771/1 - Drobný h PZ v Ziline (Zilinská unive rzita)
21.11.2019 O:OO 771 / 1 - Drobt)ý_ h 1propagô!cia
10.9.2007 O:OO 771/1 - DrobnY h R- 618 kancelária TIK
10.9.2007 O:OO 771/1 - Drobný h A 005- Malá zasada čka
1.4.2020 O:OO 771/1 - Drobný h ostatné
1.4.2020 0:00 771/1 - Drobný h ostatné
26.10.2016 0:00 771/1 - OrobnY h A 402
10.9.2009 0:00 771/1 - Drobný h PZ v Bytčici
10.9.2009 0:00 771/1 • Drobný h PZ vo Vranl
10.9.2009 0:00 771/1 • Drobl)Y h PZ v Brodne
19.8.2008 0:00 771/1 • DrobnY h Detské jasle Veľká Okružné
12.10.19980 :00 022-Samostatn Kanc.č.210
1.1 .1999 0:00 022 - Samosl atn Detské ·as1e Puškinová ut.
19.12.2016 0:00 77111 -DrobnY h Trnov é Dom Ovocinárov
19.12.2016 0:00 771/1 - DrobnY h Klub dôchodco\l v budove MS Strážov
31 .12.1992 0:00 022 - Samoslatn 720 zasadačka (1 .posch.)
31 .12.1992 0:00 022 - Samoslatn 716 ori' lmacia kancelária 1.posch.)
7.7.2008 O:OO 771/1 - OrobnY h Ostatné
12.12.2013 0:00 028 - drobn'( dlho projekty EU a SR
12.12.2013 0:00 028- drobnY dlh pro'ekty EU a SR
12.12.20130:00 028-drobnýdlh
ro'e ktVEUaSR
12.12.2013 0:00 028- drobnY clhorproJekty EU a SR
12.12.2013 O:OO 028 - drobnY dlholprojekty EU a SR
12.12 .2013 O:OO 028 - drobný dlho1oro 'ektv EU a SR
12.12.2013 O:OO 028-drobnj_dlholoro ·ekty EU a SR
12.12.2013 O:OO 028- drobný dlho[projekty EU a SR

Vell<á tabulka s OR kódom
428.36
12.12.2013 O:OO 028 - drobný dlho Droiektv EU a SR
205/028-59/2013
Veľká tabuľka s OR kódom
12.12.2013 O:OO 028 - drobnV dlho roiektv EU a SR
205/028-58/2013
428,36
Hoida čka preklápacia BALANS malá /na Há 'iku Dri Tescu/
429.60
7.8.2009 0:00 771/1 - DrobnV h Ostatné
205/DHM-474/09
Knižnica - vvstavené knihv
DHM-22/2009
430,05
1.1.2012 0:00 771/1 - Drobný h maielok po TIK
Lamlnátor Mvlarn 9
DHM/14-09/0009
430,15
3.2.2009 0:00 771/1- DrobnV h B 115
Cerpadlo Heron EMPH20
205/DHM-1500/20
430,80
31.7.2020 0:00 771/1 - DrobnV h PZ v 2iline (2.ilinská univerzita1
Stal rokovací
431 .09
11.2.2003 0:00 771/1 - DrobnV h A 102
DHM/11-0314597
Chladnicka kombinovana 260 1
431 ,1 6
21.11.19990:00 022-Samostatn 551 (vrchnVapartmánl
022/3-99/0497
Chladnička Eurotech
431, 19
10.11 .2005 0:00 771/1 - Drobný hr Detské iasle Puškinova ul.
72/DHM-12212005
Bunker (do detského ihriska v Bvtčicil
205/DHM-522/11
431.27
1.12.2011 O:OO 771/1-DrobnVh oslalné
Basketbalová a vole"balová konšllukcia lza Mš Hlinv 6 Jarná ul.
DHM/14-06/5151
431 .52
1.12.20060:00 771/1-DrobnVh VMZHlinv
Bruska oasova el.drev.
022/4-95/0593
431.53
31.12.1995 O:OO 022- Samostaln Dielňa v Budallne
PracovnY stôl (15001C7001C900mm)
147/028-15/2013
432.00
9.9 .2013 0:00 028 - drobný dlholledáleň v bVValei oráčovni na Lichardove· ul. č.44
LED solar street 60 W
16, 12.2020 0:00 771/1 - DrobnV h PZ v Trnovom
205/0HM-1611120
432.00
LED solar streel 60 W
205/0HM-1610120
432.00
16.12.2020 0:00 771/1 - Drobný h PZ v Trnovom
Photoshoo Adobe Premiere Pro
DNM/3-19/0001
432.00
29.3.2019 0:00 771/3- DrobnV n KC - OTaZV
Eleldrocenlrála benzín 5,5 HP
205/DHM-1501/20
432.90
31 .7.2020 0:00 771/1 - DrobnV h PZ v 2iline f2.ilinská univerzilal
MSEA-76A EntCAL
DNM/3-16/0032
433.20
11.7.2016 0:00 771/3 - DrobnV n A 403
MSEA-76A EnlCAL
DNM/3- 16/003 1
433 .20
11.7.2016 O:OO 77113 - DrobnV n A 403
MSEA-76A EntCAL
433 .20
11.7.2016 O:OO 771/3- DrobnV n A 403
DNM/3-16/0030
MSEA-76A EntCAL
DNM/3-16/0029
433,20
11.7.2016 O:OO 771/3 - DrobnV n A 403
MSEA-76A EntCAL
DNM/3-16/0028
433.20
11.7.2016 O:OO 77113 - DrobnV n A 403
MSEA-76A EntCAL
DNM/3-16/0027
433.20
11.7.20 16 0:00 77113- DrobnV n A 403
MSEA-76A EntCAL
DNM/3-16/0026
433.20
11.7.2016 0:00 771/3- DrobnV n A 403
MSEA-76A EntCAL
DNM/3-16/0025
433.20
11.7.2016 0:00 771/3- DrobnV n A 403
MSEA-76A En!CAL
433.20
11.7.20160:00 771/3-DrobnYn A403
DNM/3- 1610024
MSEA-76A En!CAL
11.7.20160:00 771/3-DrobnVn A403
DNM/3-16/0023
433.20
Rokovacl stôl
433 .60
1.12.20 02 O:OO 771/1 - DrobnV hr Miestnosť č. 307
219/5/1-278/02
Stol rokovaci
433,81
12.10.1998 0:00 022- Samostaln Kanc. č, 306
024/7-98/0552
Stol rokovací
024/7-9810551
433 ,81
12.10.1998 0:00 022 - Samostatn · Kanc. č. 305
Ohrada ore odoadkové koše
205/DHM-1393/20
435 .00
10.1.2020 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kullUrv
Ohrada pre odpadkové koše
205/DHM-1406/20
10.1.2020 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kultlirv
435 .00
Ohrada pre odpadkové koše
205/DHM-1405/20
10, 1.2020 0:00 771/1 - Drobnli h1 Odbor kultlirv
435.00
Ohrada ore odoadkové koše
205/0HM-1404/20
435.00
10.1.2020 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kultúrv
Ohrada ore odoadkové koše
205/DHM-1403/20
10.1.2020 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kultúrv
435.00
Ohrada pre odpadkové koše
205/DHM-1402/20
10.1.2020 0:00 771/1 - Drobnli h Odbor kullúrv
435.00
Ohrada ore odcadkové koše
205/DHM-1401/20
435.00
10.1.2020 0:00 771/1 - Drobnli h Odbor kultúrv
Ohrada ore odoadkové koše
10.1.2020 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kultúry
205/DHM-1400/20
435.00
Ohrada ore odnadkové koše
205/DHM-1399/20
435.00
10.1.2020 0:00 77111 - DrobnV h Odbor kuttúrv
Ohrada pre odpadkové koše
205/0HM-1398/20
435,00
10.1.2020 0:00 77111 - Orobnli h Odbor kullúrv
Ohrada cre odoadkové koše
205/DHM-1397/20
435.00
10.1.2020 0:00 771/1 - Drobnli h Odbor kultúrv
Ohrada ore odoadkové koše
205/DHM-1396/20
435.00
10.1.2020 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kultúry
Ohrada re odnadkové koše
205/DHM-1395/20
435 ,00
10.1.2020 0:00 771/1 - Drobný h Odbor kullúrv
Ohrada cre odpadkové koše.
205/DHM-1394/20
435 .00
10.1.2020 0:00 771/t - Drobnli h Odbor kullúrv
PC Comfor Office 133 - OFFICE
435.00
25.10.2012 O:OO 771/1 - DrobnV hmolnV ma·etok MP
DHM/14-12-1 029
Stolik konferencnv - okrúhl
024/7-98/0588
435.67
12.10.19980:00 022-Samostatn Kanc.č. 116
Skartovačka FELLOWES 79Ci
DHM/14-12/0093
438,00
13.12.20120:00 771/1-Drobnýh UudovaEurocalace
Plavaiúcl sací kôš AMPHJBIO mini
205/DHM-1242/19
439,13
21.6.2019 0:00 771/1 - Orobnli h PZ v Trnovom
Proiektor Bena MW523
205/028-73/2014
440,00
9.10.2014 0:00 028 - drobnli dlho Mestská oollcia
V ·1eoná tabuľa IKvsucká ul.l
205/DHM-461/09
441,41
24.6.2009 0:00 771/1 - OrobnV h Odbor kultúry
Prives PVT 400
2051/DHM-25/05
441.48
19.12.2005 0:00 771/1 - DrobnV h aktivačná činnosť
Sedačka rozkladacia 3+R2
25.6.2009 0:00 77111 - Orobnli h1 551 (vrchnV aoartmán)
DHM/11-09/0054
443 .50
Kávovar Delonohi Maonifica
DHMl13-20/0008
1.12.2020 0:00 771/1 - OrobnV h1 A 103
443.68
Pracovný stôl k umVVačke riadu f1000x700x900mm1
1471028-20/2013
444 .00
9.9.2013 0:00 028 - drobnV dlho 'edálei\ v býVaJej prá čov ni na Lichardovei ul. č.44
SklokeramickV soorák AMICA SHC 583MW
444 .00
19.12.2016 0:00 771/1 - Drobný h Kultúrny dom v Bvtčici
149/DHM-9/2016
Sllbor liatych stojančekov na biel .moduloch + na sivom otočnom válci 30 ks A4 OHM-27/2008
444,00
1.1.2012 0:00 771/1 - DrobnV h maielok co TIK
LCD TV Panasonic TX-L 32C10E
145/DHM-213/09
444,00
19.8.2009 0:00 771/1 - OrobnV h1 Denné centrum Nam. J. Borodáča 1
446 ,40
2.12.2014 0:00 028 - drobnV dlho Mestska oollcia
Rádiostanica Motorola DP1400NHF
205/028-105/14
Rádiostanica Motorola DP1400NHF
205/028-104/14
446,40
2.12.2014 0:00 028 - drobný dlho Mestská polícia
Rádiostanica Molorola DP1400NHF
205/028-103/14
446,40
2.12.2014 0:00 028 - drobnV dlho Mestská oollcia
Rádiostanica Motorola DP1400NHF
205/028-102/14
446.40
2.12.2014 0:00 028 - drobnV dlho Mestská oollcia
446.40
2.12.2014 0:00 028 - drobnV dlho Mestská nollcia
Rádiostanica Motorola DP1400NHF
205/028-101/14
205/028-100/14
446 ,40
2.1 2.2014 0:00 028 - drobnV dlho Mestská pollcia
Rádiostanica Motorola DP1400NHF
205/028-99/14
446.40
2.12.2014 0:00 028 - drobnV dlho Mestskä pol/cia
Rádiostanica Motorola DP1400NHF
446.40
2.12.2014 0:00 028 - drobnV dlho Mestská oollcia
Rádiostanica Motorola DP1400NHF
205/028-98/ 14
Rádiostanica Motorola DP1400NHF
205/028-97/14
446.40
2, 12.2014 0:00 028 - drobnV dlho Mestská Mlicia
Rádiostanica Motorola OP1400NHF
205/028-96/14
446.40
2.12.2014 0:00 028 - drobnY dlho Mestská pollcia
Rádiostanica Motorola DP1400NHF
205/028-95/14
446.40
2.12.2014 0:00 028 - drobnV dlho Mestská oollcia
Rádiostanica Motorola DP1400NHF
205/028-94/14
446,40
2.12.2014 0:00 028 - drobnV dlho Mestská ooHcia
Rádiostanica Motorola DP1400NHF
205/028-93/14
446,40
2.12.2014 0:00 028 - drobnV dlho Mestská oollcia
Rádiostanica Motorola OP140DNHF
205/028-92/14
446.40
2.12.2014 0:00 028 - drobnY dlho Mestská polícia
Rádioslanica Motorola DP1400NHF
205/028-91 /14
446.40
2.12.2014 0:00 028 - drobnV dlho Mestská oollcia
205/028-90/14
446.40
2.12.2014 0:00 028- drobný dlho Mestská collcia
Rádiostanica Motorola DPt400NHF
2.12.2014 0:00 028 - drobnV dlho Mestská nollcia
Rádiostanica Molorola DP1400NHF
205/028-89/14
446.40
Rádiostanica Motorola OP1400NHF
205/028-88114
446.40
2.12.2014 0:00 028-drobnY dlho Mestská polícia
Rádiostanica Motorola DP1400NHF
205/028-87/14
446.40
2.12.2014 0:00 028- drobný dlho Mestská pol/cia
Rádiostanica Motorola DP1400NHF
205/028-86/14
446.40
2.12.2014 0:00 028- drobnV dlho Mestskä oollcia
Stôl Fle1Cus rohovV-vVškovo nastaviteľnV
206/DHM116/2020
446,76
10.12.2020 O:OO 771/1 - DrobnV hmolnV ma'elok MP
S!č!I Flexus rohovV - výškovo nastaviternv
206/0HMl 15/2020
446,76
10.12.2020 0:00 771/1 - Drobný hmotný majetok MP
13.4.2002 0:00 771/1 - Drobný h O- 954
Oleoovacka na hrany
DHM/14-02/4441
448,12
Dezinfekcia vzduchu New Aroma Gube
255/DHM-184/20
449,00
25.11.2020 0:00 772 - Drobné krá Dom smUtku M. Rázusa/StarÝ clntorln
255/DHM-183/20
449,00
25.11 .2020 O:OO 772 - Drobné krá Dom smútku M. Rázusa/Stal'V cintorin
Dezinfekcia vzduchu New Aroma Gube
Exteriérovli vvsokv záhon Durisol s oaletou
145/DHM-278/20
450.36
3.12.2020 0:00 771/1 - DrobnV h Denné centrum Nám. J. Borodáča 1
ExteriérovV vvsokv záhon Durisol s naletou
145/DHM-277/20
450.36
3.12.2020 O:OO 77111 - DrobnV h Denn é cent,um Nám , J. Borodá ča 1
ExteriérovV vysokv záhon Durisol s paletou
145/DHM-276/20
450,36
3.12.2020 0:00 77111 - DrobnV h Denn é cent,um Nám. J. Borodá ča 1
Exteri érovV V\ISokv záhon Durisol s paletou
145/DHM-275/20
450.36
3, 12.2020 O:OO 77111 - Drobnli h Denné cent,um Nám , J, Borodáča 1
2t73n-1/1991
452.43
1.5.1 991 0:00 022- Samostatn Kultúm dom v Trnovom
Pianino Petrof
alúzie interiérové horizontálne
OHM/14-09/0017
453,15
25.2.2009 O:OO 771/1 - DrobnV h R-716 priilmacia kancelária
TV LG smart 55UN7400 4K UHD 55
206/DHM113/2020
454.00
1.12.2020 O:OO 771/1 - DrobnV hmotnV maietok MP
TV LG smart 55UN7400 4K UHD 55
206/DHMl 12/2020
454.00
1.12.2020 0:00 771/1 - Drobný hmotnV maietok MP
Krátka ouľová zbral'i CZ P-07 č. 0411397
206/DHM109/2020
456.00
30.11.2020 0:00 771/1 - DrobnV hmotnV ma'etok MP
Krátka ouľová zbraň CZ P-07 č. 0411394
206/0HM108/2020
456,00
30.11.2020 0:00 771/1 - DrobnV hmotnV majetok MP
206/0HM107/2020
456,00
30.11.2020 0:00 771/1 - Drobný hmotný maietok MP
Krátka Quľová zbraň CZ P-07 č. 0411411
206/DHM106/2020
456.00
30.11 .2020 0:00 771/1 - Orobnli hmotný maielok MP
Krátka Quľová zbraň CZ P-07 č. C411390
206/DHM105/2020
456,00
30.11.2020 0:00 771/1 - OrobnV hmolnli ma'elok MP
Krátka ouľová zbraň CZ P-07 č. C906045
Dvo 'drez kuchvnskV- nerez
72/DHM-59/2002
456.87
1.8.2002 0:00 771/1 - OrobnV h1 Detské 'asle Puškinová ul.
28.9.1993 0:00 022 - Samostatn zasa dačka 1. posch .
Stolova 3-zostava
024/7-90/0053
457,61
Tlačiare1, HP LJ P 2015 d+kábel
DHM/14-07/5203
457.81
1.2.2007 0:0 0 771/1 - DrobnV h1 KC- Evid. obvv.
Prevažovačka "Balans" mala IHlinv IV.)
205/DHM-229/08
458 .21
29 .7.2008 0:00 771/1 - DrobnÝ h Ostatné
PfUdnica Prolek O
205/DHM-1237/19
458.40
21.6.2019 0:00 771/1 - DrobnV h PZ v Trnovom
205/028-72/2014
459.00
9, 10.2014 0:00 028 - drobný dlho Mestska polícia
Notebook Asus X551 CA-SX220H
=-t---4""s"'9'";;.o:;;-ot--:J".1"'2,.,
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Elektrocentrála rámová
205/DHMTerasovV tecelnÝ sálač ATIKA
DHM/14-1
459. 17
20.12.2018 O:OO 771/1 - DrobnV h S - Kultúra a šoort
DHM/14-1
459.17
20.12 .2018 0:00 771/1 - DrobnV h S - Kullllra a šnort
TerasovV lenelnV sálač ATIKA
Umlivacl drez zvárami MTDZ 2P
143/DHM-29/2009
459.34
1.12.2009 0:00 771/1 - Drobný h Denné centrum v býYalých detsk'(ch iaslách ul. A. Kmera
GPS monltorinQ hybridn'(ch autobu sov v rámci projektu "Smart ~mutions SUDPO 205/0HM-1095/18
459,90
17.10,2018 0:00 771/1 - Drobný h proiektv EU a SR
GPS monitorina hvbridn\lch autobusov v rámci Droiektu ~s m a r t ~ suooc 205/DHM-1094/18
459,90
17.10.2018 0:00 771/1 - Drobný h croiektv EU a SR
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GPS monitorin11 hvbridn'(ch autobusov v rämci projektu "Smart Solutlons sunnr 205/0HM-1091/18
024/7-93/0105
TALIANSKO policova skrinka

459,90
460.40

:+~

17.10.2018 0:00 771/1 - Drobný h tprolektv EU a SR
31.12.1993 0:00 022 - Samostaln 715 kuchvňa 1 (1.oosch.l menšia

Kralka
Krátka
Krátka
Krá tka
Krátka
Krätka
Krätka
Krätka

aufová

zbr a ň

ouľová zbr a ň
guľov á zbr aň

ourova.
ourová
ourová

zbraň
zbraň
zbraň

guľov á zbraň

autov á zbr a ň

zbraň

CZ P-07
CZ P-07
CZ P-07
CZ P-07
CZ P-07
CZ P-07
CZ P-07
CZ P-07

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

C533543
C526805
C530199
C526822
C526809
C524122
C533542

č . C530195

028-14118-1114
028-14/ 18-1128
028-14/ 18-1123
02B-14/ 18-1118
028-14/18-1117
028-14/18-1113
028-14/18-1107
028-14/ 18-1089
028- 14/ 18-11 35
028-14/18-1101
028-14118-1139
028-14/18- 1093
028-14/18-1111
028-14/ 18-1110
028-14/ 18-1 109
028-14/ 18- 1108
028-14/ 18- 1106
02B-14f 18-1105
028- 14/ 18-1104
028-14(18-1103
028-14/1 8-1102
028-14/ 18-1100
028-14/ 18- 1099
028-14/ 18-1098
028- 14/ 18-1097
028-14/ 18-1096
028-14/18-1095
028-14/ 18-1094
028-14/ 18-11 33
028-14/ 18-1138
028-14118- 1137
028-14/ 18- 1136
028-14118- 1134
028-14/16-1132
028-14/ 18-1131
028-14/ 16-1130
028-14/ 18-1129
028-14118-1127
028-14(18-1126
028-14/18-1125
028-14/18-1124
028-14118-1122
028-14/ 18-1121
028-14/18- 1120
028-14/ 18-1119
028-14/ 18-1092
028-14118-1091
028-14/18-1090
028-14/ 18-1088
028-14/ 18-1087
028-14/18-1 086
028-14/18-1085
028-14/18-1084
028-14/18-1083
028-14/ 18- 1082
028-14/ 18-1081
028-14/ 18- 1080
028-14/ 18- 1079
028-14118-1078
028-14/18-1077
028-14118-1 076
028-14/ 18-1075
028-14/18-1074
028-14/ 18-1073
028-14/ 18-1116
028- 14/ 18- 1115
028-14/18-1112
028-14/18- 1072
028-14/ 18-1071
028-14/ 18- 1070
028-14/ 18-1069
028-14/ 18-1 068
028-14/ 18-1067
028-14/18-1066
022/4-96/0574
72/DHM-409/2020
248/5/ 1-86/05
248/5/ 1-84/05
DHM/14-04/5003
024/7-98/0575
024/7-98/0577

460 ,80

460 .80
460 .80
460 .80
460 .80
460.80
460 .80
460,80
460.80
460.80
460 .80
460 ,80

o:oo 771/1 - DrobnV hmotnli ma 'elok MP
17.5.2018 0:00 77111 - DrobnV hmotnY majetok MP
17.5.2018 0:00 77111 - Drobný hmotnY maietok MP
17.5.2018 0:00 77111 • Drobnli hmotnli ma'elok MP
17.5.2018 O:OO 77111 • Drobnli hmotnli ma 'elok MP
17.5.2018 O:OO 771/1 - DrobnY hmotnY maj etok MP
17.5.2018 O:OO 771/1 - DrobnY hmotnY maietok MP
17.5.2018 0:00 77 1/1 - Drobnli hmotnli mai etok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - Drobnli hmotnli ma'elok MP
17.5.2018 O:OO 771/1 - DrobnY hmolnY majetok MP
17.5.2018 0:00 77111 - DrobnY hmotnY maielok MP
17.5.2018 0:00 77111 - DrobnV hmolnV ma·etok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - Drobnli hmotnli ma·etok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - DrobnY hmotnV majetok MP
17.5.2018 0:00 771 / 1 - Drobný hmotný m aietok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - DrobnV hmotnV ma·etok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - Drobnli hmolnli m a·etok MP
17.5.2018 0:00 771 / 1 - DrobnY hmotnV majetok MP
17.5 .2018 0:00 771 / 1 - Drobný hmotnV maiel ok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - Drobnli hmotnli ma· e1ok MP
17 .5.2018 0:00 771 / 1 - DrobnV hmotnV majetok MP
17.5.2018 0:00 77111 - Drobný hmotný maielok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - DrobnV hmotný ma ietok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - OrobnV hmotnli ma·etok MP
17.5.2018 0:00 77111 - DrobnV hmotnY majetok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - Drobný hmotnV maietok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - Drobnli hmotnli maietok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - Drobnli hmotnli ma 'elok MP
17.5. 2018 0:00 77111 - DrobnY hmotnY maietok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - Drobný hmotný maietok MP
17.5.2018 O:OO 771 / 1 - Drobnli hmotnli ma'etok MP
17.5.2018 O:OO 77 1/1 - Drobnli hmotnli ma'etok MP
17.5.2016 O:OO 771/1 - DrobnY hmotnY majetok MP
17.5.2016 O:OO 771 / 1 - DrobnV hmotnV mai etok MP
17.5.2016 0:00 771 / 1 - DrobnV hmotnli ma·e1ok MP
17.5.2018 O:OO 771/1 - DrobnY hmotnY ma'etok MP
17.5.2018 O:OO 771/1 - DrobnY hmotnV maietok MP
17.5,2018 0:00 771/1 - Drobný hmotný maietok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - Drobnli hmotnV ma 'etok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - DrobnV hmotnY ma 'elok MP
17.5.2018 0:00 77111 - DrobnV hmotnY maietok MP
17 .5.2018 0:00 77111 - Drobný hmotnli mai etok MP
17.5.20 18 0:00 77111 - Drobnli hmotnli ma 'e tok MP
17.5.2018 0:00 77111 - Drobný hmotnY majetok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - Drobný hmotnV maietok MP
17.5.2018 O;OO 771!1 - Orobnli hmotnli ma 'etok MP
17.5.2018 O;OO 771/1 - Orobnli hmotnli ma'etok MP
17.5.2018 0:00 771/1 • DrobnV hmotnV maielok MP
17.5.2018 O:OO 77 1/1 - Drobný hmotnV maielok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - Orobnli hmotnV m ,ľelok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - Drobnli hmotnli ma·etok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - DrobnY hmotnV majetok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - DrobnV hmotný maietok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - DrobnV hmotnli ma 'etok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - Drobnli hmotnli ma 'etok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - DrobnV hmotnY majetok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - Drobnli hmotnli m aielok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - Drobnli hmotnli ma'etok MP
17.5.2018 0:00 771 / 1 - DrobnY hmotnY ma 'etok MP
17.5.2018 0:00 77111 -DrobnY hmotný maietok MP
17.5.2018 O;OO 771/1 - Drobnli hmotnli maietok MP
17.5.2018 0:00 771 / 1 - Drobnli hmotnV ma 'elok MP
17.5.2018 0:00 77111 - DrobnV hmotnY maje tok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - DrobnV hmotnV maie lok MP
17.5.2018 0;00 771/1 - Drobný hm otnli maielok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - Drobnli hmotnli ma·etok MP
17.5.2018 0:00 771/1 - DrobnV hmotnY maietok MP
17.5.2018 0:00 77111 - DrobnY hmotnV maietok MP
17.5.2018 O:OO 771/1 - Drobnli hmotnli maietok MP
17.5.20 18 O:OO 771 / 1 - Orobnli hmotnV m ,ľ e lok MP
17.5.2018 O:OO 77111 - OrobnV hmotnV ma jetok MP
17.5.2018 O:OO 771/1 - Drobný hmotný ma jetok MP
17 .5.2018 0:00 771/1 - Drobnli hmotnli maietok MP
17 .5.2018 0:00 771/1 - DrobnV hmotnY ma 'etok MP
31 .12.1996 0:00 022 - Samostatn Dielňa v Budallne
23 .7.2020 0:00 77 1/1 - Drobný h Detské ias/e Puškinovä ul.
28.12.2005 0:00 77 1/1 - DrobnÝ h Mestské divadlo
28 .12.2005 0:00 771/1 - DrobnY h Mestské divadlo
1.12.2004 0:00 771/1 - DrobnV h KC- OTaZV
12.10.1998 0:00 022 - Samostatn Kanc. č , 405
12.10.1998 0:00 022 - Samostatn Kanc. č , 116
24 .7.2007 0:00 77111 - OrobnV h B 114
31.12.1996 0:00 022 - Samostatn 822 apartm än (2.posch .)
1.1.2012 0:00 77111 - Orobnli h ma'etok DO TIK
22.11.2017 O:OO 77111 - Drobnli h Odbor kult\Jrv
22.11 .2017 0:00 771 / 1 - DrobnV h Odbor kul!Ury
29.3.2019 O:OO 771/1 - DrobnV h KC-OTaZV
14.7.2009 O:OO 771/1 - Drobnli h A 104/1
5.10.2005 O:OO 77 113 - Orobnli n A422
30.10.2019 O:OO 771/1 - DrobnV h Detské ia s/e Veľká Okružn á
31.8.2018 0:00 771/1 - Drobný h Cintorln Bôrik
1.1.2012 0:00 771/1 - Drobnli h m;:ťet o k Do TI K
19.9.2005 0;00 771/1 - Drobnli h Vodáre ň Brodno
31.12.1980 0:00 022 - Samostatn PZ v Brodne
19.1 .2006 0:00 771/1 - Drobný h aktivačná č innosť
22 .12.2000 0:00 771 /3 - Drobnli n A422
10.12.20120 :00 77111 - Drobnli h Jedäl e ň ore dô chodcov Ul. J, Borodáča 1
15.7. 1993 0:00 022 - Samostatné hnuteľn é veci a sllborv hnule ľnVch v eci
7.5.2020 0;00 771/1 - DrobnV hrlPZ v B tči ci
14.8.2006 0:00 77111 - Drobnli hr1 B 200 - chodba
25.4 .2006 0:00 771/1 - DrobnY hr1A 002 -Vestibul
30.9.2016 0:00 771/1 - Drobný hmotný
kä univerzita)
1.8.2018 0:00 771/1 - Drobnli h
1.12.2002 0:00 771/1 - Drobnli h
14
19.1.2006 0:00 77111 - DrobnV hrlaktiva čná činno sť
3.5.2016 0:00 771/1 - Drobný hmotný maietok MP
3.5.2016 0:00 771/1 - Drobnli hmotnV maietok MP
3.5.2016 O:OO 771/1 - Drobnli hmotnli ma 'etok MP
3.5.2016 O:OO 771/1 - DrobnY hmotnV majetok MP
3.5.2016 O:OO 771/1 - DrobnV hmotnV maietok MP
3.5.2016 0:00 771/t - DrobnV hmotnli maie tok MP
11.5.2018
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Krätka aufová
CZ P-07
Krätka nuľová. zbraň CZ P-07 č ,
Krátka quľová. zbraň CZ P-07 č ,
Krátka aulová. z braň CZ P-07 č, C526794
Krátka ouľová zbraň CZ P-07 č, C526621
Krátka ouľová zbraň CZ P-07 č , C530166
Krätka quľov á. zbraň CZ P-07 č, C530191
Krá.tka a u ľov á. zbraň CZ P-07 č. C533490
Krá.lka ouľov á zbraň CZ P-07 č . CSJJ771
Krátka oufov á zbr a ň CZ P-07 é. C533496
Krátka QUfová zbr a ň CZ P-07 é. C529821
Krátka ouľová zbraň CZ P-07 é. C530126
Krätka aurov á zbr a ň CZ P-07 č . C530124
Krätka guľová zbr a ň CZ P-07 č. C529868
Krátka Quľov á zbr a ň CZ P-07 Č , C530119
Krá.tka ouľov á. zbraň CZ P-07 č . C530123
Krätka ourov á zbraň CZ P-07 č . C529824
Krätka guľová zbr a ň CZ P-07 č. C526789
Krátka aurová zbraň CZ P-07 é. C529867
Krätka ourov á zbraň CZ P-07 č. C529833
Krätka ourová. zbraň CZ P-07 č . C537945
Krá.tka g u ľová. zbraň CZ P-07 č , C537949
Krá.tka aufov á zbraň CZ P-07 č . C526828
Kratka auľovä zbraň CZ P-07 č. C526820
Krátka oufov á zbraň CZ P-07 č . C526806
Krätka !'.lUľov á zbr a ň CZ P-07 č . C531756
Krátke, oufov á zbr a ň CZ P-07 č. C533493
Krátka ouľov á zbraň CZ P-07 č. C538962
Krä.lka guľová zbraň CZ P-07 č , C524128
Krátka quTov á. zbr a ň CZ P-07 č. C533499
Krátka ouľov á. zbraň CZ P-07 č. C533475
Krátka aurov á. zbr a ň CZ P-07 č . C530092
Krátka guľov á zbr a ň CZ P-07 č . C526808
Krátka Quľov á. zbraň CZ P-07 č. C533498
Krätka oufová zbr aň CZ P-07 č. C533495
Krátka aurová. zbr aň CZ P-07 é. C533737
Krátka guľov á. zbraň CZ P-07 č . C533500
Krátka oulová zbraň CZ P-07 č. C530198
Krätka oulová zbraň CZ P-07 č .C515479
Krá.tka oulov á zbraň CZ P-07 č. C529820
Krá.tka qulov á zbraň CZ P-07 č . C529832
Krá.lk a aulov á zbraň CZ P-07 č . C530120
Krátka nulov á zb,aň CZ P-07 č , C530196
Krátka oulov á zbraň CZ P-07 č , C53007S
Krátka Qulov á. z braň CZ P-07 č.C529865
Krátka autová z braň CZ P-07 č, C530190
Krátka ou1 ov á zbraň CZ P-07 č . C529831
Krátka oulová zbra ň CZ P-07 č . C530127
Krátka autová. z braň CZ P-07 č. C530078
Krätka aulová. zbraň CZ P-07 č. C530121
Kratka oulov á zbraň CZ P-07 č . C529866
Krätka gulové zbr a ň CZ P-07 č . CS26787
Krátka oulová z braň CZ P-07 č .CS29837
Krátka autov á z braň CZ P-07 č. C529828
Krá.tka oulov á z braň CZ P-07 č . C529861
Krá.lka qulov á z braň CZ P-07 č. C529829
Krátka auľová zbraň CZ P-07 č. C530197
Krátka o uľov á zbra ň CZ P-07 č . C533497
Krátka ufovä zbraň CZ P-07 č , C538368
Krätka ciulová zbraň CZ P-07 č , C529862
Krälka aulov á. zbraň CZ P-07 č . C529827
Krátka oul ov á zbraň CZ P-07 č , C5 2 6796
Krátka oulová zbraň CZ P-07 č . C529864
Krátka oulová. zbraň CZ P-07 č. C529826
Krátka aulová zbraň CZ P-07 č .CS30194
Krá.tka nulová z braň CZ P-07 č. C529863
Odsavac FT 202V
Stôl pracovnV PS - KOP (800x600x850)
Kreslo Sen átor
Kreslo Senátor
Skartá.lor Fellowcs PS 70-2CD
Stol pridavnv
Stol oridavnv
Kliimalizá.cl a
Televizor farebnv GOLDSTAR CK·21C24X
Oiaitálnv foto apará.t EOS 4500
Plachta bo č n á. s Uorav ou na dv ere 48 .8 m2
Plachta bočná s Uoravou na dvere 48 ,B m2
Monitor BENQ MT BL 2711 U
Raznica mesta Zilina- vvhotov enie s troičeka na ce č ate nle
Soltware "Preooíenie Sklad(ES -Fakturácia(EF)''
Molitanová. zostava na cvičenie
Informa č n á. t a buľa

SUbor araflk Horn é Považie l7 ksl
ICeroadla Samonas JSW 3AM/400V
Motorova slri ekacka PS 8
1Stiepkova č LH 2500 G
Software "Scravca LH
Stôl nerezovV s coli cou
Chladnicka kombinovana Calex 345
Pila MS211 + Drlslušenslvo
Automat.duel . oodávaé biz 210/250/350
Monitorov acr svstém so 4 kamerami
Stôl atypický centrála
Prilba Rosenbauer Heros titan
Tabuľa škol ská
lšl i eokov a č LH 2500 G
Krátka gu ľ. zbraň CZ P-07 v . č . B 948342
Krátka aur. zbraň Z P-07 v . č . B 948345
Krá.tka our. zbra ň Z P-07 v .é. B 948344
Krälka aur. zbraň Z P-07 v . č. B 948458
Krá.lka guľ. zbraň Z P-07 v . č . B 948455
Krá.lka aur. zbrar'I Z P-07 v.č . 8948346

DHM/14-07/5458
022/5-96/0589

DHM-2/2010
205!0HM-930/ 17
205/DHM-929117
DHMl 12- 19/0008
DHMl14-09/0073
018/3 -05/0203
71/DHM-414/2019
255/DHM-179/ 18
DHM- 10/2011-1-7
215/DHM -512005
022/6-80/0036
2051/0HM -27/06
01813-00/0069

460 .80
460 .80
460 .80
460.80
460.80
460.80
460,80
460 ,80

460 .80
460,80

460.80
460 ,80

460 .80
460 .80
460 .80
460 .80
460 .80
460.80
460 .80
460 ,80
460.80
460 ,80
460 .80
460 ,80
460 .80
460,80

460 .80
460 .80
460 ,80

460 .80
460,80

460 .80
460 ,80
460 .80
460 .80
460 .80
460.80
460.80
460,80
460.80
460.80

460.80
460.80
460 .80
460.80
460 .80
460 .80
460,80
460 .80

460 .80
460 .80
460.80
460.80
460 .80

460 .80
460.80
460.80
460 .80
460,80
460 ,80
460 ,80
460 ,80
460 ,86
463 .20

464 .13
464 .13
464 .13
464.42
464.45
464.68
464 .71
465.00
465.61
465.61
466,80
467.67

467.67
468.00
468 ,00
468 ,00

469 .20
470 .56
470 ,96

471 .35

144/DHM-317/12

471.60

022/J-93/0492
205/DHM-1463/20
DHM/14-06/5038
DHM/14-06/4899
206/DHM-79/2016
205/DHM-1 030/ 18
219/5/ 1-193/02
2051/DHM-28/06
028- 14/16-1081

473.01
473 .65

028-14/16-1080
028-14/16-1079
028-14/16-1078
028-14/16-1077
028-14/ 16-1076

473 .81
473.97
474.01
475.16
4'75.24

476.57
477 .00
477 .00

477.00
477.00
477 ,00

477.00

Krátka aur. zbraň CZ P-07 v.č. 8948452
028-14/16-1075
Krátka quľ. zbraň CZ P-07 v.č.8946457
028-14/16-1074
Krátka aur. zbraň CZ P-07 v.č. B 948354
028-14/16-1 073
028-14/1 6-1072
Krátka aur. zbraň CZ P-07 v.č.8948456
Plvs.koberec 100 cm x 1500 cm
DHM/11-9210197
Plvs.koberec 100 cm lC 1500 cm
OHM/11 -92/0195
OHM/11-92/0196
Plvs.koberec 100 cm lC 1500 cm
71/5-7/1999
Oototvo hrabličkovli
219/5/1-279/02
Pracovný stôl s pultom
Rosi č s rozorašovačom Stihl SR-450
205/0HM-1018/18
028-14/16-1099
NT Lenovo IP300-151SK 15.6"
028-14/16-1 t 00
NT Lenovo IP300-1 51SK 15.6"
Stolička pracovná SA01
205/028-122/15
Stolička oracovná SA01
205/028-121/15
Stol/k ST05
205/028-120/15
205/028-149/15
Sedenie návštevnícke SE01
Sedenie návštevnícke SE01
205/028-148/15
Sedenie návštevnlcke SE01
205/028-147/15
Terč -Torzo s vilálnvmi zónami s oodstavou
206/DHM-97/2020
Tlač iareň - HP COLOR LASER JET 260Sdn
DHM/14-08/0012
DHM/ 14-07/5525
INSIGNIA so šlálnYm znakom SR
OHM/11-03/4793
Satnfk + závesné sklinkv
Chladnička CCR-370
144/0HM-80/2000
Pracovni/ stôl AWTD 1 9001i:600K850 /do kuchyne/
72/DHM-190/2006
OkrUhly slolfk
219/5/1 -212/02
V'levka VN-SO
143/DHM-36/2009
Zrkadlo drevene s vyrezavanym ramom
024/7-94/479
024/7-94/4 78
Zrkadlo drevene s vvrezavanym ramom
Zrkadlo drevcne s vvrezavanvm ramom
024n-94/477
Slreetbalová konštrukcia (ihrisko Ul. K. Kmctl<u - Vlčince!
205/028-84/2014
205/028-83/2014
Streetbalová konštrukcia (ihrisko Smreková ulica)
205/028-82/2014
Streelbalová konštrukcia {ihrisko Smreková ulica)
Slreetbalov;i konšlrukcia (ihrisko Ul. K. Kmeľku -Vlčince)
205/028-85/2014
Trezor
205/0HM-909/17
Trezor
205/0HM-908/1 7
GPRS komunikálor- prepojenie na PCO, Denné centrum Solinky (Borová 8110 204/0HM-38/2020
206/0HM-67/2016
Trezor G1
OHM/14-19/0003
MT Accle IPhone Xr64 GB blue
Pianino "PETROF "
022/5-04/0716
Po č ll ačka Eurobankoviek CCE-230 Multi Bankino
201/028-2/2015
Kosačka RKT 710 - súčasť malotraktora
2051/0HM-24/0S
Zástava hasičská+ stuha
DHM/14-06/4930
Sluiňová zostava vvsokä - zatvorená -lks
DHM/11-09/0011
Notebook Toshiba LSD 15,6 HO
205/028-107/15
Kombinovan\f soorä:k Siemens HR745525 E
2171/028-1/13
205/028-1/13
Notebook Fu 'itsu LB AH532 i3-2328M/15,6/4GB/500/BTI\N8-64
Píla MS 271
205/0HM-1573/20
PIia MS 271
205/DHM-1572120
Cestn é zrkadlo
206/0HM-3/2016
205/028-77/2014
Hadzanárska bránka hliníková 31i:2 m (na futbal "Sever oroti ·uhu~l
205/028-76/2014
Hadzanárska bránka hlinlková 31i:2 m na futbal "Sever proti juhu"
Uhlová brúska Makita
205/0HM-1140/18
024/7-98/0554
Stol oridavnv
Stol aridavnv
024n-98/0553
205/0HM-1204/18
Lis - okleaávacf. celokovov\l 40x50cm
Záťažové kreslo RADIUS - centrála
206/DHM-212018
Pamätná kniha mesta Zilina
OHM/14-19/0019
143/DHM-48/2011
Chladiaca vitrína Snaae
Policov\l reaá1 305lC3048lC3600
OHM/14-18/0034
Lavicová zostava rozmer 1o. 1Dm x 0.49m 1i: 0,38m
205/0HM-783/17
Lavicovä zostava rozmer 10, 10m x 0,49m x 0,38m
205/DHM-782/17
Softwarw AdobeAcrobat XPro SK GOV
018/3-11 / 1000
DHM/13-18/0001
BateriaAPC
Rei:1ál PZ 4 t400x600x1700
144/DHM-235/07
Zostava-šanónové skrine
OHM/11-12/1015
206/0HM-66/2016
Kooírovacf s1roi Sharo
Skriňa na soisv so žalLJziami
OHM/11-09/0016
Skrina na spisy so žalLJziami
DHM/11-09/0015
Skriňa na soisv so žalúziami
DHM/11-09/0014
Dekor 021 zvonček
249/DHM-1/2000
Dekor 021 zvonček
249/DHM-3/2000
Dekor 021 zvonček
249/DHM-2/2000
Neoriestrelná vesta VNO+Teboli:/NIJ III A
206/DHM102/2019
Neoriestrelná vesta VNO+ Tebox/NIJ III A
206/0HM101/2019
206/0HMt00/2019
Ne riestrelná vesta VNO+Tebox/NIJ III A
Nepriestrelná vesta VNO+Tebox/ NIJ III A
206/DHM-99/2019
206/DHM-98/2019
Neoriestrelná vesta VNO+Tebo1i:/NIJ III A
206/DHM-97/2019
Neoriestrelná vesta VNO+ Tebo1i:/NJJ III A
206/0HM-96/2019
Neoriestrelná vesla VNO+Tebo1i:/NIJ III A
206/DHM-95/2019
Nepriestrelná vesla VNO+Tebo1i:/NIJ III A
206/DHM-94/2019
Neprie strelná vesta VNO+Tebox/NIJ III A
Neoriesllelná vesta VNO+ TebolC/NIJ III A
206/DHM-93/2019
Chladnička kombinovaná Snaioe 8866
2174/DHM-2157/0
Chladnička kombin. Snaioe 8866
2174/DHM-216/05
Policová zostava kovová - sklad (24 ks)
DHM-20/2008
Automatická oráčka AEG L7F8E48SC biela
71/0HM-395/2018
Kosačka SP535 HW 45
205/DHM-1615/20
OHM/14-16/0011
Trezor
144/0HM-294/10
Stôl zásuvkovV PSZS
Softwer - lnteraraoh "Geomedia WeoMao"
013/1-09/0020
PC zostava AXIS
DHM/14-11 /0060
205/0HM-526/10
Plazmovli telcvlzor
024/7-99/0594
Kuchynska zostava(kupov.na 21i:) 9 nredm.
024n-92/0133
Stolík ood vr KZ 88/200/92
249/0HM-6/2000
Dekor 022 kruhv
249/0HM-5/2000
Dekor 022 kruhv
249/0HM-4/2000
Dekor 022 kruhy
151/DHM-266/16
Sušička Ptädla Whiroool
024/7-98/0578
Stol oridavnv
144/DHM-181/04
Mraznička truhlicová CA 46
Práčka Eurotech 6 ko
71/0HM-235/2004
Prikl.vrt.HILTl(naid.predmel)+oen.oprava
022/5-98/0662
Ortofotomaoa di<litálna 1:5000
OHM/14-07/5 512

Ortofotomaoa dioitálna 1:10000
Chladni čka kombinovaná RF390-1803 A
IZalUzie horizontálne - interiérové
Pracovný stčl
PracovnV stčl 13001i:700x900

DHM/14-07/5514
143/DHM-27/2009
OHM/14-12/0096
DHM/11-11/0058
144/DHM-142/05

477.00
477,00
477,00
477,00
478,26
478.26
478.26
478 ,31
478.51
479 .00
479.00
479.01
480 ,00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480 ,00
481.31
483.47
463,97
485,04
485 ,86
489.94
490.28
491.67
491 ,67
491 .67
492. 10
492, 10
492.10
492.11
494 .1 0
494.10
494,40
494.92
495.00
495 ,92
496 .88
497.58
497 .9 1
498,33
499,00
499.00
499.00
499,00
499.00
499 ,50
499 .80
499.80
499.90
499.97
499.97
500.00
500.00
500.00
504,00
504.16
504 ,3 0
504 ,30
506.57
510.00
511.55
513.10
513.12
513.24
513 .24
513.24
514.56
514 .56
514.56
516.00
516.00
516 ,00
516,00
516,00
516,00
516,00
516 .00
516 .00
516 ,00
517 .83
517,83
518,89
518,95
519,00
519.00
520,03
521.41
522.00
522.54
523 .3 7
524 .46
525.49
525.49
525.49
528,00
528.48
530 ,44
530.50
532 ,00
533.73

3.5.2016 0:00 771/1 - Drobný hmotnY maielok MP
3.5.2016 0:00 771/1 - DrobnV hmotný maietok MP
3.5.2016 0:00 771/1 - Drobnli hmotnli m;:ľetok MP
3.5.2016 0:00 771/1 - Drobnli hmotnli m<ľetok MP
31.12.2002 0:00 77111 - DrobnV h R - 711 zasadačka
31.12.20020:00 771/1-DrobnVh R-711 zasadačka
31.12.20020 :00 77111-Drobnlih R-711 zasadačka
1.1.1999 O:O O 022- Samoslaln Detské jasle Veľká Okružná
1.12.2002 O:O O 77111 - Drobný h Mieslnosľ č. 305
1.6.2018 O:OO 77111 - DrobnV h PZ v Bvtčici
15.12.2016 0:00 771/1 - Drobnli hmotnli ma·etok MP
15.1 2.2016 0:00 77111 • OrobnV hmotnY majetok MP
12.1 1.2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho paláca Hurbanova ul.
12.11.2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho oaláca Hurbanova ul.
12.11.2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho oaláca Hurbanova ul.
12.11.2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho paláca Hurbanova ul.
12.11 .2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho oaláca Hurbanova ul.
12.11 .2015 0:0 0 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho oaláca Hurbanova ul.
11.11.2020 0:00 771/1 - Drobn\l hmotn\l ma'etok MP
14.2.2008 0:00 771/1 - Drobný h Miestnosľ č. 211
5.10.2007 0:00 77111 - OrobnV h R - 720 zasadačka
23.7.20030 :00 771/t -Drobnlih A315
9.5.2000 0:00 771/1 - Drobný h Jedáleň pre dôchodcov Ul. J, Borodáča 1
23.11.2006 0:00 771/1 - DrobnV h Detské jasle Puškinová ul.
1.12.2002 0:00 77111 - DrobnV h Miestnosť é. 308
1.12.2009 0:00 771/1 - DrobnV h Denn é centrum v bWaťch detskVch iaslách ul. A.
31.12.19940:00 022-Samoslatn 721 zästupcaprimätora 1.oosch.
31.12.1994 0:00 022 - Samostatn 613 vestibul (pr/zemie)
31.12.1994 0:00 022 - Samostatn 613 vesti bul (orlzemie)
22 .10.2014 0:00 028 - drobn · dlho Odbor kul\Lirv
22.10.2014 0:00 028- drobnV dlho Odbor kultúry
22.10.2014 0:00 028- drobnV dlho Odbor kultúry
22.10.2014 O:OO 028 - drobnV dlho Odbor kullúrv
3.10.2017 0:00 771/1 - Drobn\l hr budova Eurooalace
3.10.2017 O:OO 771/1 - Drobný h budova Europalace
21.12 .2020 O:OO 771/1 - DrobnV h Odbor sociálny a bvtovV
30.9.2016 0:00 771/1 - DrobnV hmotnV maielok MP
4.2.20190 :00 771/1-Drobn\lh A220
31.12.1986 0:00 022 - Samoslatn PP - 23
28.1.20150 :00 028-drobnVdlhoKanc .č. 314
19.12.2005 O:OO 77111 • DrobnV h aktivačná činnosť
26.5.2006 0:00 77111 - Drobn\l h PZ v Mo'šove· Lúčke
2.2.2009 0:00 77111 - Drobný h A 420
28.1.2015 O:OO 028 • drobnY dlho Mestská oollcia
23.4.2013 O:OO 028- drobný dlh o Kullúrnv dom vo Vranl
17.1.2013 O:OO 028- drobn\l dlho Mestská aolrcia
1.12.2020 O:OO 771/1 - Drobný h PZ v Trnovom
1.12.2020 O:OO 771/1 - Drobný h PZ v Trnovom
30.9.2016 O:OO 771/1 - DrobnV hmotný ma'elok MP
1.10.2014 O:OO 028 • drobn\l dlho Odbor kultLJrv
1.10.2014 O;OO 028 - drobn'( dlh Odbor kul!Ury
12.12.2018 O:OO 771/1 - OrobnV h PZ v Bytčici
12.10.1998 O:OO 022 - Samoslatn Kanc. č. 306
12.1 0.1998 0:00 022- Samoslatn Kanc. č. 305
1.12.2018 O:OO 771/1 - Drobn\l hr knihárska dielňa v Rosenfeldovom oaláci
4.12.2018 0:00 771/1 - OrobnV hrnotnV maietok MP
27.5.2019 0:00 771/1 - OrobnV h1 R- 714 sekretárka 1.ooschodie
20.12.2011 0:00 771/1 - OrobnV h Denné centrum v bWalVch detsk\lch iasläch ul. A.
3.10.20180 :00 771/1-Drobnlih A310
28 .2.2017 0:00 771/1 - DrobnV h Satne TJ Brodno
28 .2.201 7 0:00 771/1 - Drobn\f h Satne TJ Brodno
18.3.2011 0:00 77113-Drobn\fn A307
17.5.2018 O:OO 77111 - DrobnV h B - Serverovňa
29.5.2007 O:OO 771/1 - Drobný h Jedá leň pre dôchodcov Ul. J. Borodá ča 1
18.1.20120:00 771 /1- DrobnYh A310
30.9.2016 O:OO 771/1 - Drobný hmotný ma·e1ok MP
25.2.2009 0:00 771/1 - Orobnli h KC • OTaZV
25.2.2009 0:00 771/1 - DrobnV h KC- OTaZV
25 .2.20090 :00 771/1-DrobnVh KC-OTaZV
18 .12.2000 0:00 771/1 - DrobnY h vianočná v\fzdoba
18.12.2000 0:00 771/1 - DrobnV h vianočná vlizdoba
18.12.2000 0:00 771/1 - DrobnV h vianočná výzdoba
12.11 .2019 0:00 771/1- DrobnV hmotný maletok MP
12.11.2019 0:00 771/1 - DrobnY hmotnY maietok MP
12.11.20190:00 771 /1-DrobnVhmolnVmaetokMP
12.11.2019 0:00 771/1 - DrobnV hmotnV majetok MP
12.11.2019 0:00 771/1 - OrobnV hmotný majetok MP
12.11.2019 0:00 771/1 - DrobnV hmotný maielok MP
12.11.2019 0:00 771/1 - Drobnli hmotnV maie\ok MP
12.11.2019 0:00 771/1 - Drobnli hmotný majetok MP
12.11.2019 0:00 771/1 - DrobnV hmotný majetok MP
12.11 .2019 0:00 771/1 - Orobn\f hmotnY maietok MP
8.4.2005 0:00 771/1 - DrobnV h KultUmv dom v Zás1ranl
11 .3.2005 0:00 771/1 - Drobn\l h Kulturnv dom v Záslranl
1.1 .2012 0:00 771/1 • Drobný h majetok po TIK
20.11.2018 O:OO 77111 - Drobný h Detské iasle Veľká Okružná
16.12.2020 0:00 77111 - Drobnli h PZ v Trnovom
2.3.2016 O:OO 771/1 - Orobnli h A 314
27.10.2010 O:OO 771/1 - Drobný h Jedáleň pre dôchodcov Ul. J, Borodáča 1
31.12.20060 :00 013-Software
Kanc. č.422
16.8.2011 O:OO 771/1 - Drobný h KC Skolstvo -2
31.10 .2011 0:00 771 /1 - Drobn\l h ZimnV štadión MsHK a.s.
12.9.1999 0:00 022 - Samos1atn Kanc. č. 104/1 nrimálor
31.12.1992 0:00 022 - Samoslatné hnuteľn é veci a sLJbory hnut e ľných veci
18.12.2000 0:00 771/1 - DrobnY h vianočná vVzdoba
18.12.2000 0:00 771/1 - DrobnV h vianočná vlizdoba
18.12.2000 0:00 771/1 - Drobn\l h vianočná v\lzdoba
19.12.2016 0:00 771/1 - DrobnV h OennV stacioná.r Námestie J . Borodáča 1
12.10.1998 0:00 022 - Samostatn Kanc. č. 21 O
31.3 .2004 0:00 771/1 - OrobnV h Jedáleň ore dôchodcov UJ. J. Borodáča 1
8.1 0.2004 0:00 77111 • Drobnli h Detské 'asle Veľká Okružná
8.11.1998 0:00 022 - Samostatn Udr2ba č. 009
20.9.2007 0:00 771/1 - Orobn\f h B 116

536 ,12
537,83
538,97
540,00
540,76

20.9.2007
1.12.2009
18.12.2012
29.12.2011
8.12 .2005

0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

771/1
771/1
771/1
771/1
771/1

-

DrobnV h
DrobnV h
DrobnV hr
Drobnli h
Drobný h

Kmeľa

Kmeľa

B 112
Denné centrum v bVValVch delskVch iasläch ul. A. Kmeľa
R - 723 kanceläria odbor UačovV
1
A 105/1
Jedáleň pre dôchodcov Ul. J. Borodáča 1
1

PracovnV slôl 1300x700x900
Ceroadlo kalove 40-GFDU - 220V
Zostava siena 10 ks
Kuchvnska sed. sunrava
Hokeibalov1 bránka (Platanova ulica)
Hokeibalová. bränka IPlatanova ulica)
Zástena k zázemiu nódia
Pamätnä bronzova doska (cinlorln CA)
Vrchna skrina KZ 82/200/92
Stenová zostava Blanka
Nerezovli reaál 4-r1olicovli 1500x440x 1800mm)
Odsavac FT 202V
Televlzor LCD SAMSUNG s orlslušenstvom
Svete[nV informačmi box Solinkv
Nerezovli ren al 4-nolicovli (1500x440x1800mm)
MobilnV teletôn Samsunci Galaxv S 10 black
Mraziaca truhlica
Mraziaca truhlica
Mraziaca truhlica
Skener Fu'itsu FI - 7140
Proiektor Eoson EB-U05 s držiakom
Databázové sUborv CENEKON + TSP
Slól odoberacl MTPSJ 1
Nabľačka "AKU· s orfslušenstvom
Reoä!ov ä zostava
Elektrická ohrievacia stolička T-EVS 6kW
Skriňová zostava- 5ks + vešiaková stena
Rezacl stroj DC230-S DIA
PreUakovV ventil B 75
Ho ' dačka orutinov á HROCH 4120 Hliny VIII)
Ortofotomana 7ilina
H-tesl ore deti
Elektronická reoistračnä cokladňa Euro 2000 T
Vstavaná skriňa SAU-DOR
Prlstupové práva k modulom
LAP TOP IP 100-1518015,6" H
Zváračka COMPJN- 150
Notebook HP Pavilion 15-P015ST i5/8GBRAM/500GBHDD
Krovinorez STIHL FSA 90 s akumutätorom a Nchlonabliačkou
Notebook HP ProBook Core i5 1,70GHZ/8GBRAM/1T8HDD
Skarlätor SECURIO
UltrazvukovV inhal ,
APV WINIBEU , WINPAM inštalačná. disketa
Tlač iareň Eoson SNlus 1OOO I ZS a MS Trnové/

144/DHM-141/05
022/4-99/0585
2173/0HM-43/91
024f7-99/0597
205/DHM-1058118
205/0HM-1057/18
205/DHM-1434119
2051DHM-1112/18
024/7-92/0126
72/DHM-56/2000
147/028-2412013
022/4-96/0575
DHM/13-19/0008
028-14/17-1011
147/028-1812013
DHM/14-20/0003
147/028-1012013
147/028-9/2013
147/028-4/2013
DHM/12-2010054
206/DHM114/2020
DNM/3-19/0008
143/DHM-31/2009
DHM/ 14-1 2/0094
219/5/1-221/02
2174IDHM-221/16
DHM/11-12/0024
2051/DHM-7/05
205/0HM-769/16
205/DHM-479/09
DHM/14-09/0147
71/5-8/ 1999
DHM-1/2007
028-11/17-101 O
018/3-03/0155
028-14/1 6-1082
2051/DHM-1/05
205/028-112/15
205/DHM-1333/19
205/028-111115
DHM/14-16/0085
71/5-6/1994
DHM-4/2007
12387

540 ,76
543.35
543 .55
546.04
549.00
549 .00
550,00
550.00
551.02
551 ,35
552,00
553.18
555 ,90
555 ,96
558 ,00
559 .00
564 .00
564 ,00
564 ,00
564 ,67
566,90
567 .00
568,82
571 .20
571.42
574 ,80
576 ,99
579 ,83
582 .00
582.74
583 ,10
583 ,12
5B4 ,11
585,00
587,96
588 ,00
588 ,56
588 ,80
589 ,00
590 ,00
590 ,00
591 ,52
592,51
594 .26

8.12.2005 O:OO
4.2. 1999 O:OO
1.5.1991 0:00
26.10.1999 0:00
27.9.201 B 0:00
27 .9. 20180 :00
10.1.2020 0:00
9.11.2018 0:00
31.12.1992 0:00
1.9.2000 0:00
9.9.2013 0:00
31.12.1996 0:00
14.10.2019 0:00
8.6 .2017 0:00
9.9.2013 0:00
5.2.2020 0:00
9.9.2013 0:00
9.9.2013 0:00
9.9 .2013 0:00
1.12.2020 0:00
2.12.2020 0:00
27 .6.20190 :00
1.12.2009 0:00
17.12.2012 0:00
1.12.2002 0:00
18.3.2016 0:00
6.6.2012 0:00
7.11.2005 0:00
19.7.2016 O:OO
7.10.2009 0:00
21.12 .2009 0:00
1.1, 1999 0:00
1.1.2012 0:00
22.3.2017 0:00
5.11.2003 0:00
3.5.2016 0:00
6.4.2005 0:00
28 .10.2015 0:00
18.12.2019 0:00
1.9.2015 0:00
22.8.2016 0:00
1.1.1994 0:00
1.1.2012 0:00
9.8.2006 0:00

771/1 -Drobný h Jedálefl pre dôchodco'v' Ul. J, Borodáča 1
022 - Samostaln PZ v Brodne
771/1 - DrobnY h Kultllmy dom v Trnovom
022- Samoslatn 552 (spodný apartmänJ
771/1 - DrobnV h ostatné
771/1-DrobnVh ostatné
771/1 - Drobný h Odbor kultllry
771/1 - DrobnY h Odbor 1:ivolného prostredia
022- Samoslatn 716 s:iri'lmacia kancelária (1.posch.)
771/1 - DrobnV h Detské j asle Puškinová ul.
028 - drobnY dlho ' edäleň v byYalej pr1čovni na Lichardovei ul. č .44
022- Samostatn Dielňa v Budallne
77111 -Drobný h A 100- chodba
771/1 -Drobný hmotny majetok MP
028 - drobný dlho 'edáleri v bývalej práčovni na lichardovei ul. č.4 4
77111 - Drobný h A 105-primátor
028 - drobnV dlho 'edále(I v bVValť práčovni na Lichardovť ul. č.44
028- drobn'i dlho ·edáleň v byYalej práčovni na Lichardovei ul. č.44
028- drobný dlho ·edáleň v byYalej práčovni na lichardovei ul. č.44
771/1 - DrobnV h A 208
771/1 - DrobnV hmotnV ma' etok MP
771/3 - 0robn'fn A214
77111 - Drobný h Denné centrum v bývalých detských jaslách ul. A.
771/1 - DrobnV h O - 954
77111 -DrobnV h Miestnosľ č. 311
771/1 -Drobn'i h Kultllrny dom v Zástraní
771/1 - Drobný h A 110
771/1 - Drobný h aktiva č ná činnosť
771/1 -Drobn'i h PZ v Trnovom
771/1 - Drobný h Ostatné
771/1 - Drobný h 8 123
022 - Samoslatn Detské ' asle Veľká Okružné
771/1 - DrobnY h majetok po TIK
771/1 - DrobnY hmotnY majetok MP
771/3 - DrobnV nl!A 403
771 / 1 - DrobnV hmotnV ma 'etok MP
77111 - Drobny h aktivačná činnosť
028 - drobn'f dlho budova Rosenfel dovho paláca Hurbanova ul.
771/1 - OrobnV h PZ v Trnovom
028 - drobn · dlho budova Rosenfeldovho oaläca Hurbanova ul.
77111 - DrobnY h 8 200- chodba
022 - Samoslatn Detské jasle Veľká Okru:!ná
77111 - OrobnV h ma ·elok po TIK
771/1 - OrobnV h majetok vo vVpožiéke

Kmeľa

-č-OOč,O'-'/:'Mi=-'SHč'l;rny'=B"-/~~--------l-'1-č-24,'-'0c;.7-----t----'5č,9-'-4.7
26"t---č-9.-č-8-č-.2-č-00'"'6-čO"č
:O-č-OE7é,71;'c/é-1·-;Dc'r";ob~n7
y' ;cht'm~aľ/·e~loc'k-'-v~o~vy~·p~'ž;c;';c'~•--------1
OOO fZS a MS Trnové/

Dekor 155 letiace hviezdv
Dekor 155 letiace hviezdv
Dekor 155 letiace hviezdy
Dekor 155 Letiace hviezdv
Vonkaišl BR hlásič
CCSN.ALL.MPL.DRl12.MUE.001, N/A.1YR (licencia}
Konferenčnli stôl ST01
KonferenčnV stôl STOl
KonferenčnV stôl ST01
lis ručnV 2x . kovové šróby , šlrka 1x90cm/1x65cm
Rezačka . POioautomat (elektrika) , rez 8cm . celokovové značka Maxima
Boxview12M+scrävaaorenosdát
PreHakovV ventil
Um1'vacl stôl MTUSN-lP
Skriňa vYkresová
Skriňa vVkresovä
HP Pro Book s OS Windows 10 PRO SR
PoiazdnV renál
Pokosovä Pila GCM BOSCH
SvetelnV informačnli box Há'ik
Obklad slenv TV
Dekor 004 Padailice hviezdy
Dekor 004 Padailice hviezdv
Dekor 004 Padailice hviezdv
Dekor 004 Pada'llce hviezdy
Dekor 004 Padaillce hviezdy
PU 284 DELTA lrevlznv orlstroi\
Stolik ood
KZ 87/200192
Relaxačné kardiokreslo s jedälenskou doskou
Relaxačné kardiokreslo s jedálenskou doskou
Tlačiareň GX430t (cre tlač inventarnVch šlftkov
PracovnV s!OI 1880x700
HudobnV kevboard Korci so stojanom
Hasičskä zástava
Kreslo mam ažérske Theraoia 9922
Kávovar Escresso Delonohi Elena
Kladivo vttacie GBH
Pohovka Jol ana šedá (dramaturciia)
Kocírovacl slroi laser Jet Calor 160MB
Skriňa na šanónv - zostava
Kreslo GAVOTA D1-2P s jedálenskou doskou
Kreslo GAVOTA D1-2P s iedálenskou doskou
Kreslo GAVOTA D1-2P s 'e dá1enskou doskou
Kreslo GAVOTA D1-2P s ·edálenskou doskou
Váha CAS SW-R 5
Zalllzie elektrické
alllzie elektrické
alllzie elektrické
alllzie elektrické
Dekor 149 Letiace hviezct...
Dekor 149 Letiace hviezct...
Dekor 149 Letiace hviezdy
Dekor 149 leliace hviezdv
Fotoacarat NIKON COOlPIX P90 Black + crfslušenstvo + Diktafón 01 mr1us
Pro'ektor Er1son EH
Diaľkomer laserovv -po 3T
Baskelbalov'i kOš (Umbova ulica}
BasketbalovV kôš (Limbova ulica)
Te!evizor farebnv ORAVA 471 stereo
Pracovnv stol
Stol rokovaci
Sada tehličiek - závažl 80ko ouzdrované
Scodna skrina KZ 80/200/92
Prociram CENKROS 4 - INVESTOR

vr

12385

594.28

249/DHM-26/2000
249/0HM-25/2000
249/0HM-24/2000
249/DHM-23/2000
205IDHM-1110/1 8
DNMfJ-20/0001
205/028-116/15
205/028-115115
205/028-114/15
205/DHM-1201/18
205/0HM-1198/18
DNM/3-1910010
205/0HM-1038118
143/0HM-32/2009
DHM/14-09/0002
DHM/11-09/0001
206/0HM-86/2019
144/DHM-9512002
DHMl 14-11/0041
028-14117•1010
DHM/11-19/0017
249/DHM-18/2000
249/0HM-17/2000
249/DHM-16/2000
249/DHM-15/2000
249/DHM-14/2000
DHM/13-1910003
024/7-92/0132
151/028-10/2015
151 /028-9/2015
205/028-1612013
144/DHM-143/05
204/DHM-21/2019
DHMl14-09/0140
DHM/14-08/0086
DHMl13-20/0009
DHMl14-17/0052
248/511-83/05
DHM/14 .11/0027
DHM/11-03/4791
151/0HM-262/16
151/0HM-261/16
151/DHM-260/ 16
151/DHM-259/16
144/DHM-102/03
DHMl 14·12/5017
DHM/14-12/5014
DHM/14-12/5016
DHMl14-12/5015
249/DHM-22/2000
249/ DHM-21 /2000
249/DHM-20/2000
249/DHM-19/2000
DHMl14-09/0134
206/DHM-87/2019
DHM/14-06/5102
205/0HM-1056118
205/0HM-1055118
022/5-9510515
024/7-92/0131
024n-98/0571
DHM/14-08/0169
024/7-92/0127
DNM/l- 19/0007

596,04
596.04
596.04
596 ,04
598.80
599,88
600,00
600,00
600,00
600,00
600.00
600 ,00
601 ,90
603 .33
608.27
608.27
608.40
609.16
610 .00
610.85
611,00
612.22
612.22
612 .22
612 .22
612,22
616,50
617.41
618 ,00
618 .00
624 .00
627.27
629,00
630,00
630.82
631 .00
635 ,00
635 .18
637,20
638,12
639 ,10
639, 1O
639.1 O
639 ,10
639.31
640,80
640.80
640.80
640.80
641 .86
641 ,86
641.86
641 .89
641.97
642 ,00
643 ,86
645.00
645,00
645 ,62
647 ,26
650,20
650 ,60
653.92
656.10

9.8.2006 0:00 771/1 -DrobnY h majelok vo

20.11.2000 0:00
20.11.2000 0:00
20.11.2000 0:00
20.11 .2000 0:00
13.11.2018 0:00
24.3.2020 0:00
12.11.2015 0:00
12.11 .2015 0:00
12.11 .2015 0:00
1.12.2018 0:00
1.12.2018 0:00
2.9.20190 :00
11 ,8,201 B O:OO
1.12.2009 0:00
15.1 .2009 0:00
15.1.2009 0:00
8.11. 2019 0:00
19.3.2002 0:00
31.5.2011 0:00
8.6.2017 O:OO
9.10.2019 O:OO
1.1.2000 0:00
1.1.2000 0:00
1.1.2000 0:00
1.1 .2000 0:00
1, 1.2000 0:00
10.5.2019 0:00
31 .12.1992 0:00
15.12.2015 0:00
15.12.2015 0:00
1.10.2013 0:00
8. t2.2005 0:00
25.10.2019 0:00
14.12.2009 0:00
23.4.2008 O:OO
15,12.2020 O:OO
24.5.2017 O:OO
28, 12.2005 O:OO
19.4.2011 0:00
23.7.2003 0:00
19.12.2016 0:00
19.12.2016 0:00
19.12.2016 0:00
19.12.2016 0:00
1.1.2003 0:00
26.3.2012 0:00
26.3 .2012 0:00
26.3 .2012 0:00
26 .3.2012 0:00
20.11 .2000 0:00
20.11 .2000 0:00
20 .1 1.2000 0:00
20 ,11 .2000 0:00
2.11.20090:00
8.11.2019 0:00
26.10.20060:00
27 .9.2018 O:OO
27.9.2018 0:00
31.12.1995 0:00
31.12.1992 O:OO
12.10.1998 O:OO
2.9.2008 O:OO
31.12.1992 O:OO
27 .6.2019 0:00

v'fpožičke

771/1 - DrobnV h vianočnä vVzdoba
771/1 - Drobný h vianočná výzdoba
771/1 - DrobnV h vianotná výzdoba
771 /1 - DrobnV h vianočné vVzdoba
771/1 - Drobný h Verejný rozhlas v Bytčici
771/3 - DrobnY n KC - OTaZV
028 - drobn · dlho budova Rosenreldovho paläca Hurbanova ul.
028 - drobn · dlho budova Rosenreldovho oaläca Hurbanova ul.
028 - drobnj dlho budova Rosenreldovho paláca Hurbanova ul.
771/1 - DrobnY h knihärska dielňa v Rosenfeldovom paláci
771/1 - DrobnV h knihärska dielňa v Rosenfeldovom paláci
771/3-DrobnVn 8116
77111 - Drobný h PZ v Mojšovej lúčke
771/1 - DrobnV h Denné centrum v b'iVal'fch detských jaslách ul. A. Kmeťa
771/1 -DrobnV h nebytové pri estory HornV Val č.24
771/1 - Drobný h nebviové ori estor HornV Val é.24
771/1 - DrobnY hmoln'f majetok MP
771/1 - DrobnV hl1 Jedáleň pre dôchodcov Ul. J. Borodáča 1
771 /1 - Drobný hl1D- 954
77111 - Drobn'i hmotný majetok MP
771/1 - Drobný h A 100- chodba
771/1 - Drobný h vianočná výzdoba
771/1 - Drobný h vianočná vYzdoba
771/1 - Drobný h vianočná výzdoba
77111 - Drobný h vianočnä vYzdoba
771/1 - DrobnY h vianočná výzdoba
771/1 - DrobnV h S- 011 údržba
022 - Samostatn 721 zästupca primátora l1.posch.)
028- drobný dlho Denný stacionár Námestie J.Borodáča 1
028 - drobnV dho DennV stacionár Námestie J . Borod äča 1
028 - drobnV dlho Kanc. č. 304
771/1 - Drobný h Jedálefl pre dôchodcov Ul. J . Borodá č a 1
77111 -Drobn'f h Komunitné centrum Bratislavská ul.
771/1 -DrobnV h PZ vo Vraní
771/1 - Drobný h R- 723 kancelária odbor lfačovV
771/1 - DrobnY h A 104/1
771/1 - Drobný h S- 018 -VPP
771/1 - DrobnV h Mestské divadlo
77111 - DrobnY h B 238
77111 - Drobný h A 315
77111 - Drobný h DennV stacionár Námestie J.Borodáča 1
771/1 - DrobnV h DennV stacionär Námestie J.Borodáča 1
771/1 - Drobný h Denný stacionär Námestie J . Borodäča 1
771/1 - Drobný h Denný stacioná.r Námestie J . Borod äča 1
77111 - DrobnV h Jedäleň pre dôchodcov Ul. J . Borodáča 1
77111 - Drobný h A 105-Primátor
771/1 - Drobny h A 105/1
77111 - Drobný h A 105-primálor
77111 - Drobný h A 105- rimátor
771 /1 - OrobnV h vianočná vVzdoba
77111 - Drobný h vianočná v'fzdoba
771/1 - DrobnV h vianočm\výzdoba
771 /1 - Drobný h, viano č ná. vVzdoba
77111-DrobnÝh 8240
771/1 - Drobn'f hmotný majetok MP
771/1-Drobnýh 8240
771/1 - OrobnY h ostatné
771/1. DrobnV h ostatné
022- Samoslatn Kanc. č . 319
022 - Samostatn 716 prijfmacla kancelária (1.posch.J
022-Samoslatn Kanc. č, 116
77111 - Drobný hmotny majetok MP
022-Samostatnéj716 prijlmacia kancelária (1 ,posch.)
771/3 - DrobnV ml A 214

Chladnička
Počltač
Pokladničná

schränka P 101
Pokladničná schránka P 101
Rohova skrinka TV 83/200/92
MASTER elcktickVohrievač 818
Terč oohvblivV - Stol so šiestimi oonoaml a automalieklim resetom
Sklad montovanv
Pracovný stôl PSJV 2 2100x700x850
PracovnV stôl so zásuvkami
Kosačka XS SS MHS/CAL 534 TR Honda 5.5
Zábradlie k nódiu dlhé 11 ks
Skener ScanSnap SV600
HadicovV naviiak
Stolička kancelärska C29
Kreslo Softkomfort 4 s jedálenskou doskou
Kreslo Sottkomfort 4 s iedálenskou doskou
Slrecha na stan
PrenosnV stan (žltli s oodačou Mesto 2ilinal
Dekor 004 Padajúce hviezdy
Dekor 004 Padaiúce hviezdy
Dekor 004 Pada'lice hviezdv
Dekor 004 Pada 'úce hviezdv
Dekor 004 Padajúce hviezdy
Dekor 004 Padaiúce hviezdy
Vrchna skrinaKZ 81 /200/92
Mechanická meda KM 70/20 C Jubilee
Zabezpečovacie zariadenie
Zabezoečovacie zariadenie
Zabezo efovacie zariadenie
Zabezn eč ovacie zariadenie
PracovnV slôl s drezom a policou (1200x700x900mm)
Pohovka Kamasu\ra béžová
Rolaválor MTD T240 a kolesa
Sktinka dverovä -3ks
Plátkovač zeleninv + kotúčové nože SPAR
Elektrickv oolohovateíná posteľ ABE-190-0
Elektrickv oolohovateľná oosleľ ABE-190-0
Eleklricky polohovaleľná posleľ ABE-190-0
Eleklricky polohovateľná poster ABE-190-0
PracovnV stôl MTPS S-1
Radlica snehová
Elektronlcky vrátnik s príslušenstvom
Proaram CENKROS 4; Ballk podpory pre zostavu INVESTOR
Licencia CONTAl NOVA- uoorade
Rotooed Grand A/oha
PIia H 550XP
Ihrisk. komponent - preliezka "ZM/Lichardova ul./
Skrinka hliníková Informačná Neľká Okružná)
Skrinka hliníková Informačná CHá"ikl
Skrinka hlín/ková informačná Hlinv Vl
Skrinka hllnlkovä Informačná (Solinky)
Notebook Pro Book 452 Os iJ-370 2
Notebook Pro Book 452 Os i3-370 2
Textilnä zástena Mesto Zilina 2,8m x 2.2m s nrlslu šenstv om
Motorová olla
Tlaciaren HP lJ 1200
Betónová mobilná šachta na ulici Kvačalova
FotoaDarát NIKO
Stolova zostava zasadacia 6-dielna
PracovnV stôl s drezom í1700x700x900mm)
Videovrátnik KOCOM
ZáhradnV nártv stan - biel , 4x8m
Sedenie samostatné SE03
Sedenie samostatné SE03
Sedenie samostatné SE03
alekohtad GS EDGE -nočné videnie
Reťaze dvojmontá.t A 280
Gennicidnv žiarič PROLUX G M55W/SP
Kreslo calunene kozou
Kreslo calunene kozou
Skartovač DAHLE 40406
Skartovač DAHLE 40406
Skartovač DAHlE 40406
Televizor farebnv GOLDSTAR CB-29C35X
Plastový prepravnV box
Plastov'{ prepravný box
Ba,ovv oult so skrinkou
Siro· viazaci ~LAMIMETAL 400M
Skrinková zostava
PracovnV stôl s drezom a policou (1600x700x900mm)
Krovinorez Stihl FS 120
Pružinová ho'da č ka - motorka tHlinv IV.)
l icencia WinCily- Cíntorln
Vt1acie kladivo s príslušenstvom

1

fzor orľlmač Samsuna + +sto'an
onickv oolohovateľné kreslo Soflkomfort umiestnenie DSS
Eleklronickv polohovateľné kreslo Sortkomfort (umiestnenie DSS
Eleklronickv polohovateľné kreslo Softkomfort (umiestnenie DSS
Elektroníckv oolohovateíné kreslo Softkomfort (umiestnenie DSS
Elektronlckv ao l ohovateľné kreslo Softkomfort (umiestnenie DSS
2 pásmov é repro 600W ku ozvuč.syst. tore odbor kul!Urv MsU
2 cásmové repro 600W ku ozvuč . svst. (ore odbor kultúrv MsU)
0/40 - olatne , vVška 50cm
8x5300
8x5300
Adobe Creative Cloud for Teams MP Ml
Skrutkovač tzaoo.tičané Dielňa Budallnl
Soodna skrina KZ 79/200/92
Mikrofónna jednotka ore PA-CONF+ kábel

Usmev
Usmev}
Usmevl
Usmevl
Usmevl

022/3-92/0134
DHM/12-17/0010
DHM/14-05/5536
DHM/14-05/5535
024/7-92/0128
DHM/13-17/0007
206/DHM-99/2020
024/7-95/0499
144/DHM-248/07
219/5/1-277/02
2051/DHM-42106
205/DHM-860/17
DHM/12-20/0055
205/DHM-1236/19
DHM/11-11/0037
151/028-7/2015
151/028-6/2015
DHM/14-18/0032
DHM/14-17/0066
249/5-7/2000
249/5-6/2000
24915-5/2000
249/5-4/2000
249/5-3/2000
249/5-2/2000
024/7-92/0124
2051/DHM-70/10
205/DHM-938/17
205/DHM-937/17
205/DHM-936/17
205/DHM-935/17
147/028-13/2013
248/5/1-87/05
2051/DHM-75/ 12
DHM/11-11/0054
72/DHM-175/2006
1511028-5/2015
151/028-4/2015
151/028-3/2015
151/028-2/2015
143/DHM-25/2009
2051/DHM-23/05
DHM/2011/0016
DNM/3-20/0254
DNM/3-21/0002
206/0HM-70/2016
205/0HM -820/17
205/DHM-238/07
205/DHM-495/10
205/DHM-494/10
205/DHM-493/10
205/DHM-492110
DHM/14-10/0031
DHM/14-10/0030
205/028-109/ 15
205/DHM-758/ 16
022/5 -02/0701
205/DHM-1464/20
DHM/14-17/0047
024{7-90/0055
147/028-12/2013
DHM/14-07/5510
205/DHM-1590/20
205/028-152115
205/028-151/15
205/028-150/15
DHM/14-12/1026
205/DHM-1580/20
DHM/13-20/0007
024/7-97/0508
024/7-97/0507
DHM/12-19/0021
DHM/12-19/0020
DHM/12-19/0019
022/5-96/0588
DHM/14-08/0285
DHM/14-08/0284
024f7-93/474
022/4-97/0582
219/ 5/1-213/02
147/028-11/2013
215/DHM-t/2003
205/DHM-230/08
018/3-12/0003
OHM/14-18/0033
022/5-95/0548
OHM/14-08/0077
205/DHM-680/15
205/DHM-679/15
205/DHM-678/15
205/DHM-677/15
205/DHM-676/15
205/DHM-578/12
205/DHM-577/12
205/DHM-1195/18
DHM/14-18/0036
DHM/14-18/0035
ONM/3-16/0002
2051/0HM-58/08
024/7-92/0125
DHM/14-08/0228

656.58
656,82
656.90
656.91
657 .24
658 .92
660.00
660,56
661 .64
662 .50
663.26
663.30
671.47
672.00
672.00
673 .00
673.00
673 .20
673 .20
673.44
673.44
673,44
673.44
673 .44
673.44
673.84
673.91
674.43
674.43
674 .43
674.43
678 .00
679 ,41
683 .29
684 ,00
684 .94
686,46
686.46
686.46
686.46
689,01
690 .43
694,10
695,88
696,00
697 ,07
699.00
699,36
699.37
699,37
699 ,37
699 ,37
699,72
699 .72
700 ,00
700,00
704,31
708,00
709,00
713.74
714 ,00
714 .17
718 .80
720,00
720,00
720,00
720 ,00
722.40
725 .00
726 ,85
726 ,85
729.12
729.12
729 .12
729 .93
730 .27
730 ,27
734 ,75
734 .91
734 ,91
738 ,00
741 ,39
742 ,61
744 .00
744 ,60
746 ,86
746.86
748,80
748,80
748,80
748 ,80
748 ,8 0
749,95
749 .95
750 ,00
750 ,00
750 .00
750.00
750.12
750, 18
750.88

31.12.1992 0:00 022 - Samostatn 717 kuch ňa vedľa nri 'im.kanc. l1.oosch.l
4.12.20170:00 771/1-DrobnVh 8238
24 .11 .2005 0:00 771/1 - DrobnV h KC- Poklad,ia 508
24.11.2005 O:OO 771/1 - DrobnV h KC- Pokladňa 508
31.12.1992 0:00 022- Samostatn 721 zástunca nrimátora 1.aosch.\
29.12 .2017 O:OO 771/1 - Drobný h S - Kultúra a šport
11.11.2020 0:00 771/1 - DrobnV hmolnV maielok MP
31.12.1995 0:00 022- Samostatn Dielfla v BudaUne
11.9.2007 0:00 771/1 - Drobný h Jedaleň pre dôchodcov Ul. J. Borodáča 1
1.12.2002 0:00 771/1 - DrobnV h Miestnosť č. 307
25.4.2006 0:00 771/1 - DrobnV h aktivačná činnosť
19.7.2017 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kultútv
1.12.2020 0:00 771/1 - DrobnV h A 208
21.6.2019 0:00 771/1 - OrobnV h PZ v Trnovom
12.10.2011 0:00 771/1-DrobnVh KC UHK-1
3.12.2015 0:00 028 - drobnV dlho OennV stacionár Námestie J . Borodáča 1
3.12.2015 0:00 028 - drobný dlho OennV stacionár Námestie J , Borodáča 1
13.7.2018 0:00 771/1 - DrobnV h S - Kultúra a šport
2.11 .2017 0:00 771 /1 - DrobnV h S - Kultúra a šoott
1.1.2000 0:00 022 - Samoslatn viano č ná vVzdoba
1.1 .2000 0:00 022 - Samostatn vianočná vVzdoba
1.1.2000 0:00 022- Samostatn viano č ná vVzdoba
1. 1.2000 0:00 022 - Samostatn viano č ná vVzdoba
1.1.2000 0:00 022 - Samostatn vianočná vVzdoba
1.1.2000 0:00 022 - Samostatn · vianočná vVzdoba
31.12.1992 O:OO 022 - Samostatn · 618 kancelária TIK
10.11.2010 O:OO 771/1 - DtobnV h aktivačnä činnosť
18.12.2017 0:00 771/1 - Drobný h PZ v Moišovei lúčke
18.12.2017 O:OO 771/1 - DrobnV h PZ v Bvtčici
18.12.2017 O:OO 771/1 - DtobnV h PZ v Trnovom
18.12.2017 O:OO 771/1 - DrobnV h PZ vo Vraní
9.9.2013 0;00 028- drobnY dlho ·edálefl v bVVal ej prá čo vni na Lichardovej ul. č.44
28.12.2005 0:00 771/1 - DrobnV h Mestské divadlo
25 .10.2012 0:00 77111 - DrobnV h aktiva čná činnosť
29.12.2011 0:00 77111 - DrobnV h A 105-nrimälor
16.10.2006 0:00 77111 - DrobnV h Detské iasl e Puškinová ul.
3.12.2015 0:00 028 - drobnY dlho DennV stacionár Námestie J.Borodáéa 1
3.12.2015 0:00 028 - drobnV dlho DennV stacionár Námestie J . Borodá ča 1
3.12.2015 O:OO 028 - drobný dlho DennV' stacionár Námestie J . Borodáča l
3.12.2015 0:00 028 - drobnV dlho Denný stacionár Námestie J.Borodáča 1
1.12.2009 0:00 771/1 - DrobnV h Denné cenlrum v bY\lalých detskVch iaslách ul. A.
19.12.2005 0:00 771/1 - OrobnV h aktiva č ná činnosť
1.10.2018 0:00 771/1 - OrobnV h nebvtové ori es lorv HornV Val č.24
2.9.2020 0:00 771/3 - DrobnV n B 113
16.2.2021 0:00 771/3 - OrobnV n A 403
30.9.2016 0:00 771/1 - OrobnV hmotnV malelok MP
1.7.2017 0:00 771/1 - OrobnV h PZ v Zástraní
19.12.2007 0:00 771/1 - DrobnV h Ostatné
25 .3.2010 0:00 771/1 - DrobnV h orooaaácia
25.3.2010 0:00 771/1 - DrobnV h ro aoácia
25 .3.2010 0:00 771/1 - DrobnV h ro aoácia
25.3.2010 0:00 771/1 - Drobný h propi!l!:Jácia
12.10.2010 0:00 771/1 - DrobnV h B 240
12.10.2010 0:00 77111 - OrobnV h B 240
8.7.2015 0;00 028- drobnV dlho Odbor kullúrv
21.6.2016 0:00 771/1 - DrobnV h PZ v Bvtči ci
15.8.2002 0:00 022 - Samostatn KC odbor UačovV
21 .5.2020 O:OO 771/1 - DrobnV h PZ v Ziline íZilinská univerzita)
15.5.2017 O:OO 771/1 - DrobnV h KC- OTaZV
28 .9.1993 O:OO 022 - Samoslatn 111
9.9.201 J O:OO 028 - drobnV dlho 'edálefi v bY\lalei prá č ovni na Lichardovej ul. č.44
19.9.2007 0:00 771/1 - OrobnV h R- 716 Driilmaeia kancelária
14.12.2020 0:00 771/1 - OrobnV h VMZ Moišová lúčka
12.11.2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho oaláca Hurbanova ul .
12.11.2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho paláca Hurbanova ul .
12.11.2015 0:00 028- drobnV dlho budova Rosenfeldovho oaláca Hurbanova ul.
20.9.2012 O;OO 771/1 - DrobnV hmolnV maielok MP
4.12.2020 O;OO 771/1 - Drobnll h PZ v Trnovom
16.11.2020 0:00 771/1 - DrobnV h S • 001 sklad OW
2.10.1997 0:00 022 - Samostaln 721 zástupca primátora {1 ,posch.)
2.10.1997 O:OO 022 - Samostaln 721 zásluoca Primátora (1 .Posch.l
13.11.20190:00 77111-DrobnVh A200-Chodba
13.11 .20190:00 771/1-DrobnVh AJOO-Chodba
13.11 .20190:00 771/1-DrobnVh A400-Chodba
31.12.1996 0:00 022 - Samostatn 820 školiaca miestno sť (2.cosch.l
20.12.2008 0:00 771/1 - DrobnV hmotnV' ma·etok MP
20.12.2008 0:00 771/ 1 - Drobný hmotnV majetok MP
19.10.1993 0:00 022 - Samostatn 511 kuchvňa (suterén)
17. 11 .1997 0:00 022 - Samostatn Podatelňa
1.12.2002 0:00 771/1 - DrobnV h1 Miestnosť č . 308
9.9.2013 O:OO 028 - drobný dlho · edáleň v blivale ráčovni na Lichardove · ul. č.44
30.5.2003 O;OO 77111 - DrobnV h Vodá reň Brodno
29.7.2008 0:00 771 /1 - DrobnV h Ostatné
19.9.2012 0:00 771/3- DrobnV' n B 122
3.9 .2018 0:00 771/1 - DrobnV h S - 009 dielňa
31 .12.1995 0:00 022 - Samostatn KC-lnformátor 111
14.4.2008 0:00 771/1 - DrobnV hmotnY mal elok MP
6.11.2015 0:00 771/1 - DrobnV h roiektv EU a SR
6.11 .2015 0:00 771/1 - DrobnV h ro'ektv EU a SR
6.11 .2015 0:00 771/1 - Drobný h projekty EU a SR
6.11.2015 0:00 771/1 - DrobnV h orolektv EU a SR
6.11.2015 0:00 771/1 - OrobnV h roiektv EU a SR
1.3.2012 0:00 771 /1 - OrobnV h Odbor kultúrv
1.3.2012 O:OO 771/1 - DrobnV h Odbor kultúrv
1.12.2018 0:00 771/1 - DrobnV h knihárska dielňa v Roseníeldovom paláci
3.10.2018 O:OO 771/1 - DrobnV h A 310
3.10.2018 0:00 771/1 - DrobnV h A 310
3.3.2016 0:00 771/3- DrobnV n KC- OTaZV
25.9.2008 0:00 771/1 - OrobnV h1 aktivačná činnosť
31.12.1992 0:00 022 - Samostatné hnuteľné veci a súborv hnuteľnVch veci
23 .10.2008 0:00 771/1 - DrobnV h ~

l!~"'~"'.s!"'~::::.ká,._z.,•:::.kl,,ad"-ň"a=
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Tlačiareň

HP lJ 1320n
HP lJ 1320n
Eleklrická fritéza 221
PracovnV stol PSS 2N 1300x700x850
Motorova striekacka PS 12
Koberec AlPHA SOX50
UmYvacl stroj Poseidon-2-291
WstavnV panel 1300x3000
Tlačiar e ň

DHM/14-06/4936
DHM/14-06/4934
147/028-25/2015
144/DHM-233/07
022/6-80/0037
DHM/14-18/0047
201/028-3/2015
DHM/11 -19/0016

764 .86
764 ,87
765,00
765.52
767,18
768.00
771,60
776.00

6.6.2006 0:00
6.6.2006 0;00
1.12.2015 O:OO
29.5.2007 O:OO
31.12 .19800:00
20.11 .2018 O:OO
16.4.2015 O:OO
9.10.20190:00

771/1 - DrobnV h KC -Miestne dane 514 . 515
771/1 - DrobnV h KC - Miestne dane 514 , 515
028 - drobnV dlho ' edáleň v bVVale· oráčovni na lichardave· ul . č.44
771/1 - DrobnV h1 Jedálel'I nre dôchodcov Ul. J. Borodáča 1
022-SamostatnťPZvBrodne

771/1 - DrobnV hr KC UHK-1
028 - drobnV dlho Garáž
771/1-DrobnVhrA100-chodba

Kmeľa

WstavnV oanel 1300x3000
VystavnV oanel 1300x3000
Výstavný panel 1300x3000
Elektrickv oolohovateľnä ooslef ASE-190-0
Elektrickv oolohovateľná oostef ASE-190-0
Elektrickv oolohovateľná poster ABE-190-0
Elektricky oo1ohovateľná posteľ ABE-190-0
Elektrickv ootohovateľná Poster ABE-190-0
TlakovV čis~č Kercher
Prac.stol KZ 85/200/92
Peck- Deck
Klavír Yamaha set+ stolička a slllchadU
Varnica 201 smalVAKV
Skrinova zostava -vstavanä
Kovovä llstkovnica
Kovová llstkovnica
Kovová llslkovnica
Kovová Ustkovnica
Kovovä Ustkovnica
Kovová Ustkovnic::a
Kovová llslkovnica
TrueUp licencii Microsoft Enterprise , OfliceStd ...
TrueUo licencii Microsoft Enlercrise, OrriceStd ...
TrueUo licencii Microsoft Enter rise . OlficeStd ...
TrueUo licencii Microsoft Enterprise , OlficeStd.,,
TrueUp licencií Microsort Enterprise , 0/ficeStd ...
TrueUo licenci( Microsort Entercrise , OrficeS!d ...
TrueUo licencií Microsort Enter rise . OrficeStd ...
TrueUp licencii Microsoft Enterprise. omceStd ...
TrueUo licencii Microsoft Entercrise, OfficeStd ...
TrueUo licencii Microsoft Enterorise. OlficeStd ...
Softvér a likačnV - Modul Fakturácia
Ruské kolky
IZaluizie horizontálne - interiérové
PIia Slihl MS 260 benzínová motorová
LCD televízor Samsung
Hobľovačka a zrovnávačka
Pisaci stroi OPTIMA SC 16+ 5 vvm.koliec. VYRAOIT
Pila MS 461
Canon EOS 770 EF-S - zrkadlovka s obiektivom
RučnY lis, celokovový, 55/50 - platne, vVška 90cm
Obvvacia stena PANDA - 11 dielna
Obwacia stena PANDA (12 dielov
Komora slrllhacia k univerzálnemu robotu
Preiazdový sen:z.or bod 9 Ulica Jána Milca
PreiazdovV sen:z.or bod 1O Ulica Jána Mil ca
Pre·azdovV senzor bod 18 Námestie M.R. Stefänika
Preiazdový senzor bod 17 Ulica Republikv
PreiazdovV senzor bod 16 Ulica Reoublikv
PreiazdovV senzor bod 15 Ulica Jána Reka
Pre ·azdovV senzor bod 15 Ulica Jána Reka
Prejazdov,; senzor bod 14 Movzesova ulica - 1 vVVrt
PreiazdovV senzor bod 13 Movzesova ulica - 1 vWrt
PreiazdovV senzor bod 12 Ulica Jána Milca
PrťazdovV senzor bod 11 Ulica Jána Mi1ca
Preiazdový senzor bod 1O Ulica Jána Mi1ca
PreiazdovV senzor bod 9 Ulica Jäna Milc:a
PrťazdovV senzor bod 8 Ulica Vo'techa Tvrdého
Pre·azdovV senzor bod 7 Ulica Republiky
PreiazdovY senzor bod 6 Kukučínova ulica
PreiazdovV senzor bod 5 Kuku č ínova ulica
PreiazdovV senzor bod 4 Námestie M.R. Stefánika
Pre ·azdovli senzor bod 3 Námestie M.R. Slefanika
Preiazdový senzor bod 2 Námestie M.R. Stefänika
PreiazdovV senzor bod 1 Nämestie M.R. štefánika
Motorova striekacka PS 8
ZWCAD 2012 Professional SW
Tlačiareň HP MFP
Rozšírenie oo č llačovei siete 133.navfšenie
PC zostv a HP s monitorom HP 22~ a s klávesnicou HP
Zabezpečovacl systém Denn é centrum Háiik fKorzo 35)
GSM brana LEVEL 200
Svietidlo 310140 W
Svietidlo 310/40 W
Snehová fréza
AJtanok
Stôl 1600x1000
Stôl 1600x1000
Ihrisk. komponent - šmVldavka /lichardova ul./
Bicvkel ECO 'ore bikesharino svstém)
Bicvkel ECO re bikesharino svstém
Bicykel ECO :pre bikesharinQ systém)
Bicvkel ECO :pre bikesharina svstém)
Bicvkel ECO ore bikesharino svstéml
Bicvkel ECO re bikesharino svstém
Bicykel ECO pre bikesharing systém
Bicvkel ECO pre bikesharina svstém)
Bicvkel ECO cre~rino svstém
Bicvkel ECO re
rina svslém
Bicykel ECO pre
Bicvkel ECO cre bikesharino svstém
Bicvkel ECO{ore bikesharino svstém
Bicvkel ECO<ore bikesharino svstém
Bicykel ECO (pre bikesharina systém
Bicvkel ECO(ore bikesharina svstém
Bicvkel ECO/cre bikesharino svstém
Bicvket ECOfore bikesharina svstém
Bicvkel ECO (pre bikesharinq svstém
Bicvkel ECO{ore bikesharino svslém
Bicvkel ECO re bikesharino svstém
Bicvkel ECO re bikesharinq systém
Bicykel ECO pre bikesharina svstém
Bicvkel ECO ore bikesharino svstéml
Bicvkel ECO re bikesharino svstém
Bicykel ECO pre bikesharin~ systém)
Bicykel ECO cre bikesharina svstéml
Bicvkel ECO ore bikesharina svsléml
Bicvkel ECO re bikesharino svstém
Bicykel ECO pre bikesharinQ svstém)
Bicvkel ECO pre bikesharina svslém)
Bicvkel ECO ore bikesharino svstéml

DHM/11-1910015
DHM/11 -19/0014
DHM/1 1-19/0013
205/DHM-943/17
205fDHM-942/17
205IOHM-941/17
205/DHM-940/17
205/DHM-939/17
DHM/13-19/0007
02417-92/0130
DHM/14-08/0168
151 /DHM-10/2019
147/DHM-3212018
024/7-90/0043
DHM/1 1-07/50 15
DHM/11-07/5014
DHM/14-0715267
OHM114-07/5266
OHM/14-07/5265
DHM/14-07/5264
DHM/14-07/5263
DNM/3-17/001 1
DNM/3-17/0010
ONM/3- 17/0009
ONMl3-17/0008
DNM/3-17/0007
DNM/3-17/0006
DNM/3-17/0005
DNM/3-17/0004
DNM/l- 1710003
DNM/3-17/0002
018/3-07/0240
145/028-1/2014
DHM/14-12/0079
2051/DHM-56/08
DHM-17/2007
OHM/14-10/0002
022/5-95/0508
205/DHM-1270/19
206fDHM -5/2 019
205/DHM-1194/18
024/7-93/472
024/7-93/471
147/DHM-29/2017
205/0HM-1293/19
205/DHM-1292119
205/0HM-1291/19
205f0HM·1290/19
205/DHM-1289/19
205/DHM-1288/19
205/DHM-1287/19
205/DHM-1286/19
205/DHM-1285/19
205/0HM-12 84/19
205/0HM-1283/19
205/0HM-1282/19
205/0HM-1281/19
205/DHM-1280/19
205/0HM-1279/ 19
205/DHM-1278/19
205/DHM-1277/19
205/DHM-1276119
205/DHM-1275/19
205/DHM-1274/ 19
205/DHM-1273/19
022/6-ntoooa
205/018-10/2013
DHM/14-07/5269
022/5-01 -5/0663
205/028-74/2014
204/DHM-36/2020
022/5-01/0673
024/7-79(0033
024/7-79/0034
2051/DHM-4 6/06
024(7-02/0604
DHM/11-19/002 1
DHMfl 1-19/0020
205/0HM-236/07
DHM/2019-36580
DHM/2019-36592
DHM/2019-36604
DHM/2019-36616
DHMl2019-36532
DHM/2019-36544
DHM/2019-36556
DHM/2019-36568
OHM/2019-36579
DHM/2019-36578

776 ,00
776 ,00
776 ,00
780.00
780 ,00
780.00
780.00
780 .00
780 .00
780 .06
780 .06
781 .oa
781.50
784,04
784.82
784 .82
784 .82
784.82
784.82
784 ,82
784.82
788 .40
788 ,40
788 ,40
788.40
788 .40
788.40
788 .40
788 ,40
788 ,40
788 .40
790 .02
792 ,00
794.58
796 ,32
796 ,62
796,89
797,65
799 ,00
799,00
800,00
803.29
803 ,29
806.88
810.00
810 ,00
810 ,00
810.00
810.00
810 ,00
810.00
810 .00
810.00
810 .00
810,00
810.00
810.00
810.00
810 ,00
810 ,00
810.00
810,00
810,00
810.00
810.00
819 ,46
820,80
823 ,59
824. 11
825.22
826 .00
828.82
829,85
829 ,85
829,85
829,95
833,00
833 ,00
835.82
836 .00
836.00
836 .00
836 ,00
836 ,00
836 .00
836 .00
836 .00
836 ,00
836,00

DHM/2019-36576
OHM/2019-36575
OHM/2019·36574
DHM/2019-36573
DHM/2019-36572
DHM/2019-36571
DHM/2019-36570
DHM/2019-36569
OHM/20 19-36591
DHM/201 9-36590
DHM/2019-36589
DHM/2019-36588
DHM/2019-36587
DHM/2019-36586
OHM/2019-36585
DHM/2019-36584
OHM/2019-36583
DHM/2019-36582
OHM/2019-36581
OHM/2019-36603
DHM/2019-36602

836.00
836,00
836 .00
836,00
836 ,00
836,00
836 ,00
836 ,00
836.00
836,00
836.00
836 ,00
836 .00
836 .00
836.00
836.00
836,00
836 ,00
836,00
836.00
836 ,00

9.10.2019 O:OO 771/1 -DrobnV h A 100- chodba
9.10.2019 0:00 771/1 -Drobný h A 100-chodba
9.10.2019 0:00 771/1 -Drobný h A 100- chodba
18.12.2017 0:00 771/1 -DrobnV h oroiektv EU a SR
18.12.2017 0:00 771/1. DrobnV h ro·ektv EU a SR
18.12.2017 0:00 771/1 - Drobnli h ro·ektv EU a SR
18.12 .2017 0:00 771/1 - DrobnY h projekty EU a SR
18.12 .2017 0:00 77111 - DrobnY h oroiektv EU a SR
9.10 .2019 0:00 77111 - Drobnli h C - G.O..R.b..? MsU
31.12,1992 0:00 022 - Samostatn · 721 zástuoca orimálora 1.oosch .
2.9.2008 0:00 771/1 - DrobnV hmotný maíetok MP
31.10 .2019 O:Oo 771 /1 - DrobnV h DennV stacionár Námestie J.Borodáča 1
12.12.2018 0:00 771/1 -Orobnli h 'edäle!l v bVvalť oráčovni na Lichardovei ul. č.4 4
28.9. 1993 O:OO 022 - Samoslatn · Kanc. č . 103
2.11.20070 :00 771/1-DrobnVh KC-Evid.obvv.
2.11.2007 O:OO 771/1 - OrobnV h KC- Evid. obvv.
19.3.2007 0:00 77111 - OrobnV h KC- Evid. obvv .
19.3.2007 0:00 77111 - DrobnY h KC- Evid. obvv.
19.3.2007 0:00 77111 - DrobnV h KC- Evid. obvv.
19.3.2007 0:00 771/1 - OrobnV h KC- Evid. obvv.
19.3.2007 0:00 771/1 - DrobnV h KC- Evid. obvv .
14.6.2017 0:00 77113- Drobný n A 403
14.6.2017 O:OO 771/3- DrobnV n A403
14.6.2017 0:00 771/3- DrobnV n A 403
14.6.2017 0:00 771/3 • Drobný n A 403
14.6,20170:00 771/3-Drobnýn A403
14 .6,20 17 O:OO 771/3 • DrobnV n A403
14.6.2017 0:00 771/3- DrobnV n A 403
14.6.2017 0:00 771/3 - DrobnV n A 403
14.6.2017 0:00 771/3- Drobný n A403
14.6.2017 0:00 771/3 - DrobnV n A 403
16.11.2007 0:00 771/3 - OrobnV n A 422
7.10.2014 0:00 028- drobnY dlho Denn é centrum Nám. J. Borodáča 1
30.10.2012 0:00 771/1 - DrobnV h R- 711 zasadačka
23.9.2008 0:00 771/1 - OrobnV h aktivačná činnosť
1.1.2012 0:00 771/1 - OrobnV h ma·etok oo TIK
10.2.2010 0:00 771/1 - Drobný h D - 954
31.12 .1995 0:00 022 - Samostatné hnuleľné veci a sUbo,v hnuteľných veci
3.7.2019 0:00 77111 -OrobnV hrtPZ v Bvlčici
6.6.2019 0:00 77111 - OrobnV hmotnli ma 'elok MP
1.12.2018 0:00 771/1 - DrobnV h knihárska diel"a v Rosenfeldovom oaláci
13.10.1993 O:OO 022 - Samoslatn 617 matrikárka (prízemie)
13.10.1993 0:00 022 - Samostaln Mieslnosľ. č. 019
6.4 .2017 0:00 771/1 - DrobnY h · edäleň v bWalei oräéovni na Li chardovť ul. č .44
29.7.2019 0:00 771/1 - Drobný h oroiektv EU a SR
29 .7.2019 0:00 771/1 - DrobnV h oroiektv EU a SR
29.7.20190:00 77111-Drobnlih ro'ektvEUaSR
29.7.20190;00 771/1-Drobnýh projekt EU a SR
29.7.2019 0:00 771/1 - DrobnY h proiekty EU a SR
29 .7.2019 O:Oo 77111 - DrobnV h oroi ektv EU a SR
29.7.2019 0:00 771/1 -OrobnV h ro'e kt EU a SR
29.7.2019 0:00 77111 - Drobný h projekt EU a SR
29.7.2019 O:OO 77111 - DrobnV h oroiektv EU a SR
29.7.2019 O:OO 771/1 - OrobnV h roiekt EU a SR
29.7.2019 O:OO 771/1 - Drobnli h ro'ekl EU a SR
29.7.2019 O:OO 771/1 - Drobný h proiektv EU a SR
29.7.2019 0:00 77111 - OrobnV h oroiekty EU a SR
29.7.2019 0:00 771/1 -DrobnV h ro·ektv EU a SR
29.7.2019 0:00 771/1. Orobnli h ro·ektv EU a SR
29.7.2019 0:00 771/1 - Drobný h projekty EU a SR
29.7.2019 0:00 771/1 - DrobnV h oroiekty EU a SR
29.7.2019 0:00 771/1. OrobnV h ro'ektv EU a SR
29.7 .2019 O:OO 771/1 -OrobnV h ro'ektv EU a SR
29 .7.2019 0:00 771/1 - Drobný h proiektv EU a SR
29 .7.2019 0:00 771/1 - OrobnV h ioroiektv EU a SR
31.12.1977 0:00 022- Samostatn PZ v Trnovom
1.9.2013 0:00 018- drobný dlho Kanc. č. 403
29.3 .2007 0:00 771/1 - OrobnV h KC- Evid. obvv.
18.5.2005 0:00 022 - Samostaln Kanc , č , 403
17.10.2014 0:00 028 - drobnli dlho Kanc , č , 240
11.12.2020 0:00 77111 - DrobnY h Odbor sociálny a bytov'(
13.12.2001 0:00 022- Samostaln Prlzemíe chodba
31.12.1979 0:00 022 - Samostatn 613 vestibul forlzemie)
31.12.1979 O:OO 022 - Samostaln · 613 vestibul forfzemie)
27 .1 0.2006 O:OO 77111 - Drobný h aktivačná či nnosť
14.5.20 02 0:00 022 - Samostaln VMZ Vranie
9.10 .20190:00 771/1-0robnVh A100-chodba
9.10 .2019 O:OO 771 /1 - DrobnV h A 100 - chodba
19.12.2007 O:OO 77111 • Drobný h Ostatné
28.2.2019 O:OO 771/1 -OrobnV h Oddelenie mobilitv
28 ,2.2019 0:00 77111 - OrobnV h Oddelenie mobilitv
28 ,2.2019 0:00 771/1 - Drobný h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 771/1 - Drobný h Oddelenie mobility
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobilitv
28.2 .2019 0:00 77111 - Drobný h Oddelenie mobilitv
28 .2.2019 0:00 771/1 - DrobnY h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobilitv
28 .2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobititv
hj~o~dd~etr,tn~ie~m~o:bi;litv~===============~
28.2.2019 O:OO 771/1 -DrobnV h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 771/1 - OrobnV h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 77111 • DrobnV h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 771/1 -OrobnY h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 O:OO 77111 -DrobnV h Oddelenie mobility
28.2.2019 O:OO 77111 - OrobnV h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 O:OO 771/1 -OrobnV h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 771/1 - Drobný h Oddelenie mobility
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 771/1 - OrobnV h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobllitv
28.2 .2019 0:00 771/1 - Drobný h Oddelenie mobility
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobililv
28 .2.2019 0:00 771 /1 - DrobnV h Oddelenie mobilitv
28 .2.2019 O:OO 771/1 - Drobný h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 771/1 - Drobný h Oddelenie mobility
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobility
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobi[itv
28.2 .2019 0:00 771/1 - Drobný h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 771/1 - OrobnV h Oddelente mobilitv
28.2.2019 0:00 77111 - DrobnV h Oddelenie mobilitv

1rin~,.~s~v,sftétm1======================j~ojHfM;12fo1j,j.3~5ťs111=!====jaf,s;.oťo1==!2a;.2ť.t20~1!•;0:foo~!11j1j11=-~Dtro~b~nvt·

Bic11kel ECOfore bikesharino s11stéml
Bicvkel ECO(pre bikcsharing systém
Bicykel ECO(pre bikesh;uinQ systém)
Blcvkel ECO(ore blkesharino svstéml
Bicvket ECO<ore bikesharino svsléml
Bicykel ECO(pre bikesharinq systém)
Bicykel ECO(ore bikesharina systém)
Bicykel ECOfore bikesharino s sléml
Bicvkel ECOfore bikesharino s slém
Bicykel ECO(ore bikesharinci systém)
Bi cvkel ECO(ore bikesharina systém}
Bicvkel ECOfore bikesharino svstém
Bicvkel ECOft1re bikesharinq systém
Bicykel ECO{ore bikeshariM systém
Bicykel ECO(ore bikesharina svstém
Bic11kel ECO re bikesharino svslém
Bic kel ECO re bikesharinq systém
Bicykel ECO re bikesharinQ systém
Bicykel ECO '.ore bikesharino svstém
Bicvkel ECO re bikesharino svstém
Bicykel ECO :ore bikesharinci system
Bicykel ECO 'ore bikesharina systém
Bicykel ECO(ore bikesharino svstém
Bic11kel ECOfore bikesharino svstém
Bicykel ECO{pre bikesharinq systém
Bicykel ECO(ore bikesharina systém
Bievkel ECorore bikesharina svstéml
Bievkel ECOfore bike sharing systém
Bicykel ECO(pre bikesharinQ systém)
Bicykel ECO(ore bikesharino systém)
Bicvkel ECOlcre bikesharino s stém
Blcvkel ECO(pre bikesharing systém
Bicykel ECO(ore blkesharinci systém
Bicykel ECO(ore bikesharina svslém
Bicvkel ECO re bikesharina svstém
Bicykel ECO re bikesharing systém
Bicykel ECO re bikesharino svstém
Bicykel ECO re bikesharina svstém
Bicvkel ECO re bikesharino svstém
Bicykel ECO re bikesharinq systém
Bicykel ECO re bikesharinQ svstém
Bicvkel ECO 'ore bikesharina svstém
Bicvkel ECOfore bikesharino svstéml
Bicykel ECO(pre bikesharinq systém)
Bicvkel ECO(ore bikesharina systém
Bicvkel ECOíore bikesharino svstém
Bicvkel ECOlore bikesharino svstém
Bicykel ECO(pre bikesharinq systém
Bicvkel ECO(ore bikesharino systém)
ECO(ore bikesharina s11sléml
ECO<ore bikesharino svsléml
ECO(pre bikesharinq systém
Bi cykel ECO{ore bikesharina systém)
Bicvkel ECOlore bikesharino systém)
Bicvkel ECOtore bikesharina svstéml
Bicvkel ECO(pre bikesharinn svstém
Bicykel ECO(ore bikesharino systém}
Bicvkel ECO(ore bikesharino s11stéml
Bicvkel ECO<ore bikesharina svstém
Bicvkel ECOft1re bikesharina svstém
ECO(ore bikesharino systém
ECO(ore bikesharino svstém
ECO/ore bikesharino sYstém
ECOfore bikesharina s11stém
ECO(pre bikeshariM systém
ECO(ore bikesharino systém
ECOfcre bikesharina svstém
ECOfrire bikesharino svstém
ECO{pre bikesharinQ systém
ECO(ore bikesharina systém
ECO re bikesharina sYslém
ECO re bikesharino svstém
ECO pre bikesharinq systém
ECO ore bikesharina svstém
ECO re blkesharina svstém
ECO re bikesharino svstém
ECO pre bikesharino systém
ECO Pre bikesharino systém
ECOfore bikesharina svstém
ECOfote bikesharino svstém
ECO{pre bikesharinQ systém
ECO(ore bikesharinQ systém
Bicvkel ECO(ore bikesharina svstém
Bi cvkel ECO(ore bikesharina svstéml
Bicykel ECO{pre bikesharing systém)
Bicvkel ECO(ore bikesharinci systém
Bic11kel ECO(ore bikesharina systém
Tlačiareň HP Color LaserJet
PrenosnV zvukov\' sytém LD
Bicvkel ECO(ore bikesharinci systém
Proieklor BENQ MH606 s orlslušenstvom
S!ól umVYacf s drezom (1500x700x900mml
Vlistavnli svstem Variodesk s orafikou
Kuchynska linka ASTORIA - 8-dielna
Zosilňovač FBT MPA5240
Cercadlo odst. 2 CP 32/2109 400V
Chladiaca skriňa biela
Chladiaca skriňa biela
Chladiaca skriňa biela
Tla čiareň HP LASER JET 1300 N USB-sieťová
Multifunkčné zariadenie (tlačiareň.scanner . koolrka
Kuchynska linka ASTORIA 16 dielov
Software "modul ES - Sklad"
Bi cvkel +orlsluš
Bicvke/ +orlsluš
Bicykel +prísluš
Bicykel +or/sluš
Blcvkcl +orlsluš
Bicvkel + rlsluš
Bicvkel + rlsluš
Lav ička na prednožovanie a zanož.ovanie cez kladky

B

DHM/2019-36601
DHM/2019-36600
DHM/2019-36599
DHM/2019-36598
OHM/2019-36597
DHM/2019-36596
DHM/2019-36595
DHM/2019-36594
DHM/2019-36593

DHM/2019-36615
DHM/2019-36614
DHM/2019-36613
DHM/2019-36612
DHM/2019-36611
DHM/2019-36610
DHM/2019-36609
DHM/2019-36608
DHM/2019-36607
DHM/2019-36606
DHM/2019-36605
DHM/2019-36618
DHM/2019-36617
DHM/2019-36531
DHM/2019-36530
DHM/2019-36529
DHM/2019-36528
DHMf2019-36527
OHM/2019-36526
DHMf2019-36525
DHMf2019-36524
DHM/2019-36523
DHM/2019-36522
DHM/2019-36521
DHM/2019-36543
DHM/2019-36542
DHM/2019-36541
DHM/2019-36540
DHM/2019-36539
DHM/20 19-36538

DHM/2019-36537
DHM/2019-36536
DHM/2019-36535
DHM/2019-36534
DHM/2019-36533
DHM/2019-36555

DHM/2019-36554
DHM/2019-36553
DHM/2019-36552
DHM/2019-36551
DHM/2019-36550
DHM/2019-36549
DHM/2019-36548
DHM/2019-36547
DHM/2019-36546
DHM/2019-36545
DHM/2019-36567
OHM/2019-36566
OHM/2019-36565
DHM/2019-36564
DHM/2019-36563
DHM/2019-36562
DHM/2019-36561
DHM/2019-36560
DHM/2019-36559
DHM/2019-36558
DHM/2019-36557
DHM/2019-36520
DHM/2019-36519
DHM/2019-36518
DHM/2019-36517
DHM/2019-36516
DHM/2019-36515
DHM/2019-36514
DHM/2019-36513
DHM/2019-36512
DHM/2019-3651 1
DHM/2019-36510
DHM/2019-36509
DHM/2019-36508
DHM/2019-36507
DHM/2019-36506
DHM/2019-36505
DHM/2019-36504
DHM/2019-36503
DHM/2019-36502
DHM/2019-36501
DHM/2019-36500
DHM/12-17/0004
146/DHM-98/2018
DHM/2019-36619
DHM/12-19/000 1
147/028-19/2013
DHM-1212007
024/7-92/0180
205/0HM-1310/19
215/0HM-3/2005
147/028-8/2013
147/028-7/2013
147/028-3/2013
DHM/14-04/4907
DHM/ 14-06/518 1
024(7-93/473
018/3 -05/0204
DHM/14-09/1 029
DHM/14-09/1035
DHM/14-09/1034
DHM/14-09/1033
DHM/14-09/1032
DHM/14-09/1031
DHM/14-09/1030
OHM/14-08/0167

836.00
836.00
836.00

836,00
836,00

836,00
836,00
836 ,00
836,00
836,00
836,00
836.00
836.00
836 .00
836 .00
836.00
836.00

836,00
836 ,00
836,00
836.00
836.00
836.00
836.00
836 .00
836 .00
836 .00
836.00
836.00

836.00
836,00

836.00
836,00
836,00
836 ,00
836 ,00
836 ,00
836,00
836,00
836,00
836 ,00
836 ,00
836 ,00
836,00
836 ,00
836,00
836,00
836,00
836 ,00
836 ,00
B36 .00
836 ,00
836,00
836 ,00
836.00
836.00

28.2.2019 0:00 771/1 - Drobný h Oddelenie mobi!it11
28.2.2019 O;OO 771/1 - Drobný h Oddelenie mobility
28.2.2019 0:00 771/1 - OrobnV h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 771/1 - Drobnli h Oddelenie mobilitv
28 .2.2019 O:OO 771/1 - DrobnV h1 Oddelenie mobility
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobilitv
,'-----------j
28.2.2019 0:00 771/1 - OrobnV h Oddelenie
28.2.2019 0:00 771/1 - OrobnV h Oddelenie
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV hr Oddelenie
28 .2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie
28.2.2019 0:00 771/1 - OrobnV h Oddelenie
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobility
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 77111 - DrobnV h Oddelenie mobilil
28.2.2019 0:00 771/1 - Drobný h Oddelenie mobility
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnY h Oddelenie mobility
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnY h1 Oddelenie mobililv
28.2.2019 0:00 771/1 - Drobmi h Oddelenie mobilit
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobility
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 771/1 - Drobmi h Oddelenie mobility
28.2.2019 O:OO 771/1 - Drobnli h Oddelenie mobilil
28.2.2019 0:00 771/1 - Drobný h Oddelenie mobility
28 .2.2019 0:00 77111 - DrobnV h Oddelenie mobility
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h O
mobilit
mobility
28.2.2019 O:OO 771/1 - DrobnV h O
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h O
mobi;;;lit~v---------t
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h O
28.2.2019 O:OO 77111 - DrobnV h
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie
28 .2.2019 O:OO 771/1 - DrobnV h Oddelenie
28 .2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie
28 .2.2019 0:00 771/1 - Drobný h Oddelenie
28.2.2019 0:00 77111 - DrobnV h Oddelenie
28 .2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobility
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnY h Oddelenie mobilitv
28 .2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobilitv
28.2.2019
28.2.2019
28.2.2019
28.2.2019
28.2.2019

0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

771/1
771/1
771/1
771/1
77111

-

DrobnV
DrobnV
DrobnV
DrobnV
DrobnV

h
h
h
h
h

Oddelenie1·
Oddelenie
Oddelenie
Oddeleni
Oddeteni

;::~:~~~: ~:~~ ;~~~~ :g~~:~~ ~ ~:::::~::

28.2.2019 0:00
28.2.2019 0:00
28 .2.2019 0:00
28.2.2019 0:00
28.2.2019 0:00
28.2.2019 0:00

77111
77111
77111
77111
771/1
77111

- DrobnV h
- DrobnV h
- Drobný h1
- DrobnV h
- DrobnV h
- DrobnV h

Oddelenie
Oddelenie
Oddelenie
Oddelenie
Oddelenie
Oddelenie

t===============~
mobility
mobilitv
mobilitv
mobilitv

836.00

836 .00
836,00
836 .00
836.00

836,00
836,00
836,00
836,00
836,00
836,00
836,00
B36 .00
836 .00
836,00

836,00
836 ,00
836,00

836,00
836,00

836,00
836,00
836,00
836,00

836,00
836,00
836 ,00
836,00
836,00
836,00
836,00
836,64

837.00
837.92
841,00

B46 .00
847.29
B50 .06
851,00

851.42
852.00
852.00

852.00
857 .17
661.12
862.71
865,86

876 .30
876 ,30
876,30
876.30
B76.30
B76.30
876,30
879 .64

28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobility
28.2.2019 O:OO 77111 - DrobnV h Oddelenie mobility
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie
;'---------;
28.2.2019 0:00 771/1 - Drobnli h Oddelenie
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h, Oddelenie
28 .2.2019 0:00 771/1 - DrobnY h Oddelenie
28 .2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie
28 .2.2019 O:OO 771/1 - DrobnV h Oddelenie
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenle
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h1 Oddelenie
28 .2.2019 O:OO 771/1 - Drobný h1 Oddelenie
28.2.2019 O:OO 771/1 - Drobnli h Oddelenie
28.2.2019 0:00 771/1 - Drobný h Oddelenie
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV hr Oddelenie
28.2.2019 0;00 771/1 - DrobnV h1 Oddelenle
28.2.2019 o:oo 77111 - DrobnV h Oddelenie
28 .2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie
28.2.2019 0:00 77111 - Drobný h Oddelenie
28.2.2019 O:OO 771/1 - Drobnli h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 771/1 - OrobnV h Oddelenie mobilit
28.2.2019 0:00 77111 - Drobný h Oddelenie mobility
28.2.2019 O:OO 771/1 - DrobnY h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnY h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobilitv
28.2 .2019 0:00 771/1 - DrabnV h Oddelenie mobility
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobilitv
19.4.2017 0:00 771/1 - DrobnV h 8 238
27.6.2018 0:00 771/1 - DrobnV h Klub dôchodcov v budove MS Strážov
28.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobility
6.2.2019 0:00 771/1 - DrobnV h A 104
9.9.2013 0:00 028- drobnli dlho 'edá le ň v bVVale' cráčoYni na Uchardoye· ul. č.44
1.1.2012 0:00 771/1 - DrobnV h ma 'etok DO TIK
31.12 .1992 0:00 022 - Samostatnf 717 kuchyňa v e dľa ornm.kanc. (1.posch.)
20.11.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kul\Urv
10.10.2005 0;00 771/1 - Drobnli h, Vodáreň Btodno
9.9.2013 0:00 028 - drobnV dlho Jedáleň ore dóchodco11 Ul. J, Borodáča 1
9.9.2013 0;00 028 - drobnV dlho edi\lerl v bVValei práčovni na Uchardovej ul. č.44
9.9.2013 0:00 028- drobnV dlho 'e dáleň v bVValei Práčovni na Uchardovei ul. č.44
1.6.2004 0:00 77111 - DrobnV h, R - 716 Dri'fmacia kancelária
27.12.2006 0:00 77111 - Drobnli h B 225
13.10.1993 0:00 022 - Samoslatn 715 kuchvňa 1 1.Dosch. menšia
5.10.2005 0:00 771/3- DrobnV mA 403
13.7.2009 0:00 771/1 - DrobnV hmotnV maietok MP
13.7.2009 0:00 77111 - DrobnV hm otnV maletok MP
13.7.2009 0:00 77111 - DrobnV hmclnV ma elek MP
13.7.2009 0:00 77111 - DrobnV hmolnV ma]etok MP
13.7.2009 O:OO 771/1 - OrobnV hmolnV maielok MP
13.7.2009 O:OO 771/1 - DrobnV hmolnV maielok MP
13.7.2009 O:OO 771/1 - DrobnV hmotnV ma'etok MP
2.9.2008 0:00 771/1 - DrobnV hmotný maietok MP

PracovnV stal PSS 1N 1400x700x850
ZäznamovV svstém MvCALL Advanced + monta.t + inšl.
Ceroadlo ods!. 2 CP 32-2008 400V
Naviiak Gamax s crlslušenstvom
Wildcard dioilälnv certilikät
PrlvesnV vozlk s olachtou ZA 760 YG
Podavac PD 1O k hoblovaciemu zariadeniu
Enernetics PR 11 O HRC
Rvhovačka , dlžka Nhv 38cm. kovov a. štitk vVrobcu Dre sden
Elektrocenlrála rámova EGM 68 AVR-3
Chladiaca s kriňa Liebherr FKv 5440
Skriňa na šanónv - 3ks
Ohrievač tanierov POT 2 975 x445x900
Motorova slriekacka PPS 12
Luster
Luster
Luster
Luster
Stôl s drezom , zásuvkami a Dolicou (1800x700x900mml
Stôl s drezom. zásuvkami a oolicou '1800x700x900mm\
Ovo'drez (1400x700x900mm
PracovnV stôl so zäsuvkami a DOlicou (1500x700x900mm)
Pamätná tabuľa k "stromu orial eľstva" (ori zastävke MHD Hôrecká cesta)
Chladn ička Liebherr FKS 5000
Leo oress
Gumenná roho ž {34 m2) na workout B vtčica
Manipulačné ležadlo
Počilačkamincr

Bránka na lootové hry 300x3601t190 cm (O sikova ul.)
Bránka na loptové hry 300x360x190 cm (Osikova ul.)
Futbalová bránka so sieťou na ulici Borová
Futbalová bránka so sieťou na ulici Borová
Krovinorez STIHL FS 450
Trezor TSS 90ME
Stoianovä konštrukcia na streetbatl /kovovo oozink„ Ul. B.S.Timravv/
Sto'anová kon štrukcia na streelball /kovovo pozink„ Dobšinského ul./
Mechanicka závora otočná . dlžka 3,5m
Mechanická závora otočná. dlžka 3,5m
Mechanická závora otočná. dlžka 3,5m
Pro·ektor-ACER H7550ST
Luster
DataDroieklor
Stol oracovnv
Stol oracovnv
Stol racovny
Vonkaišl bet6novV oinconoovV stôl
Ceroadlo motorové kálove Heron 9HP + 2 soo·k..,
Pro'ektor- OPTOMA EH 461
Právo použ.modul Platobné Doukazv
Mechanická závora otočnfl . dlžka 4m
Kancelárskv stól ST04
Orientač::nli svstém stojanovV OS01
Orientačný svstém sloianovV OS01
OrienlačnV svstém sto·anovV OS01
Kosačka BOR 581 SP PERLA 06 zacožičané o.Chochul - jasle
Motor HSK 60-76008C
Stol cracovnv
Stol cracovnv
Vrtacka HILTI + o,islusenstvo
Snežná fréza
Software „ Podnikatelia a orevadzka "
Software cinlorinv č. tz2013-01-31ivt - licencia na rok 2013
Reoále - oolicovä zostava
Rekreačný prfstrešok Nodné dielo!
Valec "Slart ", "Cier
Valec "start ", "Cier
Valec "Start ", "Cieľ'
Dvoidverovfl skrinka (vlnové leokv\
WstavnV svstém Roll Wall s arafikou
Právo oouž .modul Finančný majetok mesta
KoDlrovacl stroi Canon
Uslredňa MODUS MC 128
škrabka zemiakov sKBZ 12 L
Multicress
Ovojve!a
Svetelné lono MP
Akumulátorovli skrutkovač SF 150-A Hilli
Náradie Hitu C-TE 16-C SET
PC zostava HP RN22JES+17" HP LCD+ winXP PRO SK
Kosačka BOR 581 SP PERLA
Ma[otraktor Aaaat Bri!'.1!'.IS 6,5 HP
Kombinované kl adivo TPS TE 56
Mechanická závora otočná, dlžka 5m
Soortové náradie ore hasičskv vVcvik
El ektronickv zabezpečovacl systém PSN. Há 'i k
Fotoaparát Sonv AJDha A7K
Odsávač Di'ir néstennV OPN-1
Ha sičské\ zástava
Kon.stolík foolokruh). komplet okolo zlatiaceho lisu , Dlsmo v kazetách
Stroj na m azanie-ručnV. šírka valcov 40cm . (vek cca 80-90 rokov, zn.
Zlatiaci list loáka-ručnVl, latňa 36/36 + vlimenná 1\lava~
Ozvučovacf svstém (nre odbor kultúrv MsU
lntooanel SAMSUNG (uhlop .43 cm)
Vozlk na náradie
Gumenná rohož í39 m2lna wo,kout H;fik
Rebrlk
Zasadacl stôl
Prenosný stanovV prístrešok 2x3m s ootlačou Mestská oolfcia
Notebook HP ProBook 450 G7
Notebook HP ProBook 450 G7
Notebook HP ProBook 450 G7
Notebook HP Pro8ook 450 G7
Notebook HP ProBook 450 G 7
Notebook HP ProBook 450 G7
Notebook HP ProBook 450 G7
Notebook HP ProBook 450 G7
Notebook HP ProBook 450 G7
Notebook HP ProBook 450 G7
I Smýkačka MINI veľká (Hlinv Vlltl
Licencia oroaramu KOKES

144/DHM-231 /07
OHM/14-08/0160
215/DHM-412006
205/DHM-1015118
2051018-2312015
2051/DHM-60108
022/4-99/058 7
DHM/14- 12- 1035
205/DHM-1199/18
205/DHM-1022/18
2171/0HM-82/16
DHM/11-11/0059
144/DHM-234/07
022/6-77/0003
024/7-93/0112
024/7-93/0111
024/7-93/011 O
024/7-93/0109
147/028-23/2013
147/028-22/2013
147/028-17/2013
147/028-14/2013
205/0HM-1021 / 18
144/DHM-275108
206/DHM-69/2016
205/DHM-725/16
72/4-1/1999
DHM/14-08/0257
205/DHM-1335/19
205/DHM-1334/19
205/DHM-1617/20
205/0HM-1616/20
2051/0HM-4/05
206/DHM-1/2020
205/0HM-3/2005
205/0HM-2/2005
205/DHM-1155/18
205/0HM-1154/18
205/0HM-1153/18
DHM/12-18/0005
024/7-93/0108
OHM/ 14-08/0093
024/7-98/0568
02417-96/0566
024/7-9810567
204/DHM-2712019
205/DHM-653117
DHM/12-19/0014
018/3-03/0153
205/DHM-1152/18
205/028-119/ 15
205/028-155/15
205/028-154/ 15
205/028-153/ 15
2051/DHM-45/06
2051/DHM-48/06
024/7-98/0550
024/7-9810549
022/5-97/0576
2051/DHM-76/12
018/3-01/0082
205/01 B-9/20 t 3
OHM/14-12/0098
205/0HM-463/09
205/028-81/2014
205/028-80/2014
205/028-79/20 14
2051028-78/2014
205/DHM-1177/18
DHM-1 1/2007
018/3-03/0139
206/0HM-77/2016
206/0HM-75/2016
144/0HM-309/12
206/DHM-63/2016
206/DHM-59/2016
206/DHM141/2020
2051/DHM-21/05
2051/0HM-5/05
DHM/14-07/5262
2051/DHM-62/08
2051/DHM-26/05
2051/DHM-49/08
205/DHM-1151/18
205/DHM-1121/18
206/DHM-712020
DHM/1 4-1 810002
721028-1 /20 t 4
205/DHM-1207/19
ku sedač 205/0HM-1206/18
Jaoenbe 205/0HM-1196/18
205/0HM-1191 / 18
205/0HM-576/12
DHM/13-1910011
205/0HM-519110
205/0HM-726/16
205/0HM-1034/18
DHM/11-11/0055
206/0HM-4/2019
OHM/12-2010053
DHM/12-2010052
OHM/12-20/0051
DHM/12-20/0050
OHMl12-2010049
DHMl12-20/0048
DHM/12-20/0047
DHM/12-20/0046
DHM/12-20/0045
DHM/12-20/0044
205/DHM-480/09
205/018-11/2013

881 .27
882.84
884.62
885.00
885.56
889.17
889.60
899.99
900.00
900 .00
900.00
900.00
900.62
901.85
902.87
902.87
902.87
902 .87
906 ,00
906 ,00
906 ,00
906 .00
909.60
912.83
912.83
913.92
914.82
920.45
927.00
927 .00
927 ,08
927 ,08
929.10
934 ,00
934 ,38
934,38
934 ,80
934,80
934.BO
935.00
942.71
947.62
949.25
949.38
949.45
950.00
952.54
953,44
954,82
956.40
960 ,00
960.00
960.00
960.00
960.77
962.62
963.02
963.02
963.79
968.93
970.89
971.10
974 .40
977.24
978.90
979.00
979.00
979.00
980.00
983.57
984.96
987 ,12
987 ,84
988 ,80
989,18
989,18
990,00
992.BO
995.32
995.42
995.49
995.49
995.50
997 ,20
998 ,00
998,40
999 ,00
999,60
t 000 ,00
t 000 ,00
1 OOO .DO
1 000.00
1 000.00
1 000 ,00
1 002.66
1 004.26
1 014 ,60
1 020,00
1 020.12
1 026,00
1 026,00
1 026,00
1 026.00
1 026,00
1 026.00
1 026.00
1 026,00
1 026,00
1 026,00
1 027.21
1 038,00

29 .5.2007 0:00 77111 - DrobnV hrlJed äleň ore dôchodcov Ul. J. Borodáfa 1
12.8.2008 0:00 771/1 - Drobný hmotný majetok MP
23.2.2006 0:00 77111 - DrobnV h Vodáreň Brodno
4.6.2018 O:OO 771/1 - DrobnV h PZ v Trnovom
24.7.2015 O:OO 018 - drobnV dlho Kanc . č. 403
29.8.2008 O:OO 771/1 - Drobný h aktivač ná činnosť
25.8.1999 0:00 022 - Samostatn Dielňa v Budatíne
8.11.2012 0:00 771/1 - DrobnV h osilňovňa
1.12.2018 0:00 771/1 - DrobnV h knihärska dielňa v Rosenteldovom oaláci
31.7.2018 0:00 771/1 - Drobný h PZ v Zástranl
19.4.2016 0:00 771/1 - DrobnV h Kultúrnv dom vo Vrani
29.12.2011 0:00 771/t - DrobnV h A 105/ 1
29 .5.2007 0:00 771/1 - DrobnV h Jedáleň ore dôchodcov Ul. J. Borodáča 1
31.12.1977 0:00 022- Samoslatn PZ v Moišovei Lúčke
31.12.1 993 0:00 022 - Samostatn 617 malrikärka (crfzemiel
31.12.1993 0:00 022- Samostatn 723 kancelária odbor UačovV (1.oosch.)
31.12.1993 0:00 022 - Samostatn 720 zasadačka 1.oosch.
31.12.1993 0:00 022 - Samostatn 720 zasadačka (1.cosch.)
9.9.2013 0:00 028 - drobnV dlho ' edáleň v bVValei cráčovni na Lichardovej ul. é.44
9.9.2013 0:00 028 - drobnV dlho ·e dáleň v bWale· cráčovni na Lichardovei ul. é.44
9.9.2013 0:00 028 - drobnY dlho ·edáleň v bývalej práčovni na Lichardove· ul. č.44
9.9.2013 0:00 028 - drobnV dlho · edáleň v b'{Valei Dráčovni na Lichardovej ul. é.44
13.7.2018 0:00 77111 - DrobnV h orooaoácia
23.9.2008 0:00 77111 - DrobnV h Jedáleň ore dôchodcov Ul. J . Borodäča 1
30.9.2016 0:00 771/1 - Drobný hmotný majetok MP
2 .5.2016 0:00 771/1 - DrobnV h ostatné
1.6.1999 0:00 022 - Samostatn Detské ia~e Puškinovä ul.
4.12 .2008 0:00 771/1 - OrobnV h A 3 14
20.12.2019 O:OO 77111 - DrobnV h ostatné
20.12.2019 O:OO 77111 - DrobnV h ostatné
17.12.2020 0:00 77111 - OrobnV h oslatné
17.12.2020 0:00 771/1 - Drobný h oslatné
11.4.2005 0:00 77111 - Drobný h aktivačná činnosť
18.3.2020 0:00 771/1 - DrobnV hmotnV maielok MP
1.6.2005 0:00 771/1 - DrobnV h Ostatné
1.6.2005 0:00 77111 - Drobný h Ostatné
19.12.2018 0:00 771/1 - Drobný h ostatné
19.12.2018 0:00 771/1 - DrobnV h ostatné
19.12.2018 0:00 771/1 - Drobnli h ostatné
11.10.20180:00 771/1-DrobnYh A403
31.12. 1993 0 :00 022 - Samostatn 721 zástupca Drimátora (1 ,posch.)
21.5.2008 o:oo 771/1 - o,obnV h A 403
12.10.1 9980 :00 022-Samostatn Kanc . č.210
12.10.19980:00 022 -Samostatn Kanc .č. 405
12.10.1998 0:00 022- Samostatn Kanc. č. 116
8.11.2019 O:OO 77111 - DrobnV h Komunitné centrum Bratislavská ul.
8.8.2017 O:OO 771/1 - OrobnV h PZ v Ziline (lilinská univerzita}
2.7.2019 0:00 771/1 - Drobný h KC- OTaZV
5.11.2003 0:00 771/3 - DrobnV n A 403
19.12.20180:00 771/1-DrobnVh ostatné
12.11 .2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho oaláca Hurbanova ul .
12.11 .2015 0:00 028 - drobný dlho budova Rosenfeldovho paláca Hurbanova ul.
12.11.2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho oaláca Hurbanova ul.
12.1 1.2015 0:00 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho oalá.ca Hurbanova ul.
26.6 .2006 0:00 771/1 - DrobnY h1 aktivačná činnosť
27.10.2006 0:00 771/1 - DrobnV h1 aktivačná činnosť
12.10.1998 O:OO 022 - Samostatn Kanc. č. 306
12.10.1998 0:00 022- Samostatn Kanc. č. 305
1.10. 1997 0:00 022 - Samostatn Udržba č. 009
25.10.20 12 O:OO 771/1 - DrobnV h aktivačni!I činnosť
26.11.2001 O:OO 771/3 - Drobnli n A 422
1.9.2013 0:00 018- drobnV dlho Kanc. č, 403
21.12.2012 0:00 77111 - DrobnY h A 308
10.5.2009 0:00 77111 - DrobnV h Odbor kullúrv
1.10.2014 0:00 028- drobn · dlho Odbor kullúrv
1.10.2014 0:00 028 - drobnY dlho Odbor kultl.lr
1.10.2014 O:OO 028 - drobnV dlho Odbor ku[hirv
1.10.2014 0:00 028 - drobnV dlho Odbor kultúrv
1.12.2018 0:00 771/1 - Drobn V h knihárska dielňa v Rosenľeldovom calati
1.1.2012 0:00 771/1 - Drobný h majetok po TIK
5.11.2003 0:00 771/3 - Drobný n A 403
30.9.2016 0:00 771/1 - DrobnV hmotnV maietok MP
30.9.2016 0:00 771/1 - DrobnV hmotnli ma·etok MP
25.5.2012 0:00 771/1 - Drobný hf1Jedáleň pre dôchodcov Ul. J. Borodáča 1
30.9.2016 0:00 77111 - DrobnV hmotný majetok MP
30 .9.2016 0:00 771/1 - DrobnV hmolnV maietok MP
11 .12.2020 0:00 77111 - Drobnli hmotnli ma 'etok MP
12.12.2005 0:00 771/1 - DrobnY h aktivačnä činnosť
19.9.2005 0:00 77111 - DrobnV h aktivačná činnosť
23.3.2007 0:00 771/1 - Drobnli h B 112
30.10 .2008 0:00 771/1 - Drobnli h aktivačná činnosť
19.12.2005 0:00 771/t -Drobný h aktivačná činnosť
25.6.2008 O:OO 771/1 - OrobnV h aktivačn ä činnosť
19.12.2018 0 :00 771/1 - OrobnV h ostatné
27.11.20180:00 77111-0robnVh PZvBvtčici
25.6.2020 0:00 771/1 - Drobný hmotný majetok MP
9.4.2018 0:00 77111 - DrobnV h KC- OTaZV
17.9.2014 0:00 028- drobnV dlho Detské ·asle Puškinovä ul.
10.5.2019 0:00 771/1 - DrobnV h PZ v Bytčici
1.12.2018 0:00 771/1 - Drobný h knihárska dielňa v Rosenteldovom aláci
1.12.2018 0:00 771/1 - DrobnV h knihárska dielňa v Rosenľeldovom Daláci
1.12.2018 0:00 771/1 - DrobnV h knihárska dielňa v Rosenfeldovom oal áci
1.3.2012 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kullúrv
23.12.2019 0:00 771/1 - DrobnV h KG-chodba
9.10.2010 0:00 771/1 - DrobnV h ZimnV štadión MsHK a.s.
2.5.2016 0:00 771/1 - Orobnli h ostatné
1.8.2018 O:OO 771/1 - Drobný h PZ v Brodne
29.12.2011 0:00 771/1 - DrobnV h A 105-primätor
4.6 .20 19 0:00 771/1 - OrobnV hmotnV maietok MP
27.11.20200:00 771/1-0robnlih A403
27. 11.20200:00 771/1-0robnýh A403
27.11 .2020 O:OO 771/1 - DrobnV h A 403
27.11 .2020 0 :00 771/1 - DrobnV h A 403
27 .112020 0 :00 77111 - Drobnli h A 403
27.11.2020 0:00 771/1 - Drobný h A 403
27.11 .2020 0:00 77111 - OrnbnV h A 403
27.11.2020 0:00 771/1 - Orobnli h A 403
27.11.2020 0:00 771/1 - Drobnli h A 403
27 .11.2020 0:00 77111 - Drobný h A 403
7.10.2009 O:OO 771/1 - DrobnV h Ostatné
15.3.2013 0:00 Ot 8 - drobnY dlho Kanc. č. 403

Zmiešavacf zosilňovač FBT MXA3240
205/DHM-1308/19
Sklenená vilrlna ímaketa mrakodraou - blivalli amfiteáter)
205/DHM-592/12
Serv isnV e'llkfosloian
205/DHM-927/17
Servisný cvklosloian
205/DHM-926/17
Kos! ·m hlásnik a hlásnička
DHM-6/2010
Počltač OX200M/C330/80bdf/256
144/5-2/2005
205/DHM-675/15
Elektricky polohovateľná posteľ Movlta umiestnenie DSS Usmev)
205/DHM-668/1 5
Elektrlckv DOlohovaleľná ooster Movita umiestnenie DSS Usm evl
EJektrickv aolohovaterna ooster Movita umiestnenie OSS Usmev
205/DHM-674/15
El ektrickv oolohovateľná poster Movita umiestnenie OSS Usmev)
205/0HM-673/ 15
Elektricky polohovate ľná Dostef Movita umiestnenie DSS Usmevl
205/DHM-672/15
EJektrickv oofohovalefná oostef Movita umiestnenie OSS Usmevl
205/DHM-671 /15
Elektrickv oolohovateľná aostef Movita um iestnenie OSS Usmev
205/DHM-670/15
Elektrickv riolohovateľná posteľ Mov!ta umiestnenie OSS Usmev)
205/DHM-669/15
205/DHM-667/15
Elektrickv Dolohovateľná Doster Movita umiestnenie OSS Usmev)
205/DHM-666/15
Elektrickv cot ohova teľná ooster Mavita fumies\nenie OSS Usmev\
Kolotoč 4193 /na Há'iku mi Tescu/
205/DHM-475/09
Sortware "Ekonomika - rakluracíe"
018/3 -01/0075
147/028-1/2013
Skrabka na zemiakv ekvivalent aelbo SKBZ 20
DNM/3-16/0034
ASW- licencie k modulu Sociálne veci - orf adv
PrfvesnV vozik Vaoo Profi 2, arav line ZA 043 YN)
205/DHM-1442120
DHM/14-17/0057
Pila rozbrusovacia TS - 420
Elektrocentrála HERON
DHM/14-10/0027
DHM/14-1 0/0026
Elektrocenlrála HERON
205/DHM-781/17
Soomalovacl rah komplet (Javorov a ulica)
Kávovar s pr[slušcnstvom
DHM/13-17/0001
ZvukovV trenážer LA-1
71/DHM-420/2019
Microsoft SQLServerStandardeEdition 2014 + SQLCAL 2014 Sn I MVL 1Licen 205/018-25/2015
Oceľové dvere oln é, nezateplené, dvojkrfdlové s nadsveUlkom
205/DHM-1136/18
206/DHM130/2020
Air Bike • PRO
Vvvolávacf svstém ORCHESTRA
DHM/12-1 7/0012
Kaskfl.d kvet. konštrukcia 1/2 H2000 so zavia!. svslé mom - Tomáša Ružičku pr 205/0HM-1484/20
Kaskád kvet. konštrukcia 1/2 H2000 so zavia!. svstémom - Tomáša Ružičku 1:ir 205/DHM-1483/20
Skrinka -4ks
DHM/11-11 /0056
018/3 -03/0147
Právo cou!.modul Pokladr\a
Právo oou! ,modul Banka
018/3 -03/0140
Software "Uznesenia a nariadenia"
018/3 -0210094
Web stránka pre Droiekl "Rosenfeldov calá c - nové centrum kulturv v Ziline"
205/018-24/2015
Poč.sieť- SWITCH 3 COM 48+2 cor!. s orlsl. - 30.navfšenie
022/5-01/06618
Koberec ALPHA
DHM/14-18/0039
DNM/3- 16/0033
Krabicový softvér
Softvérová licencia T,ueUD Microsoft Enterorise
205/018-21/2015
205/018-20/2015
Softvérová licencia TrueUo Microsoft Enterorise
Softvérová licencia TrueUo Microsoft Enterorise
205/018-19/201 S
205/018-18/2015
Softvérová licencia TrueUp Microsoft Enterprise
2051018-17/2015
Softvérová licencia TrueUD Microsoft Entercrise
·se
205!018-16/2015
Softvérová licencia TrueUo Microsoftg
Softvérová licencia TrueUo Microsoft
rise
205/018-15/2015
Softvérová licencia TrueUp Microsoft
205/018-14/2015
205/018-13/2015
Softvérová licencia TrueUD Microsoft
Softvérová licencia Tru eUc Microsoft Enterorise
205/018-12/2015
205/0HM-603/12
Parková lavička Radium Citéoin LR447 strieborná tmavšia
Drev enV nredajný stánok
205/0HM-591/12
DrevenV predainV stánok
205/DHM-590/12
DrevcnV oredainV stánok
205/DHM-589/12
OrevenV reda·nv stánok
205/DHM-588/12
OrevenV reda·nv stánok
205/DHM-587/12
Drevený Dredainý stánok
205/DHM-586/12
DrevenV oredainV stánok
2051DHM-585/12
DrevenV creda 'nV stánok
2051DHM-584/12
Drev enli oreda 'nV stánok
205/0HM-583/12
1ks H/inlkovei (presklennei) fixnej roho v el stenv
DHM/14-16/0092
Kancelárskv stôl STOJ
205/028-118/15
Lis JIC , celokovovV. 30x30/25x35/25x31
205/DHM-1205/18
Stol riracovnv
024/7-98/0591
Stol obradnv bohato rezbovanv
024/7-94/476
Záťa!ovV koberec 0,8 mm
206/DHM-82/2020
Krvcl oanel
DHM/11-19/0007
Internet+ montáž
022/5-08/0006
Výstražné zvukové a Siílnalizačné zariadenie
022/3-08/0009
VVstratné zvukové sionalizačné zariadenie+ montáž
022/3-08/0008
ISmVkfavka MINI - veľká lHJinv IVJ
205/7-2/2008
Skrinova zostava
024/7-90/0074
lnteraktlvna labuľa s prfslušenstvom Pro-Board
204/DHM-26/201 9
KamerovV svstém exteriérovV - Matrika
022/5-08/0008
DHM-6/2009
Virtua/ Guide - loor Socha fwww.tikzilina.sk\
v·da 'nli ohrevnli outt MTVOP 3
143/DHM-26/2009
DHM/14-08/0075
ZalUzie ineriérové horizontálne 16ks
205/028-156/15
Poslanecká tabuľa 2000x1560 mm (Solinkv Gaštanova ul.)
Rozšírenie oočltačovei siete-ooalr.slu!ba (32.navfš.1
022/5-01-5/0662
SvetelnV informačnli oanel MINISPORT 38 s or/slušenstvom
205/028-75/2014
DrevenY stánok Jx2m
205/DHM- 1129/18
DrevenV stánok Jx2m
205/DHM· 1128/18
DrevenÝ slánok 3x2m
205/0HM-1127/18
DrevenV stánok 3x2m
205/DHM-1126/18
Drevený stánok 3x2m
205/DHM-1125/18
Drevený stánok 3x2m
205/DHM-1124/1 8
DrevenV stánok 3x2m
205/DHM-1123/18
Drevenli stánok 3x2m
205/DHM-1122/18
lnfooanel SAMSUNG
DHM/13-19/0012
LED informačná tabufa k mechanickému zabezpečeniu vstupov do pešej zóny 205/DHM-1441/20
LED informačná tabuľa k mechanickému zabezoečeni u vstupov do oešei zónv 205/DHM-1440/20
LED informačná tabufa k mechanickému zabezoečeniu vstucov do oeše· zónv 205/0HM-1439/20
LED informačná tabufa k mechanickému zabezoečeniu vsturiov do oeše· zónv 205/DHM-1438/20
024/7-04/0607
Kancelárskv nábytok - zostava
Preclnač dátavVnCisco-Linksvs SRW 2048, 480,Gioabit Switch. 2xmini022/5-06/0762
DálovV re Inač-rozšírenie oočlt.sleleCJ7 . navfšeniel
022/5-01-6/0663
OátovV rire Inač-rozšírenie oočlt.siete 36.navfšenie
022/5-01-6/0662
CG web Modul CG web GIS
205/018-8/2013
CG GISAM Modul Zelei'i
205/018-7/2013
CG GISAM Modul Vere'né osveUenie
205/018-6/2013
CG GISAM Modul livotné riroslredie
205/018-5/2013
CG Porta! Modul Manažér
205/018-4/2013
CG ISS Modul HM
205/018-3/2013
205/018-2/2013
CG ISS Modul ZP
CG ISS Modul Odoadv
205/018-1/2013
024ll-00/0602
Nabytkova zostava 10ks)+instal.+doorava ul. Bernoláka)
Or1optic Tralnini:J Unit
715/DHM-328/12
Skrinova zostava
024/7-90/0038
Software -sw Mikrosoft Office 2oor
018/3-01/1111
205/028-6/2013
Skartátor Prima 3901 rez 5,8 mm

1 040,00
1 042.56
1 054 ,00
1 054,00
1 058 ,00
1 058 ,22
1 059,84
1 059,84
1 059.84
1 059 .84
1 059.84
1 059,84
1 059,84
1 059,84
1 059,84
1 059,84
1 062,70
1 068.84
1 074,00
1 076 ,00
1 087,60
1 090,00
1 095 ,00
1 095,00
1 096,97
1 100,00
1 107,60
1 116.00
1 116.00
1 120.00
1125.62
1 140,60
1140.60
1152.00
1155,83
1 155.84
1 158.47
1 180,00
1 181 ,07
1 185,60
1188,00
1189,20
1189,20
1189,20
1189,20
1189,20
1189,20
1 189.20
1 189.20
1 189.20
1 189.20
1 197,60
1 198,80
1 198.80
1 198.80
1 198,80
1 198,80
1 198,80
1 198,80
1 198,80
1 198,8 0
1199,00
1 200.00
1 200.00
1 206.23
1 210,38
1 218.00
t 221.00
1 222,80
1 224,37
1 224,37
1 246.37
1 250,00
1 254.86
1 261,37
1 267,35
1 272,52
1 290,00
1 292.43
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 J00,00
1 J00,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 321.80
1 321.80
1 321.80
1 321 .80
1 327,23
1 339,08
1 339,08
1 339,08
1 351 50
1 351,50
1 351 ,50
1 351 ,50
1 351 ,50
1 351,50
1 351.50
1 351 .50
1 380.00
1 392,00
1 398.79
1 405,85
1 417 .20

20.1l .2019 0:00 771/1 - Drobnli h Odbor kultúrv
22 .11 .2012 0:00 771/1 - Drobný h oddelenie architektúry
24 .11 .2017 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobifilv
24.11.2017 0:00 771 /1 - DrobnV h Oddelenie mobilít
1.1.2012 0:00 771/1 - DrobnV h majetok po TIK
1.6.2005 0:00 022 - Samostatn Jedáleň Dre dôchodcov Ul. J. Borodáča 1
1.11.2015 0:00 771/1 • DrobnV h I oroiektv EU a SR
1.11 .2015 O:OO 771/1 - DrobnV h laro'ekhl EU a SR
1.11.2015 0;00 77111 - Drobný h lproiektv EU a SR
1.11.2015 0;00 77111 - DrobnV h IDroiektv EU a SR
1.11 .2015 0:00 771/1 - Orobmi h11oroiektv EU a SR
1.11.2015 0:00 771/1 - DrobnV h ro ·ektv EU a SR
1.11.2015 0:00 771/1 - Drobný h IProiektv EU a SR
1.11.2015 0:00 771/1 - OrobnV h loraiektv EU a SR
1.11.2015 0:00 77111 - Orobn · h ro'ektv EU a SR
1.11.2015 0:00 771/1 - Drabn · h ro'ektv EU a SR
7.8.2009 0:0 0 771/1 - Drobný h Ostatné
15.10.2001 O:OO 771/3-DrobnVn A422
9.9.2013 0:00 028 - drobnV dlholledáleň v blivale· orá čavni na Lichardove· ul. č.44
3.10.2016 0:00 771/3 - Drobný n A 403
17.3.2020 0:00 771/1 - Drobný h PZ v Moišovei Lúčke
10.8.2017 0:00 771/1 - DrobnV h S - 009 diellia
16.9.2010 0:00 771/1 - DrobnV h PZ v Trnovom
16.9.2010 0:00 771/1 - Drobný h PZ v Brodne
1.12.2016 0:00 771/1 • Drobný h ostatné
7.2.2017 0:00 771/1 - DrobnV h R - 715 kuchvňa malá
11.11.2019 0:00 771/1 - DrobnV h Detské ·asle Veľká Okružná
29.12 .2015 0:00 018 - drobný dlho Mestská pol/cia
30.11.2018 0:00 771/1 - Drobný h1 PZ v Moišovei Lú čke
10.12.2020 0:00 771/1 • DrobnV hmotnV maietok MP
14 .12.2017 0:00 771/1 - Drobnli h KC-thodba
8.6.2020 0:00 771/1 - Drobný h Odbor ! ivotného prostredia
8.6.2020 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor !ivolného prostredia
29.12.2011 0:00 771/1 - DrobnV h A 105-ori málor
5.11.2003 O:OO 77113 - Drobnli n A 403
5.11.20030:00 77 1/3-Drobnýn A403
29.11 .2002 0:00 771/3 - DrobnV n A 422
1.9.2015 O:OO 018 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho caláca Hurbanova ul.
24 .6.2004 O:OO 022- Samastaln Kanc . č. 422
24.10.2018 0:00 77111 - Drobný hr KC UHK • 1
10,8.20160:00 77113-DrobnVn A402
4.6.2015 O:OO 018 - drobnV dlho Kanc. č. 403
4.6.2015 0:00 018- drobnli dlho Kanc. č. 403
4.6.2015 0:00 018 - drobný dlho Kanc. č. 403
4.6.201S O:OO 018 • drobnV dlho Kanc. č. 403
4.6.2015 0;00 018 • drobnV dlho Kanc. č. 403
4.6.2015 0:00 018 • drobnV dlho Kanc. č. 403
4.6.20 15 O:OO 018 • drobný dlho Kanc. č. 403
4.6.2015 O;O O 018 • drobnV dlha Kanc. č. 403
4.6.2015 O:OO 018 • drobnV dlha Kanc. č. 403
4.6.2015 0:00 018 • drobnV dfho Kanc. č , 403
13.12.20 12 O:OO 771/1 • Drobný h lavičky
20.11.20 12 O:OO 771/1 • DrobnV h Odbor kultúry
20.11 .2012 O:OO 771/1 - DrobnV h Odbor kullúrv
20 .11.2012 O:OO 771/1 • Drobnli hr Odbor kullúrv
20.11.2012 0:00 771/1 - Drobnli h Odbor kultúry
20.11 .20120:00 771/1-Drobnýh Odborkulturv
20.11.20120:00 771/1-DrobnVh Odborkullúrv
20.11.2012 0:00 771/1 - Drobnli h Odbor kullúrv
20 .11.2012 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kullúrv
20.11 .2012 0:00 771/1 - Drobný h Odbor kullúrv
3.10.2016 O:OO 77111 • DrobnV h A 002 • Vestibul
12.11 .2015 O:OO 028 - drobnV dlho budova Rosenfeldovho aaláca Hurbanova ul.
1.12.2018 O:OO 771/1 - Drobnli h knihárska dielňa v Rosenfeldovom oaláci
13.10.1998 0:00 022 - Samostatn Kanc. č . 102
31.12.1994 O:OO 022. Samostatn 611 obr.sieň fcrlzemie)
30.10.2020 O:OO 771/1 - DrobnV hmotnV ma·etok MP
9.10 .2019 O;OO 77111 - DrobnV hrfA 100 - chodba
22.12.2008 O:OO 022 - Samostatné! Prlzemie chodba
3.11.2008 0:00 022 - Samostatné! Mestská collcia
3.11.2008 0:00 022 - Samostatn~Mestská oollcia
1.8.2008 0:00 022 - Samostatné hnuteľné veci a súborv hnuteínVch veci
28,9.19930:00 022-Samostatn 111
8.11 .2019 0:00 771/1 - DrobnV h Komunitné centrum Bratislavská ul.
29 .12.2008 0:00 022 - Samostatn KC odbor UačovV
1.1.2012 0:00 771/1 • Drobnli h ma 'etok rio TIK
1.12.2009 0:00 771/1 - Drobný h Denné centrum v býVatých detských jaslách ul. A, Kmeľa
11.4.2008 0:00 77111 • Drobný h R - 711 zasadačka
18.12.2015 0:00 028 - drabnV dlho Odbor dooravv
4.5. 2005 0:00 022 - Samostatn Kanc. č. 404
1.10.2014 0:00 028 - drobný dlho Odbor kultúry
23.11.2018 0:00 771/1 - Drobný h Odbor kultúry
23.11 .2018 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kull\Jrv
23.11.2018 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kultúrv
23.11.2018 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kultúry
23.11 .20180:00 771/1-0robnýh Odborkultúrv
23.11 .2018 0:00 771/1 - DrabnV h Odbor kullúrv
23.11 .2018 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor kultúrv
23.11.20180:00 771/1-DrobnVh Odborkultúrv
23.12.2019 0:00 771/1 • Drobný h KC-chodba
4.2.2020 O;OO 77111 • DrobnV h Oddelenie mobilitv
4.2.2020 O:OO 77111 • DrobnV h Oddelenie mobilitv
4.2.2020 0:00 771/1 - DrobnV h Oddelenie mobilitv
4.2.2020 0:00 771 /1 - Drobný h Oddelenie mobility
22.12.2004 0:00 022 • Samostatn~ B 225
30.5.2006 0:00 022 - Samostatn Kanc. č. 422
29.11.2006 0:00 022 - Samostatn Kanc. č. 403
29.11 .2006 0:00 022 - Samostatn Kanc. č. 403
1.9.2013 0:00 018-drabný dlho Kanc. č . 403
1.9.2013 0:00 018 - drabnV dlho Kanc. č . 403
1.9.2013 0:00 018 - drabnV dlho Kanc. č. 403
1.9.2013 0:00 018 - drobnV clho Kanc. č. 403
1.9.2013 0:00 018 - drobný dlho Kanc. č. 403
1.9.2013 0:00 018 - drobnV dlho Kanc. č. 403
1.9.2013 0:00 018 - drobnV dlho Kanc. č. 403
1.9.2013 0:00 018 - drobnli dlho Kanc. č. 403
6.12.2000 0:00 022 • Samostatnl! ostatné
15.5.2012 0:00 771/1 - DrobnV h Detské iasle Veľká Okru!ná
28.9.1993 0:00 022 - Samostatn Kanc. č. 41 O
15.5.2001 0:00 771/3 - DrobnV n A 403
9.10.2013 0:00 028 - drobnY dlho Kanc. č . 310 B

1Skrabka na zemiakv SKBZ 12 - nerezovä
144/4-13/2005
DrevenV creda·nv stänck {strecha červenV šindel)
205/028-15/2013
DrevenV oreda"nV slánok (slrecha červe ný šindell
205/028-14/20 13
DrevenV predainV stánok (strecha červenV šindel\
205/028-13/2013
Drevený oredainV stánok (strecha červenV šindel
205/028-12/2013
DrevenV oreda'nV stánok <strecha červenV šindel)
205/028-11/2013
DrevenV oreda'nV stánok (strecha červ enV šindel}
205/028-10/2013
DrevenV predainY stánok (strecha červenV šindeO
205/028-8/2013
DrevenV oredainV stánok (strecha červenV šindel
205/028-9/2013
ZOLL DEFIBRILATOR BIFAZICKY AED PLUS
DHM/14-19/0038
Profesionálna umVvačka riadu C0-500
148/DHM-56/2016
Dataproiektor CANON LV-X5
022/5-06/0766
Kaskád kvel . kon štrukcia H2000 so zavlaž. svstémom • Tomäša Ru žičk u ori NE 205/DHM-1482/20
Kaskád kve!. kon štrukcia H2000 so zavlaž. svstémom - Bulvär stredov'/ ostrov 205/DHM-1481/20
Kaskád kvet. konštrukcia H2000 so zavlaž. svstémom - Bulvár v strede, Dri soc 205/DHM-1480/20
Kaskád kvet. konštrukcia H2000 so zav laž. svstémom - Bulvär v strede. Dri soc 2D5fDHM-1479/20
Kaskád kvet. konštrukcia H2000 so zav laž. systémom - vstup na MsU
205/DHM-1478120
205/DHM-1477/20
Kaskád kvet. konštrukcia H2000 so zavlaž. systémom -vstup na MsU
Kaskäd kvet. konštrukcia H2000 so zavlaž. svstémom. Bottova/Na bráne
205/DHM-1476/20
205/DHM-1475/20
Kaskád kvet. konštrukcia H2000 so zavlaž. svstémom - Bottova/Na bráne
Kaskäd kvet. konštrukcia H2000 so zavlaž. systémom - vstup na radnicu
205/DHM-1474/20
205/DHM-1473/20
Kaskád kvet. konštrukcia H2000 so zavlaž. systémom - vstuD na radn icu
205/DHM-1472120
Kaskád kvet . konštrukcia H2000 so zavlaž. svstémom . Mariánske námestie
205/DHM-1471/20
Kaskäd kvet. konštrukcia H2000 so zavlaž. svstémom - Mariánske námestie
Kaskäd kvet. konštrukcia H2000 so zavlaž. systémom. Mariánske námestie
205/DHM·1470/20
Kaskäd kvet. konštrukcia H2000 so zavlaž. systémom - Mariánske náme stie
205/DHM· 1469f20
Kaskád kvet. konštrukcia H2000 so zavlaž. svstémom - vstuo na Farské schod 205/DHM-1468/20
Kaskád kvet. konštrukcia H2000 so zav laž. s stémom. vstuo na Farské schod 205/DHM-1467/20
Kaskád kvet. konštrukcia H2000 so zav laž. systémom. Närodná ulica vstup na 205/DHM-1466120
Kaskád kvet . konštrukcia H2000 so zavlaž. svstémom. Národná ulica vstup na 205/DHM·1465/20
Plávajúce čerDadlo PH-Poseidon 2 BS s hadicou 5m
205/DHM-1504/20
024f7-95/04B2
Stol Dracovnv dubovv 80x180
Notebook Dell lnsoiron G3 3579-715 čiernv
DHM/12-19/0006
71/DHM-419/2019
Pristroj na cvičenie konverqencie AK-1
Zabezpečo vacl svstém Denné centrum Solinkv (Borová 8110/45)
204/DHM-37/2020
Lokatizátor-korektor
71/5-5/1994
Zlatnlckv lis. Dákovv-olatr'la 35130cm , zn. Mansfeld-LeipZiQ, šlilok Elablissment 205/0HM-1200/18
Pákov á rezaéka, rez dl.60c/vVška rezu 8cm , celokov„ značka Klik . vek cca 80- 205/DHM-1197/18
Nožnice na leDenku . celokovové. rez 120cm, Zn ačka - štltok Gutenbe ro
205/DHM-1193/18
Zlatiaci list ínofoV) , Dlatňa 5/29, vVš.ka 125cm. celokovovY. oválny šlflok Fr.B.J 205/DHM-1190/18
Canon Misae 1852 (ručné zlatené)
205/DHM-1189/1 a
Sedačka
205/DHM-1179/1 8
I nformačn á tabuľa veľká+ arat. sDracovanie a tech. dokum.
024/7-08/0001
PrlvesnV vozlk VAPP Profi 2 + lachta ZA 525 YL
205/DHM-870/17
ElektrickV ohrievacl stôl na taniere MTOS
143/DHM-23/2009
Pracovný stôl
DHM/11-11/0052
Multilicencia Zamestnanec· do chädzka
018/3-07/0216
Stan 3m x 6m s cr!slušnstvom
205/0HM-597/12
205/DHM-596/12
Stan 3m x 6m s prlslušnstvom
2051DHM·1503/20
Prenosný Qenerálor fahkei oenv POK Snr:tW Coat DNSOO
206/DHMl00/2020
Defibrilátor bifázickV ZOLL AED PLUS
205/DHM -525/ 10
Zariadenie Dosilovne
Skrinova zostava
024/7-90/0076
024/7-07/0609
Trezorová Dokl adňa
024/7-07/0608
Trezorová ookladňa
Klimatické zariadenie do serverove · miestnosti
205/028-4/2013
205/0HM-1294/19
Centrälnv prvok
Robol SPAR SP-100-lOL
72/4-6/2006
Skrinova zostava
02417 -90/0084
Zariadenie oosilovne
205/DHM-52411 O
EleklronickV zabezpečovací svslém EZS (oo TJK Zilina)
205/5-5/2012
Univerzátnv robot 30 II
147/028-2/2013
Plechovä oaráž 6x5 m. vVklooné dvere+ dvere bo čné
205/DHM· 1609120
Pama tna tabula "Voilecha Zavodskeho" (MSK)
OW7-97/0506
Import VGI to Oracle . stravné llstkv- oenerovania, odber. evidencia
205/0 18-2212015
Bežiaci Dás
206/0HM131/2020
Ozvučovacia aoaratúra+orlsl .
022/5-04/0726
Počítačová sieť - rozšlrenie (35.navfšeniel
022/5-01 -6/066 1
Robot kuchynskV SP-2500-B
71/4-2/2005
Zabe:zoečovacie zariadenie HornV Val 24
DHM/2009/0 165
Software "modul AC - S ráva Uda ov"
01311 -05/0016
RecepčnY pult
DHM/11-1910006
Plávaillce čerDadlo Niaoara II
205/022-3512016
Videokamera Panasonic HC-X1 OOOE 4K UHD
201/022-1012019
Skrinova zostava
024/7-90/0087
Prererencia vozidiel VOD - rádiomodem (umiestnenie DPM2
205/022-174119
Preferencia vozidiel VOD - rädiomodem <umiestnenie DPM2
205/022-173/ 19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem (umiestnenie DPM2
205/022-17'2119
Preferencia vozi diel VOD - rádiomode m (umiestnenie DPM
2051022-171/19
Preferencia vozidiel VOD· rádiomodem (umiestnenie DPM2
205/022- 170/19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem /umiestnenie DPMí
205/022-169/19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem (umiestnenie DPM
205/022-168/19
Preferenci a vozidiel VOD - rádiomodem (umiestnenie DPM
205/022-167/19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem (umiestnenie DPMi
205/022-166/19
Preferencia vozidiel VOD - rädiomodem (umiestnenie DPM
205/022-165/19
Preferencia vozidiel VOD - rädiomodem (umiestnenie OPM
205/022· 164/19
Preferencia vozidiel VOD· rádiomodem (umiestnenie OPMi
205/022-163119
Preferencia vozidiel VOD· rádiomodem [umiestneni e OPMi
205/022-162/19
Preferenci a vozidiel VOD· rádiomodem Cumiestnenie OPM
205/022-156/19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem (umiestnenie DPM
205/022· 155/19
Preferencia vozi diel VOD· rádiomode m (umiestnenie DPM
205{022· 154/19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem {umiestnenie DPM
205/022-153/19
Preferencia vozi diel VOD - rädiomodem umiestnenie DPM
205/022M152/19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem (umiestnenie DPM
205/022-151/19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem (umiestnenie DPM
205/022-150119
Preferencia vozidiel VOD - rädiomodem (umiestnenie DPM
205/022-149/19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
205/022-148/19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem (umiestnenie DPM
2051022-147/19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem (umiestnenie OPM
205/022-146/ 19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem (umiestnenie DPM
205/022-145/19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
205/022-144119
Preferencia vozidiel VOD - rädiomodem (umiestnenie DPM
205/022· 143/19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem (umiestnenie DPM
205/022-142/19
Preferencia vozidi el VOD - ré.diomodem (umiestnenie DPM
2051022-141/19
Preferencia vozidiel VOD· rádiomodem (umiestnenie DPM
205/022-140119
Preferencia vozidiel VOD - rädiomodem (umiestnenie DPM
2051022-139/19
Preferencia vozidiel VOD· rádiomodem (umiestnenie DPM
205/022-161 /1 9
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem (umiestnenie DPM
205/022-160/19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem (umiestnenie DPM
205/022-159119
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem (umiestnenie DPM
205/022-158119
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem {umiestnenie DPM
205/022-157/19

1 429 ,93
1 438 ,56
1 438 ,56
1 438,56
1 438 ,56
1 438 ,56
1 438,56
1 438,56
1 438,56
1 440,00

1 459.99
1 465 .08
1 467 ,00
1 467,00
1 467,00
1 467 .00
1 467 .00
1 467,00

1 467.00
1 467,00
1 467,00
1 467.0 0
1 467.00
1 467 ,00
1 467 ,00
1 467.00
1 467 ,00
1 467,00
1 467,00
1 467.00
1 470,00

1 473 ,51
1 476,00

1 477.20
1 477,79
1 498,84
1 500,00

1 500 ,00
1 500.00
1 500 ,00
1 500,00
1 500 ,00

1 520,28
1 522,80

1 527 ,96
1 536 ,00
1 536,50
1 544,86
1 544,86
1 549,00

1 560,00
1 567.48
1 573 .39
1 580,03
1 580,03
1 580 .14

1 590,00
1 598,60
1 606.42
1 611.42
1 614.78

1 620.00
1 638 ,00
1 643 .10
1 645 ,19
1 650 ,00

1 659,03
t 659,46

1 659 .70
1 666 ,00
1 670,88
1 691,00

1 702.00
1 705.10
1 714.86
1 743.60
1 743.60

1 743 .60
1 743,60

1 743,60
1 743,60
1 743 ,60
1 743 ,60
1 743,60
1 743,60
1 743 ,60
1 743 ,60
1 743,60
1 743 ,60
1 743,60

1 743.60
1 743.60

1 743.60
1 743 .60
1 743,60
1 743 .60
1 743 .60
1 743,60
1 743,60
1 743,60
1 743 ,6 0
1 743,60
1 743.60
1 743 ,60

1 743 .60
1 743 .60

1 743 ,60
1 743,60
1 743,60
1 743 ,60
1 743,60

15.11.2005 O:OO 022 - Samostatn Jedäler'I ar e dôchodcov Ul. J. B orodäča 1
17.10.2013 0:00 028 - drobnV dlho Odbor kultúry
17.10.2013 0:00 028 - drobnV dlho Odbor kultúrv
17.10.2013 0:00 028- drobnV dlho Odbor kultllrv
17.10.2013 0:00 028 - drobnV dlho Odbor kultllrv
17.10.2013 0:00 028- drobnV dlho Odbor kultúry
17.10.2013 0:00 028- drobnV dlho Odbor kultúrv
17.10.2013 0:00 028 - drobnV dlho Odbor kullúrv
17.10.2013 0:00 028- drobnV dlho Odbor kul!Urv
16.12.2019 0:00 771/1 - DrobnV h KC- l níormátor 111
19.12.2016 0:00 771/1 - DrobnV h Denné centrum v bVValých detskVch iaslách ul. A.
21.12.2006 0:00 022. Samostatn Kanc. č. 403
8.6 .2020 0:00 771/1 - Drobný h Odbor životného orostredia
8.6.2020 0:00 771/1 • Drobnli' h Odbor životného prostredia
8.6.2020 0:00 771/1 • DrobnV h Odbor životného Droslredia
8.6.2020 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor životného orostredia
8.6.2020 0:00 771/1 • Drobný h Odbor životného oroslredia
8.6.2020 0:00 77111 • DrobnV h Odbor životného prostredia
8.6 .2020 0:00 771/1. DrobnV h Odbor životného Drostredia
8.6 .2020 0:00 771/1 • Drobnli h Odbor životného orostredia
8.6.2020 0:0 0 771/1 • DrobnV h Odbor životného prostredia
8.6 .2020 0:00 771/1. DrobnY h Odbor životného prostredia
8.6.2020 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor živ otného Drostredia
8.6.2020 0:00 771/1 - Drobnli h Odbor živ otného orostredla
8.6.2020 0:00 771/1 • Dro bný h Odbor životného prostredia
8.6.2020 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor živ otného prostredia
8.6.2020 0:00 771/1 - Drobnli h Odbor životného oroslredia
8.6.2020 0:00 771/1 - DrobnV h Odbor životného Drostredi a
8.6.2020 0:00 771/1 - Drobnli' h Odbor životného prostredia
8.6.2020 0:00 771/1 - Drobný h Odbor životného orostredia
11 .8.2020 O:OO 771/1 • Drobnli h PZ v Zástranl
31.12.1995 0:00 022. Samoslatn 716 prijlmacia kanceläria t.oosch.
29 .3. 2019 0:00 771/1 • Drobný h KC. OTaZV
11 .11 .2019 0:00 771/1 • DrobnV h Detské iasle Veľká Okružnä
10 .12.2020 0:00 771/1. Drobnli h Odbor sociátnv a bvtovV
1.1 .1994 0:00 022. Samostaln Detské jasle Verkä Okružná
1.12.2018 0:00 771/1 • OtobnV h knihárska dielňa v Rosenfeldovom paláci
1.12.2018 0:00 771/1 • DrobnV h knihärska die lňa v Rosenfeldovo m paläci
1.12.2018 0:00 771/1 - Drobnli h knihärska di elr'la v Rosenfeldovom oaláci
1.12.2018 0:00 771/1 -DrobnV h knihárska dielňa v Rosenfeldovom oaláci
1.12.2018 0:00 771/1 -Drobný h knihárska diellla v Rosenreldovom paláci
1.12.2018 0:00 77111 - DrobnV h knihárska dielňa v Roseníeldovo m oaláci
4.3.2008 O:OO 022 • Samostatn KC-chodba
23.8 .2017 O:OO 77111 - Drobnli' h PZ v Trnovom
1.12.2009 0:00 771/1 -Drobnli' h Denné centrum v bVValVch detských jasläch ul . A.
29.12.2011 O:OO 77111 • Drobnli h A 105-orimätor
18.7.2007 O:OO 771/3 • DrobnV n A 422
12.12.2012 0:00 771/1 - OrobnV h Odbor kullúrv
12.12.2012 O:OO 771/1 - DrobnV h Odbor kultúrv
6.8.2020 0:00 771/1 - DrobnV h PZ v Brodne
18.11.2020 0:00 771/1 - Drobnli hmotnV ma·etok MP
31.10.2011 0:00 77111 - DrobnV h ZimnY štadión MsHK a.s.
28.9.1 993 0:00 022 - Samostatn Kanc. č. 206
28.12.2007 0:00 022. Samoslaln KC-ookladr'la 508
28.12 .2007 0:00 022 - Samoslaln KC-pokladň a 508
28.6.2013 0:00 028- drobnV dlho Mestská Dolfcia
29.7.2019 0:00 771/1 - Drobnli h loroiektv EU a SR
16.10.2006 0:00 022. Samostatn Detské 'asle Puškinová ul.
28.9 .1993 0:00 022 • Samostatn Kanc, č. 308
31 .10.2011 0:00 77111 - OrobnV h Zimný štadión MsHK a.s.
1.1 .2012 0:00 022 • Samoslaln ma'elok DO TIK
9.9.2013 0:00 028 - drobnV dlho ·edäleň v blivale· or áčov ni na Ll chardovei ut. č.44
16.12.2020 0:00 77 1/1 - DrobnV h VMZ Moišová Lllčka
29 .9.1997 0:00 022 - Samoslatn ostatné
11 .6.2015 0:00 018 - drobnV dlho Kanc. č. 403
10.12.2020 O:OO 771f1 - DrobnV hmotnV ma·etok MP
10.12.2004 O;OO 022 - Samostatn 711 zasadačka (1,posch.)
29.11.2006 0:00 022. Samostatn Kanc. č. 403
6.10.2005 O:OO 022. Samostatn Detské ·as1 e Veľká Okružná
1.10.2018 0:00 771/1 - DrobnY h nebytové orJestorv HornV Val č . 24
5.10.2005 0:00 013- Software
Kanc . č . 422
9.10.20190:00 771/1 - DrobnVh A100-chodba
9.11.2016 0:00 022. Samostatn PZ vo Vranl
10.9.2019 0:00 022. Samoslatn Kanc . č. 502
28.9. 1993 0:00 022 MSamostatn Kanc. č . 312
1.7.2019 0:00 022. Samostatn loreferencta vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022- Samostatn loreferencia vozidiel na OPM
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn !preferencia vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn !preferencia vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022- Samostatn IDreferencia vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn loreferencia vozidiel na DPM
1.7.2019 O:OO 022 - Samostatn !preferencia vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022 • Samostatn IDreferencia vozidiel na DPMZ
1.7.2019 O:OO 022 • Samostatn loreferencia vozidiel na DPMZ
1.7.2019 0:00 022- Samostatn loreferencia vozidiel na DPM.2
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn '!preferencia vozidiel na DPMZ
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn IDreferen cia vozidiel na DPM
1.7.2019 O:OO 022- Samostatn loreferencla vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022 • Samostatn lprererencia vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn !preferenci a vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn Dreferencia vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022 - Samostaln referencia vozidiel na OPM
1.7.2019 0:00 022 - Samoslatn · preferencia vozidiel na OPM
1.7.2019 0:00 022- Samoslaln prefer enci a vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022- Samostatn loreferencia vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn · referencia vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn preferencia vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022- Samostaln preferencia vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022- Samoslatn referencia vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn referencia vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022- Samoslatn · preferencia vozidiel na DPM
1.7.2019 O:OO 022 - Samoslatn IDreíerencia vozidiel na DPM
1.7.2019 O:OO 022 MSamostatn reíerencla vozidiel na DPM
1.7.2019 O:OO 022 • Samoslatn referencia vozidiel na DPM
1.7. 2019 0:00 022- Samostatn preferencia vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022- Samostatn oreferencia vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn re ferencia vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn preferencia vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022. Samostatn · preferencia vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn Dreferenci a vozidiel na DPMZ
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn referencia vozidiel na DPMZ

Kmeľa

Kmeľa

Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM ~)
1.7.2019 O:OO 022- Samostatn loreferencia vozidiel na DPM
205/022-192119
1 743 ,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
205/022-191/19
1.7.2019 O:OO 022- Samostaln loreferencia vozidiel na DPM
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
1 743,60
1.7.2019 0:00 022- Samostatn [preferencia vozidiel na DPM
205/022-190/ 19
Preferencia vozidiel VOD - rädiomodem umiestnenie DPM
1.7.2019 O:OO 022- Samostatn !Preferencia vozidiel na DPM
205/022-189/19
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
1.7.2019 0:00 022 - Samostaln referencia vozidiel na DPM
205/022-188/19
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem fumicstnenic DPM
1.7.2019 0:00 022- Samostatn referencia vozidiel na DPM
205/022-187/19
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umi estnenie DPM
1 743,60
1.7.2019 0:00 022. Samostatn !preferencia vozidiel na DPM
205/022-186/19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem {umiestnenie DPM
205/022-185/19
1.7.2019 0:00 022- Samostatn IDrefereneia vozidiel na OPM
1 743.60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodern (umiestnenie DPM
1.7.2019 0:00 022. Samostaln referencia vozidiel na OPM
205/022-184/19
1 743.60
Preferencia vozidiel VOD - rádio modem umiestnenie DPM
205/022-183/19
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn referencia vozidiel na DPM
1 743.60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
205/022-182119
1.7.2019 0:00 022 - Samostaln :preferencia vozidiel na DPM
1 743.60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
1.7.2019 0:00 022- Samostatn 'preferencia vozidiel na DPM
205/022-181/19
1 743 .60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
205/022-180/ 19
1 743,60
1.7.20 19 O:OO 022- Samostatn referencia vozidiel na OPM
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
1.7.2019 O:OO 022 - Samostatn preferencia vozidiel na DPM
205/022-179/19
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
1.7.2019 O:OO 022 - Samostatn preferencia vozidiel na DPM
205/022-178/19
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
1.7.2019 0:00 022 - Samoslaln oreferencia vozidiel na DPM
205/022-177/19
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
1 743.60
1.7.2019 0:00 022- Samostatn reíerencia vozidiel na OPM
205/022- 176/19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
205/022-175/19
1.7.2019 0:00 022- Samoslaln preferencia vozidiel na DPM
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
205/022-203/ 19
1 743,60
1.7.2019 0:00 022- Samoslaln preferencia vozidiel na DPMZ
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM~
1 743,60
205/022-202/ 19
1.7.2019 0:00 022- Samoslatn ' ureferencia vozidie l na DPM
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM~
1.7.2019 O:OO 022- Samostatn referencia vozidiel na DPM
205/022-201/19
1 743.60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
205/022-200/19
1.7.2019 O:OO 022- Samostatn · preferencia vozidiel na DPM
1 743,60
Preferencia v ozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPMZ
1 743,60
1.7.2019 O:OO 022 - Samostatn oreferencia vozidiel na DPM
205/022-199/ 19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
1.7.2019 O:OO 022 - Samostatn referencia vozidiel na DPM
205/022-198/19
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rädiomodem umiestnenie DPM
1 743,60
1.7.2019 0:00 022- Samoslatn lnreferencia vozidiel na DPM
205/022-197/ 19
Preferencia vozidiel VOD - rädiomodem umiestnenie DPM
1.7.2019 O:OO 022 - Samostaln !preferencia vozidiel na DPM
205/022-196/19
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rädiomodem umiestnenie DPM
1.7.2019 0:00 022- Samostatn lc referencia vozidiel na DPM
205/022-195/19
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
1.7.2019 0:00 022- Samostatn lnrefcrencia vozidiel na DPM
205/022-194/19
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiom odem umiestnenie DPM
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn ln referencia vozidiel na DPMZ
205/022-193/19
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn !preferencia vozidiel na DPM
205/022-138/19
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
1 743,60
1.7.2019 0:00 022- Samostatn IDreferencia vozidiel na OPM
205/022-137/19
Preferencia vozidiel VOD - rädiomodem umiestnenie DPM
1,7.2019 0:00 022- Samostatn loreferencia vozidiel na DPM
205/022-136/19
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
1 743 ,60
1.7.2019 0:00 022- Samostatn loreferencia vozidiel na DPM
205/022-135/ 19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
205/022-134/ 19
1.7.2019 0:00 022- Samostatn [preferencia vozidiel na OPM
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
205/022-133/ 19
1 743,60
1.7.2019 0:00 022- Samostatn lcreferencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
205/022-132/19
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn referencia vozidiel na DPM
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
1.7.2019 0:00 022- Samostatn !preferencia vozidiel na DPM
205/022-131/19
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
1.7.2019 0:00 022- Samostatn !preferencia vozidiel na DPM
205/022-130/19
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM.i
205/022-129/19
1.7.2019 0:00 022- Samostatn loreferencia vozidiel na DPM
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
1.7.2019 0:00 022- Samostatn referencia vozidiel na DPM
205/022-128/19
1 743 ,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
1.7.2019 0:00 022- Samostatn !preferencia vozidiel na DPM
205/022-127/19
1 743 ,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
205/022-126/ 19
1 743 ,60
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn !preferencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD - rädiomodem umiestnenie OPM~
205/022-125/19
1 743.60
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn '.Dreferencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM~
205/022-124/19
1 743,60
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn referencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
205/022-123/19
1 743,60
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn preferencia vozidiel na DPM
1.7.2019 0:00 022- Samostatn preferencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie OPM
205/022-122/19
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie OPM
205/022-121/19
1.7.2019 0:00 022- Samostatn oreferencia vozidiel na DPM
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomode1n umiestnenie DPM
1.7.2019 0:00 022- Samostatn referencia vozidiel na DPM
205/022-120/19
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
1.7.2019 0:00 022- Samostatn referencia vozidiel na DPM
205/022-119/19
1 743,60
Preferencia vozidiel VOD - rädiomodem umiestnenie DPM
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn preferencia vozidiel na DPM
205/022-118/ 19
1 743 ,60
205/022-117/19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
1 743.60
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn Preferencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD - rädiomodem umiestnenie DPM '.)
205/022-116/19
1.7.2019 0:00 022- Samostatn referencia vozidiel na DPM
1 743.60
205/022-11511 9
Preferencia vozidiel VOD - rädiomodem umiestnenie DPM
1 743,60
1.7.2019 0:00 022- Samostatn referencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem umiestnenie DPM
205/022-114/ 19
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn preferencia vozidiel na DPM
1 743.60
205/022-113/ 19
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem (umiestnenie DPM
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn oreferencia vozidiel na OPM
1 743 .60
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem (umiestnenie DPM
205/022-112119
1 743,60
1.7.2019 0:00 022- Samostatn referencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD - rádiomodem (umiestnenie DPM
205/022-111/19
1 743,60
1.7.2019 0:00 022- Samoslatn referencia vozidiel na DPM
Software riešenia
ONM/3-19/0011
1 750,00
23.12.2019 0:00 771/3- Drobný n KC • OTaZV
Int ernet+ dodávka + montáž
22.7 .2009 0:00 022 - Samostatn KC-cokladňa 508
1 777,44
022/5-09/0001
147/022-1/2013
1 782,00
9.9.2013 0:00 022- Samostatn lledáleň v bVValei oráéovnl na Lichardove· ul. č.44
Elektrické varidlo
Skrinova zostava
28 .9. 1993 0:00 022 - Samostatn Kanc. é. 413
024/7-90/0090
1 783,84
Hasičská striekačka os12 obsah 1500 cm3
205/022-36/2016
1 798 ,00
13.12.2016 0:00 022- Samostatn PZ vo Vranl
Sedenie SE02
205/022-30115
12.11 .2015 0:00 022 - Samostaln budova Rosenfeldovho paláca Hurbanova ul.
1 800,00
1 800,00
Sedenie SE02
205/022-29/15
12.11 .2015 0:00 022 - Samoslatn budova Rosenfeldovho caláca Hurbanova ul.
12.11.2015 0:00 022 - Samostatn budova Rosenfeldovho naláca Hurbanova ul.
205/022-28/15
1 800,00
Sedenie SE02
205/022-27/15
Sedenie SE02
12.11.2015 0:00 022 - Samostatn budova Rosenfeldovho naláca Hurbanova ul.
1 800,00
Nabvtkovy
subor
024/7-90/0052
1
811,89
t;,;,7.:'='=======--------------t;--;'c;;;==;;";-:;--t------;-;c;--i;';;-;;t-~2;:'8,;:'9.°"'19,-:9-:-3-:-0:"'0::10-:-o2"'2,--_,s~a=m.,,os71a71n-,tzasa~da~č=ka~1~.~o•~•~'h~.~~~~~--~
Elektrický vVdainý pult s režónom
147/022-7/2013
1 812.00
9.9.2013 0:00 022- Samostatn ~ a l e i cráčovnl na Lichardovei ul. č.44
Luster
024/7-93/0107
1 832.30
Luster
024/7-93/0106
1 858,86
Atypická tabuľka s OR kódom
12.12.2013 0:00 022- Samostatn Oddelenie mobilitv
205/7-14/2013
1 908.40
MIRNA kozena sedacia suprava
31 .12.1993 0:00 022 - Samostatn Suterén vodiči
024/7-93/0203
1 935.21
013/1-08/0005
Softwér PAM • VEMA
1 947,39
12.12.2008 0:00 013 - Software
Kanc. č . 413
2051022-48/2016
Smerové informačné zariadenie
21.12.2016 0:00 022 - Samostatn Oddelenie mobifitv
1 949,00
2051022-47/2016
Smerové informačne zariadenie
21.12.2016 0:00 022 - Samostatn Oddelenie mobility
1 949,00
205/022-46/2016
Smerové informačné zariadenie
21.12.2016 0:00 022 - Samostatn Oddelenie mobilitv
1 949,00
205/022-45/2016
21.12.2016 0:00 022- Samostatn Oddelenie mobilít\/
Smerové informačné zariadenie
1 949,00
205/022-44/2016
21.12.2016 0:00 022- Samostatn Oddelenie mobilitv
Smerové informačné zariadenie
1 949,00
205/022-43/2016
21.12.2016 O:OO 022- Samoslatn Oddelenie mobilitv
Smerové informačné zariadenie
1 949,00
205/022-42/2016
21.12.2016 0:00 022 - Samostatn Oddelenie mobilitv
Smerové informačné zariadenie
1 949,00
Smerové informačné zariadenie
21.12.2016 O:OO 022 - Samostatn Oddelenie mobililv
205/022-41/2016
1 949,00
205/022-40/2016
21.12.2016 0:00 022 - Samostatn Oddelenie mobilitv
Smerové informačné zariadenie
1 949,00
Smerové informačné zariadenie
21 .12.2016 O:OO 022 - Samostatn Oddelenie mobility
205/022-39/2016
1 949,00
Smerové informačné zariadenie
205/022-38/2016
21.12.2016 0:00 022 - Samostatní Oddelenie mobilitv
1 949,00
Smerové informačné zariadenie
205/022-37/2016
21 .12.2016 0:00 022 - Samostatn Oddelenie mobilitv
1 949,00
Konver entnV trenažér
71/5-2/1992
1.1.1992 O:OO 022 - Samostatn Detské 'asle Veľká Okružná
1 957.21
013/1 -03/0014
Právo DOUŽ.modul Rozooéel
Kanc. č. 422
5.11 .2003 O:OO 013 - Software
1 959,87
Počltačka peňazf 2650 SDUV
022/5-05/0744
24.11.2005 0:00 022 - Samoslatnt! KC-ookladňa 508
1 971.09
SvetetnV informačný panel ore zobr.výsledkov hlasovania
022/5-04/0725
10.12.2004 0:00 022 - Samostatn 711 zasadačka (1.oosch.l
1 975,04
Street rail
9283/5-13/2013
1.8.2013 0:00 022 - Samostatn Odbor kulturv
1 980,00
Skrinkova zostava
024/7-98/0564
12.10.1998 0:00 022 - Samostatn Kanc. č. 211
2 035.75
Orientačný svstém do exteriéru OS04
205/022-32/15
12.11 .2015 0:00 022 - Samostaln budova Rosenfeldovho paláca Hurbanova ul.
2 040,00
Fokometer
1.1.1992 0:00 022 - Samostaln Detské iasJe Veľká Okružná
71/5-1/1992
2 043.85
71/5-3/1992
1.1.1992 0:00 022- Samostatn Oelské ·asle Veľká Okružná
Muscul trenažér
2 049.13
024{7-97/0510
2.10.1997 0:00 022- Samostatn 721 zásluoca orimátora 1.oosch.
Skrinka na trezor
2 056.43
1.1.2001 0:00 022 - Samostatn Detské jasle Puškinová ul.
Sporák kombi
72/4-2/2001
2 076,54
UmVvačka riadu WM 50 X
143/4-112009
1.12.2009 0:00 022 - Samostatn Denné centrum v bVValvch detských iaslách ul. A. Kmeťa
2 132,48
22.8.2003 O:OO 022 - Samoslatn Kanc. č, 502
1
DochádzkovV svstém - materiál
022/5-03/071 O
2 178,05
Klimatizačná 'ednolka SINCLAIR
022/5-08/0001
12.8.2008 0:00 022 - Samostatn Mestská oollcia
2 192.29
Klimatizačná 'ednolka - serverovňa
205/022-70/2018
16.7.2018 0:00 022 - Samoslatn Kanc. č. 422
2 200,00
1
147/022-1012019
5.12.2019 O:OO 022 - Samos\atn
alei práčovni na Lichardovei ul. č.44
Kotol elektrickV 1501ELR-151
2 220,00
9.10.1998 O:OO 022 - Samostatn /2U zasadačka (1.oosch.)
Stolicka rezbovana
024/7-98/0540
2 264,16
9.10.1998 0:00 022 - Samostatn 720 zasadačka (1.oosch.
Slolicka rezbovana
024/7-98/0539
2 264 .16
2 264.16
9.10. 1998 0:00 022 - Samostatn 720 zasadačka (1.oosch.
Stolicka rezbovana
024/7-98/0538
9.10. 1998 0:00 022 - Samoslatn 720 zasadačka {1.posch.
Stolicka rezbovana
2 264.16
024f7-98/0537
9.10. 1998 0:00 022 - Samostatn 720 zasadačka (1.cosch.
Stolicka rczbovana
2 264 .16
024f7-98/0536
9.10, 1998 O:OO 022 - Samoslatn 720 zasadačka 11.Dosch.l
Stolicka rezbovana
2 264.16
024/7-98/0535
9.10.1998 0:00 022- Samostatn 720 zasadačka 1.oosch,
2 264,16
Slolicka rezbovana
024/7-98/0534
024/7-98/0533
9.10.1998 0:00 022 - Samostatn 720 zasadačka (1.posch,)
Stolicka rezbovana
2 264.16
024/7-98/0532
Stolicka rezbovana
9.10.1998 0:00 022 - Samostatn 720 zasadačka (1.oosch,)
2 264,16
Stollcka rczbovana
024/7-98/0531
9.10.1998 0:00 022 - Samoslatn 720 zasadačka '1 .oosch.}
2 264,16
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Stolicka rezbovana
024/7-98/0530
205/018-1112014
Licencia iiroaramu WINCITY (cintor!nv)
Nádrž
255/022-112017
205/7-13'2013
Skladovacl konta'ner 12 m v areáli DPMZ)
Skrinkova zostava - 5 dielna
024/7-98/0562
Prístrešok
205/022-226/20
Prístrešok
205/022-225/20
Prístrešok
205/022-224/20
Pristrešok
205/022-223/20
Prislrešok
2051022-222/20
Pristrešok
205/022-221/20
Prlstrešok
205/022-220/20
Pr!strešok
205/022-219/20
Prlstrešok
205/022-218/20
Prístrešok
205/022-217/20
Prlstrešok
205/022-216/20
Pristrešok
205/022-215/20
Prislrešok
205/022-214/20
72/022-1'2019
lnteraktlvnv svstém Vivitek so vstavanVm PC
Trezor SISTEC SLO O
024/7-93/466
144/4-22/2012
Elektrická fritéza DESCO
144/4-21/2012
Elektrická fritéza DESCO
Vianočná vVzdoba Farská ulička - svefe[ný l]reves (sluh-vločka-stuha)
205/022-65/2017
Hodinv s erbami miest zilinskeho kraja
022/5-98/0652
022/5-98/0651
Hodiny s erbami miest zilinskeho kraia
Softwér "PAM-WINNEMA"
013/1 -04/0015
Trezor SISTEC
024/7-93/468
Trezor SISTEC
024/7-93/469
205/022-212/19
Dôkazný alkohol !ester 7510 s crislušenstvom
Vianočná vVzdoba Mariánske nám. - ľahka dekorácia na nlzke stromv v biele · r 205/022-61/2017
013/1 -03/0013
Software " Ma·etok mesta ",dod . a udelenia oráva na oouž.ASW
013/1 -06/0022
Software - NOO AV systém - rozšírenie licencie
Prezenta čná stena 3x4m
024/7-11/0002
Prezentačná stena 3x4m
024/7-11/0001
Počltačka bankoviek Safescan 2985-SX
201/022-8/2018
205/022-231/20
Zástena na prenosné WC
DrevenV stánok 4x3m
205/022-87'2018
DrevenV slflnok 4x3m
205/022-86/2018
205/022-85/2018
Drev env stánok 4x3m
205/022-80/2018
Drevený stánok 4x3m
DrevenV stánok 4x3 m
205/7-24/2014
DrevenV stánok 4x3 m
205/7-23/2014
DrevenV stánok 4x3 m
205/7-22/2014
DrevenY stánok 4x3 m
205/7-21/2014
DrevenV stánok 4x3 m
205/7-2012014
DrevenV stánok 4x3 m
205/7-19/2014
DrevenV stánok 4x3 m
20517-1812014
Drevený stánok 4x3 m
205/7-17/2014
DrevenV stánok 4x3 m
205/7-1612014
DrevenV stänok 4x3 m
205n-15/2014
Prlsluš. 12x kazetv-olsmo á 70€/lts. 8x kazetv-olsmo é\ 70€/ks. 8x raznice 137 ,! 205/DHM-1192/18
Stroj univ.obrab .
02214-95/0592
UmVvačka riadu oriechodzia
147/022-6/2013
Skrinkova zostava
024/7-98/0560
205/022-25/2014
Stan 5 x 5m s prlslu~enstvom s ootlačou Mesto Zilina
024/7-97/0509
Stolik rohovv - okruhlv
Skrinova zostava f11 ks\
024/7-98/0548
Skrinova zostava 11 ks}
024/7-98/0547
lnforma čnY merač fVchlosti !Strážov)
205/022-69/2018
Retranslacna stanica
02215-97/0620
Soft\vér MOL NL AE MS Windows Remole Deskloo Services CAL Sin I User C 013/1-5/2014
Telekomunik ačná technika (Lesooark Zilinal
022/5-09/2000
Brána s oce ľovou stoikou s náoisom 'Vianočné trhv Zilina" + olot k bräne malv 205/022-228/20
Brána s oceľovou stoikou s náoisom 'Vianočné trhv zmna" + olot k bráne malv 205/022-227/20
Brilna s oceľovou sto·kou s nápisom 'Vianočné trhy Zilina" + plot k bráne maly 205/022-230/20
Brána s oceľovou stojkou s nápisom 'Vianočné trhv Zilina" + olot k bráne maly 205/022-229/20
Drevoobr ábací stroi
022/4-10/0001
Trezor SISTEC 2 SLO 2
024/7-93/467
144/4-9/2001
Cukrárska cec TPE 30
144/022-3/2019
Kotol elektrický 1501 ELR-151
Protesion.\lnv kráiač CL 50E CZS a MS Závodie)
205/022-4/2021
Dioil.álnv fotoaoar.át Sonv A7 III+ ob·ekliv Tamron 28-75 mm
201/022-12/2019
02216-05-77/008
Motorová striekačka PS 12- GO (1.navfšeniel
Sortvér CG e Government - všeobecné\ zóna frvereiňovanie dokladov na web) 013/1-1/2012
Frankovacl stroi Quadient IS 420
201/022-13/2020
Kamerovä zostava - CCTV svstém foo TIK Zilina)
205/5-6/2012
022/2019-5338
Stanica ore blc\lkle ECO - 5 dokové\ pri OC Max
02212019-5337
Stanica ore bicvkle ECO - 5 doková v Lesooarku
02212019-5329
Stanica cre bicvkle ECO- 5 doková ri OC Dubeň
02212019-5322
Stanica re bicvkle ECO - 5 doková na Hurbanovej ulici
UmVvačka riadu C0-142 {ZS s MS Závodiel
205/022-3/2021
147/022-8/2017
Elektrická smažiaca oanvica Dexlon D99EBRV8
ISooré\k kombinovanV K7MCU10FV
72/4-5/2006
205/0TE-779/18
Filetv 98ks á 30 €
UschovnY bezpečnostný box ore bicvkle
205/022-53/2017
205/022-S2/2017
Uschovný bezcečnostnV box ore bic\lkle
Rekonštrukcia rádiove· siete MP ZA- licencie a SW uoarade a roaramovanle 013/1-34/2018
Ceroadlo k PS12
205/022-51/2017
Skladovacl kontajner (v areáli DPMZl
205/7-13/2012
Zvukový oroiektor + crfsliušenstvo
022/5-08/0005
Uradn.á tabuľa ored MsU "Mesto 2i[ina"
205/022-33/2015
Sifrovacie zariadenie TSD 3600 /2 kusy/
02215 -941500
Hasičská molorov.á striekačka PS19
022/5-07 /0772
205/022-205/19
Preferencia vozidiel VOD - sto'anov · rozvádzač (skriňa RACKl
Uradná tabuľa ored MsU
205/7-12/2012
Robot CL-50 s orlslušenstvom (ZS Budatlnl
205/022-2/2021
Um'{vačka riadu FaQor Fl-80
144/4-16(2009
Elektr .zab ezc .sional.zariadenie+vvs .RI M1
022/5-95/0518
Ko lrovacl stro· di itálnv Di 2510 + nrfslušenstvo
02215-04/0724
Telefonna uslredna + montaz
02215-00/0622
Trezor SISTEC LUXUS 1 SLO 2
024/7-93/470
Skrinova zostava
024/7-98/0590
Rotor do odvlhčovace· ·ednotkv
2051022-7212018
Zvonkohra
249/5-8/2002
ISS modul obvvateľstvo
s REGOB l infor. o osobe}
01311-3/2012
Panvica elektrická 901 F
147/022-9'2019
10M
Panvica elektrická 901 F
OM
144/022-5/2019
Panvica elektrická 901 F
10M
144/022-4/2019
Kotol elektrickV 1501 KE-150
1441022-212018
Preferencia vozidiel VOD - si né\lne olán do radiča CDS
205/013-56/2019
Preferencia vozidiel VOD - signé\\ne plány do rad iča COS
205/013-5512019

2 264.16

2 330 ,64
2
2
2
2
2
2
2
2

340,00
340 ,00
346 ,98
350,00
350,00
350,00
350 ,00
350 ,00

2 350.00
2 350 ,00

2 350.00
2 350.00
2 350,00
2 350,00
2 350,00
2 350 ,00

2 350,00
2 358.20
2 366,40

2 366,40
2 376 ,00
2 385 .71

2 385 ,71
2 385 ,85
2 387.74
2 387 .74

2 388 .00
2 389 ,55
2 462 ,40
2
2
2
2
2
2
2
2

463.65
466,00
466,00
499,46
500 ,00
500,00
500,00
500,00

2
2
2
2
2

500,00
500,00
500,00
500 ,00
500 ,00

2
2
2
2
2
2
2
2
2

500 ,00
500 ,00
500 ,00
S00,00
500 ,00
500,00
500,00
506,34
544,00

2 567,52
2 576.00
2 576 ,91
2 604 ,39
2 604 .39
2 624.40

2 625 .27
2 642,28

2 648.71
2 652.50
2 652.50
2 652,50

2 652,50
2 656,58
2 661.29
2 691,83
2 700.00
2 748 ,00

2 758 ,00
2 774.25
2
2
2
2

820,00
820,00
828,69
883.46

2 884.10
2 884 ,1 0

2 884 .10
2 898,00
2 900 ,00
2 906.86
2 940 ,00

2 968,66
2 968,66
3
3
3
3
3
3

OOO.D O
000,00
000,00
015,00
084 ,00
118,00

3 153,42
3 175.20
3 198,80

3 245.00
3 255.00
3 256,32
3 263,87
3 275.24
3 348,77
3 378,94

3 404 ,95
3 435,55

3 480,00
3 480,00
3 480,00

3480,00
3480,00
3 558,00
3 558,00

9,10.1998 0:00 022 - Samostatn 720 zasadačka ,1.iiosch.)
1.4.2014 0:00 018 - drobnV dlho Kanc. č. 403
20 .12.2017 0:00 022 - Samoslatn Dom smútku Pov. Chlmec
1.10.2013 O;OO 022 - Samostatn Odbor kultúry
12.10.1998 O:OO 022- Samostatn Kanc. č. 116
10.1 .2020 0:00 022 - Samostatn Odbor kultúrv
10.1.2020 O:OO 022 - Samostatn Odbor kultúrv
10.1.2020 0:00 022 - Samoslatn Odbor kultúry
10.1.2020 0:00 022- Samoslatn Odbor kultúrv
10.1.2020 0:00 022- Samostatn Odbor kultúrv
10.1.2020 0:00 022 - Samostatn Odbor kultúrv
10.1 .2020 0:00 022 - Samostatn Odbor kultúry
10.1.2020 0:00 022 - Samoslatn Odbor kultúrv
10.1.2020 0:00 022 - Samostatn Odbor kullúrv
10.1.2020 0:00 022 - Samostatn Odbor kullúrv
10.1.2020 0:00 022- Samoslatn Odbor kultúry
10.1 .2020 0:00 022 - Samoslaln Odbor kullUrv
10.1.2020 0:00 022 - Samostatn Odbor kultúrv
22.11 .2019 0:00 022 - Samostatn Detské jasle Puškinovä ul.
31.12.1993 0:00 022 - Samostatn Kanc. č. 21 O
5.12.2012 0:00 022- Samostatn Jed áleň cre dôchodcov Ul. J. Borodáča 1
30.10.2012 0:00 022- Samostatn Jedáleň re dôchodcov Ul. J. Borodáča 1
20 .1 2.2017 0:00 022- Samostatn · vianočná v'{zdoba
13.10.1998 0:00 022 - Samoslatn Kanc. č. 306
13.10.1998 0:00 022 - Samoslatn 711 zasadaéka f1.oosch.)
18.2.2004 0:00 013- Software
Kanc. č. 413
31.12.19930:00 022-Samostatn· Kanc. č . 102
26.8.1993 0:00 022 - Samostatn · 721 zésfucca crimátora (1.oosch.)
26.11.2019 0:00 022 - Samoslatn Mestská collcia
20.12.2017 0:00 022 - Samostatn vianočná vVzdoba
17.6.2003 0:00 013 - Software
Kanc. č. 422
8.12.2006 0:00 013 - sortware
Kanc. č. 422
18.5,2011 0:00 022- Samostatn chodba 1. cosch.
18.5.2011 0:00 022-Samoslatn 711 zasadačka 1.nosch.
27.6.2018 0:00 022 - Samostatn KC-ookladňa 508
10.1.2020 0:00 022- Samoslatn Odbor kullúrv
23.11.2018 0:00 022 - Samoslatn Odbor kullúrv
23.11.2018 0:00 022 - Samostatn Odbor kultúrv
23.11.2018 0:00 022 - Samostatn Odbor kultúrv
23.11.2018 0:00 022 - Samostatn Odbor kultúrv
28.11.2014 0:00 022 - Samostatn Odbor kultúrv
28.11 .2014 0:00 022 - Samostatn Odbor kultúry
28 .11 .2014 0:00 022- Samostatn Odbor kultúry
28 .11 .2014 0:00 022 - Samostatn Odbor kullúrv
28 .11.2014 0:00 022 - Samostatn Odbor kultúrv
28, 11 .2014 O:OO 022 - Samostatn Odbor kultúry
28.11.2014 0:00 022- Samostatn Odbor kultúrv
28.11.2014 0:00 022- Samostatn Odbor kultúrv
28.11.2014 0:00 022 - Samostaln Odbor kul!úrv
28.11.2014 O:OO 022 - Samoslatn Odbor kultúry
1.12.2018 0:00 771/1 - DrobnV h knihärska dielňa v Rosenfeldovom 1Jaláci
31 .12.1995 0:00 022 - Samostatn Di el ňa v Budatlne
9.9.2013 0:00 022- Samoslatn jedáleň v bVvale' ráčovni na Lichardove· ul. č.44
12.10.1998 0:00 022 - Samoslatn Kanc. č. 405
1.12.2014 0:00 022 - Samostaln Odbor kultúrv
2.1 O. 1997 0:00 022 - Samostatné hnuteľné veci a súborv hnuteľnVch veci
11.10.1998 0:00 022- Samoslatn Kanc . č . 306
11 .10.19980:00 022-Samoslatn Kanc .č. 305
1.3.2018 0:00 022 - Samostaln oslalné
26, 12.1997 0:00 022 - Samostaln Mestská oollcia
16.7.2014 O:OO 013- Software
Kanc. č. 413
22.12.2009 0:00 022 - Samostatn Mestská collcia
10.1 .2020 0:00 022 - Samostatn Odbor kultúrv
10.1.2020 0:00 022- Samostatn Odbor kultúrv
10.1.2020 0:00 022 - Samostatn Odbor kultúry
10.1.2020 0:00 022. Samostatn Odbor kullúrv
10.2.2010 O:OO 022- Samoslatn D ie lňa v Budatíne
31.12.1993 0:00 022- Samostatné hnuteľné veci a sliborv hnuleľnVch veci
17.8.2001 O:OO 022- Samostatn Jed á le ň 1Jre dôchodcov Ul. J. Borodáča 1
5.12.2019 O:OO 022 - Samostatn Jed áleň cre dôchodcov Ul. J. Borodáča 1
5.2.2021 O:OO 022- Samostaln Ostatné
6.12.2019 0:00 022 - Samostatn Kanc . č. 502
14.4.2005 0:00 022 - Samostatn PZ v Trnovom
Kanc. č. 403
1.4.2012 0:00 013 - Sott\vare
16.9.2020 0:00 022 - Samostatn KC-lnformátor 111
1.1.2012 0:00 022 - Samostatn maietok po TIK
28.2,2019 0:00 022- Samostatn Oddelenie mobility
28 .2.2019 0:00 022 - Samostatn Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 022- Samoslatn Oddelenie mobilitv
28.2.2019 0:00 022 - Samostatn Oddelenie mobility
5.2.2021 O:OO 022 - Samostatn Ostatné
18.12.2017 0:00 022 - Samostatn liedáleň v bV\la[ei cräčovni na Uchardovei ul. č.44
16.10.2006 0:00 022 - Samostatn Detské ·asle Puškinová ul.
1.12.2018 0:00 772 - Drobné krá knihárska dielňa v Rosenfeldovom oalilci
24 .11 .2017 0:00 022 - Samostatn Oddelenie mobilitv
24.11.2017 O:OO 022- Samostatn Oddelenie mobilitv
Mestská oollcia
1.10.2018 O:OO 013 - Sortware
17.10.2017 O:OO 022- Samoslatn PZ v Bytči ci
12.12.2012 O:O O 022 - Samostaln Odbor kul!Urv
18.12.2008 O:OO 022 - Samostaln 717 kuchvňa vedľa ori'im ,kanc. (1 .cosch.l
18.12.2015 0:00 022 - Samostatn Mestskv úrad
31.12.1994 0:00 022 - Samostatn ostatné
12.6.2007 0:00 022 - Samoslatn PZ v Moišovei Lúčke
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn lcreferencia vozidiel na DPMZ
3.8.2012 0:00 022 - Samostatn MestskV Urad
3.2.2021 0:00 022 - Samostatn Ostatné
20 .10.2009 0:00 022 - Samostatn Jedáleň cre dôchodcov Ul. J, B orodáča 1
31 .12.1995 0:00 022 - Samostatn · 612 sklad rorlzemiel
6.12.2004 0:00 022 - Samoslaln · Kanc . č . 407
30.6.2000 O:OO 022 - Samostatn · 716 cri'lmacia kancelária (1 .posch.)
31.12.1993 0:00 022 - Samostatn Kanc. č. 105 crimátor
13 .10.1998 0:00 022-Samostatn Kanc . č, 102
2.10.2018 O:OO 022- Samostatn ZimnV štadión MsHK a.s.
1.1 .2002 O:OO 022 - Samostatn vianotná vVzdoba
1.7.2012 0:00 013 - Software
Kanc. č. 403
5.12.20 19 0:00 022 - Samoslatn · ·edálel'i v blivale· nr.áčovni na Liehardovei ul. č.44
5.12.2019 0:00 022- Samostatn Jedáler'I pre dôchodcov Ul. J.
áča 1
5.12.2019 0:00 022 - Samostatn Jedáleň cre dôchodcov Ul . J. Hnrnn.ir..i 1
18.7.2018 O;OO 022- Samostatn Jedáler'I cre dôchodcov Ul. J. Borodáča 1
1.7.2019 0:00 013 - Software
preferencia vozidiel na DPMZ
1Jreferencla vozidiel na DPMZ
1.7.2019 0:00 013- Software

Preferencia vozidiel VOD - sionálne olánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - siqnálne plánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - sianálne olánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - sianálne olánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - sionálne D)ánv do radi ča CDS
Preferencia vozidiel VOD - sianálne i:ilánv do radi ča COS
Preferencia vozidiel VOD- sianálne clánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - sionálne lánv do radiča COS
Preferencia vozidiel VOD - sic:mälne lllánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - sionálne olánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - sionáln e ofän do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - sionálne lánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - sianálne plánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD- sianálne olánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD- si nálne lán\/ do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD- si nálne lánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - sianálne plánv do radiča COS
Preferencia vozidiel VOD - sianálne olánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - si nálne lánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - si nálne lánv do radiča COS
Preferencia vozidiel VOD - sianálne plänv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - sianálne clánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD- si nálne olánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - signálne plány do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD- siQnálne olánv do radita CDS
Preferencia vozidiel VOD- sianálne olánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - si nálne olánv do rad iča CDS
Preferencia vozidiel VOD - signálne olánv do radiča COS
Preferencia vozidiel VOD - sicmálne olánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - sianálne olánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - sionálne olánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - signálne plány do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - sianálne olán\l do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - sianálne olánv do radita CDS
Preferencia vozidiel VOD- si nálne olánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD- signálne pJ;iny do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD- sionálne olánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - si análne olánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - si análne olánv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - signálne plánv do radi ča CDS
Preferencia vozidiel VOD - si análne Plänv do radiča CDS
Preferencia vozidiel VOD - sionálne olánv do radita CDS
Preferencia vozidiel VOD - sionálne olánv do radiča CDS
Automatický sčítač chodcov a cyklistov (na ul. A. Rudnava)
Kombinovaný sporák s elektickou rúrou (ZS Gaštanová)
Licencia modulu DOMUS lore Zilbvt s.r.o.\
Vianočná vVzdoba Mariänske nám. - an el biela a tenlá LED
Varidlo elektrické OESCO
UschovnV bezpečnostný box pre bicvkle
Motorova slriekacka-orenosna PS 12R1
Preferencia vozidiel VOD -vvtvorenle a lmolementacia BIT mao ·ednotlivVch k
Preferencia vozidiel VOD -vytvorenie a implementácia BIT máp iednotlivVch k
Preferencia vozidiel VOD - vvtvorenie a imolementácia BIT máp iednollivli"ch k
Preferencia vozidiel VOD - vvtvorenie a imolemenlácia BIT máo 'ednotlivVch k
Preferencia vozidiel VOD-vvtvorenie a imD!emenlácia BIT máo 'ednotlivVch k
Preferencia vozidiel VOD - vytvorenie a implementácia BIT máp iednotlivVch ~
Preferencia vozidiel VOD - vvtvorenie a imolementácia BIT máo iednotlivVch k
Preferencia vozidiel VOD - vvtvorenie a imolemenläcia BIT máo 'ednoUivVch k
Preferencia vozidiel VOD - vvtvorenie a ím lementácia BIT máo 'ednollivVch k
Hasičská crenosová z á s ~ cm3
0

2051013-54/2019
205/013-53/2019
205/013-52/2019
2051013-51/2019
2051013-50/2019
205/013-49/2019
205/013-48/2019
205/013-47/2019
2051013-46/2019
205/013-45/2019
205/013-44/2019
2051013-43/2019
205/013-42/2019
2051013-41/2019
205/013-40/2019
205/013-39/2019
205/013-38/2019
205/013-37/2019
205/013-3612019
205/0f 3.35/2019
205/013-34/2019
205/013-33/2019
205/013-32/2019
205/013-3112019
205/013-3012019
205/013-29/2019
205/013-28/2019
205/013-27/2019
205/013-26/2019
205/013-25/2019
205/013-2412019
205/013-23/2019
205/013-22/2019
205/013-21/2019
205/013-20/2019
205/013-19/2019
205/013-18/2019
2051013-17/2019
2051013-16/2019
2051013-15/2019
205/01 J-14/2019
205/013-1312019
205/013-12/2019
205/022-10/2014
205/022-1/2021
013/1-2/2012
205/022-60/2017
144/4-18/2012
205/022-54/2017
02216-98/0079
205/013-9/2019
2051013-8/2019
2051013-7/2019
205/013-612019
205/013-512019
205/013-4/2019
205/013-3/2019
205/013-2/20 19
205/013-10/2019
205/022-50/2017
0

3

2

3 558.00
3 558.00
3 558,00
3 558,00
J 558,00
3 558,00
3 558,00
3 558,00
3 558,00
3 558,00
3 558,00
3 558.00
3 558.00
3 558,00
3 558.00
J 558,00
3 558,00
3 556,00
J 558,00
3 558,00
3 558,00
J 558,00
3 558 .00
3 558,00
3 558 .00
3 558.00
3 558.00
3 558.00
3 558.00
3 558.00
3 558,00
3 558.00
3 558,00
3 558,00
3 558,00
3 558,00
3 558,00
3 558,00
3 558,00
3 558,00
3 558,00
3 558,00
3 558,00
3 715,00
3 786,00
3 898,80
3 936,00
3 950,40
3 958,68
3 983,27
J 984,00
3 984.00
3 984.00
J 984.00
3 984.00
3 9B4,00
J 984,00
3 984,00
3 984.00
J 995.00

1.7.2019 0:00 013- Software
1.7.20190:00 013-Soítware
1.7.2019 0:00 013 - Software
1.7.2019 0:00 013- Software
1.7.2019 O:OO 013 - Software
1.7.2019 0;00 013-Software
1.7.2019 O;OO 013 - Software
1.7.20190:00 013-Software
1.7.2019 0:00 013 - Software
1.7.20190:00 013-Software
1.7.2019 0:00 013 - Software
1.7.2019 0:00 013 - Software
1.7.2019 0:00 013- Software
1.7.2019 0:00 013- Software
1.7.2019 0:00 013- Software
1.7.20190:00 013-Software
1.7.20190:00 013-Software
1.7.2019 0:00 013- Software
1.7.2019 0:00 013 - Software
1.7.2019 0:00 013 - Software
1.7.20190:00 013-Software
1.7.20190:00 013-Software
1.7.2019 0:00 013- Software
1.7.2019 0:00 013 - Software
1.7.2019 0:00 013 - Software
1.7.2019 0:00 013 - Software
1.7.2019 0:00 013- Software
1.7.2019 O:OO 013 - Software
1.7.2019 O:OO 013 - Software
1.7.2019 O:OO 013 - Software
1.7.2019 O:OO 013 - Software
1.7.2019 O:OO 013 - Software
1.7.2019 O:OO 013- Software
1.7.2019 0:00 013. Software
1.7.20190:0o 013-Software
1.7.2019 O:OO 013- Software
1.7.20190:00 013-Software
1.7.2019 0:00 013 - Software
1.7.2019 0:00 013 - Software
1.7.2019 O:OO 013 - Software
1.7.2019 0:00 013 - Software
1.7.2019 0:00 013 - Software
1.7.2019 0:00 01 J - Software
25.9.2014 0:00 022- Samoslatn
4.2.2021 0:00 022 - Samoslatn
12.6.2012 0:00 013 - Software
20, 12,2017 0:00 022 - Samostatn
1.3.2012 0:00 022- Samostatn
24.11.2017 0:00 022 - Samostatn
11.10.1998 0:00 022 - Samostatn
1.7.2019 0:00 013 - Software
1.7.2019 O:OO 013 - Software
1.7.2019 0:00 013 - Software
1.7.2019 O:OO 013 - Software
1.7.2019 O:OO 013- Software
1.7.2019 O:OO 013 - Software
1.7.2019 O:OO 013 - Software
1.7.2019 O:OO 013 - Software
1.7.2019 O;OO 013 - Software
4.5.2017 O:OO 022- Samostaln

17

preferencia vozidiel na DPM
oreíerencia vozidiel na DPM
referencia vozidiel na DPM
referencia vozidiel na DPM
oreferencia vozidiel na DPM
oreferencia vozidiel na DPM
loreferencia vozidiel na DPM
[preferencia vozidiel na DPM
loreferencia vozidiel na DPM
loreferencia vozidiel na OPM
IDreferencia vozidiel na DPM
IDreferencia vozidiel na DPM
loreferencia vozidiel na DPM
loreferencia vozidiel na OPM
referencia vozidiel na DPM
!preferencia vozidie l na DPM
loreferencia vozidiel na DPM
referencia vozidiel na DPM
IDreferencia vozidiel na DPM
!preferencia vozidiel na OPMZ
loreferencia vozidiel na DPMZ
referencia vozidiel na DPM
i:,referencia vozidiel na DPMZ
preferencia vozidiel na DPM
oreferencia vozidiel na DPM
referencia vozidiel na DPM
preferencia vozidiel na DPM
preferencia vozidiel na OPM
referencia vozidiel na DPM
referencia vozidiel na OPM
preferencia vozidiel na DPM
oreferencia vozidiel na DPM
referencia vozidiel na OPM
referencia vozidiel na DPM
preferencia vozidiel na OPM
lcreferencia vozidiel na OPM
loreferencia vozidiel na DPM
loreferencia vozidiel na OPM
loreferencia vozidiel na DPM
lorefcrencia vozidiel na DPM
referencia vozidiel na DPM
referencia vozidiel na DPM
!preferencia vozidiel na DPM
Oddelenie mobililv
Ostatné
Kanc. č. 403
vianočná vVzdoba
Jedáleň ore dôchodcov Ul. J. Borodäča 1
Oddelenie mobilitv
PZ v Srodne
IDrefe,encia vozidiel na DPM
loreferencia vozidiel na DPM
referencia vozidiel na DPM
referencia vozidiel na OPM
preferencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel na DPM
oreferencia vozidiel na DPM
referencia vozidiel na DPM
referencia vozidiel na DPM
PZ v Zástranl

22
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=~----------;.,.,4;.;B"'lo"'22='-7112""0'"'2"'0-+---;4-;o.,.30='.6:éé2+--,2cc0.'+17'1.=-20'"'27
07
0:7
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c' Kmeľa
Motorova sttiekacka PS 12 R
022/6-93/0066
4 073,96
30.7.1993 0:00 022- Samostatn PZ v Bvtčici
MobilnY terminál na RFID majetku
022/5-08/0004
4 147,58
15.12.2008 0:00 022- Samoslatn Kanc. č. 322
KamerovY svstém - interiérovY MsU
02215-11/0001
4 180,32
29.12.20110:00 022-Samostatn KC-chodba
ReceočnV outt RP01
205/022-31/15
4 200,00
12.11.2015 O;OO 022 - Samostatn budova Rosenfeldovho oaláca Hurbanova ul.
Stanica ore bicvkle ECO - 8 doková na Vodnom diele
022/2019-5336
4 222,19
28.2.2019 O:OO 022- Samostatn Oddelenie mobility
Informačný terminál +zaškolenie+ doprava
022/5-04/0717
4 408,98
17.7.2004 O:OO 022 - Samostatn KC-vestibul
Stanica ore bicvkle ECO - 10 doková ori Auoarku
022/2019-5324
4 424,90
28 .2.2019 O:OO 022-Samoslatn Oddelenie mobilitv
Puska nark.+orisl.+vvmer dani.cla a ine
022/5-98/0627
4 480,68
11.10.1998 O:OO 022 - Samoslaln Mestská oollcia
DochádzkovV svstém - 2.navtšenie
02215-03107101
4 614,21
7.11 .2003 O:OO 022- Samostatn Kanc. č. 502
Vianočná výzdoba Mariánske nám. - hlavnY strom vYzdoba červené oule 20cm 205/022-64/2017
4 650,74
20, 12.2017 O:OO 022 - Samostatnl! vianočná vVzdoba
Slanica ore bicvkle ECO - 9 doková Dri NBS
022/20 19-5325
4' 668.13
28.2.20 19 O;OO 022- Samostatn Oddelenie mobilitv
BektrickV varnV kotol 2001
147/022-412013
4 684.80
9.9.2013 0:00 022- Samostatn ' edáleň v bWaJei oráčovni na lichardovej ul. č.44
Alarm na budove na Kuzmánvho ulici 105 z fakt.č. 201101417 Haslra s.r.o.)
205/5-4/2011
4 729.80
1.12.2011 0:00 022- Samostatn Ostatné
205/022-26/2014
4 881,41
5.12.2014 O:OO 022 - Samostatn Odbor kultúrv
Sk/adovacl kontajner 12 m (v areáli DPMZ)
Elektronická zabezpečovacia sianalizácia budovv Mestského Divadla
248/5-3/2008
4 906,07
1.6.2008 O:OO 022 - Samostatn Mestské divadlo
4 939,07
29.11 .2006 O:OO 013 - Software
Kanc. č. 422
Software "Oracle standard Edilion Dm ASFUn- licencia na 1 orocesor servera 013/1 -0610019
lnformačnV navi ačnV svstém v mestskť časti Mo 'šová lúčka
205/022-61/2018
4 993.80
1.12.2018 0:00 022- Samostatn ostatné
AulomatickY sčltač chodcov a cyklistov (na Hlbokej ceste)
2112/5-8/2013
4 998.00
1.10.2013 0:00 022 - Samostatn Oddelenie mobilitv
2112/5-712013
4 998,00
1.10.2013 0:00 022 - Samostaln Oddelenie mobilitv
AutomatickV sč/lač cvkJistov (pri nákupnom centre Dubeňl
lnformačnV LED oanel GR SS
2051022-79/2018
5 037.00
31.10.2018 0:00 022- Samostatn ro'ektv EU a SR
lnformatnV LED oanel GR B5
205/022-78/2018
5 037.00
31.10.2018 0:00 022- Samostatn ro·ektv EU a SR
T elekomunikačná technika (Skoliace stredisko MP)
022/5-0911000
5 043.22
22.12.2009 0:00 022 - Samostatn Mestská oolfcia
02212019-5326
5 114,25
28.2.2019 0:00 022 - Samostaln Oddelenie mobilitv
Stanica pre bicvkle ECO - 1O doková pri Mestskom úrade
02215-07/0774
5 221.57
14.12.2007 0:00 022- Samostatn Mestská oollcia
Softwer + hard'wer
Stánok ambulantného oreda·a
205/7-412010
5 385,23
1.7.2010 0:00 022- Samostatn Odbor kultúry
Stánok ambulantného predaja
205/7-8/2010
5 385,24
1.7.2010 0:00 022- Samostatn Odbor kultúrv
Stánok ambulantneho predaja
205/7-7/2010
5 385,24
1.7.2010 0:00 022- Samostatn Odbor kultúrv
5 385,24
1.7.2010 0:00 022 - Samostatn Odbor kultúrv
Stánok ambulantného Predaia
205/7-6/201 O
Stánok ambulantného oreda'a
205ll-5/2010
5 385,24
1.7.2010 0:00 022- Samostatn Odbor kultúrv
Elektrická smatiaca oanvica DESCO
14414-19/2012
5 497 .20
20.7.2012 0:00 022 - Samoslaln Jedáleň pre dôchodcov Ul. J, Borodáfa 1
ElektrickV konveklomal s podstavcom
147/022-5/2013
5 544.00
9.9.2013 0:00 022 - Samoslatnt! 'edäler\ v býyafei práčovni na lichardovei ul. č.44
Komunikačné siete (oriestorv ore server}
201/022-2/2015
5 568.60
13.8.2015 O:OO 022 - Samostatn Kanc . č , 422
Vianočná vVzdoba · svetelné orúdv vodv do fontánv·
2051022-83/2019
5 700.00
31.1.2019 0:00 022 - Samostatn vianočná vVzdoba
144/4-20/2012
S 730,00
11.9.2012 0:00 022 - Samoslatn Jedäleň pre dôchodcov Ul. J. Borodáča 1
ElektrickV kotol ALBA E-8-150/900
205/5-3/2010
5 763.15
9.10,201 O 0:00 022 - Samostaln Zimný štadión MsHK a.s.
Siréna Pavian 1200
02212019-5339
5 768,20
28.2.2019 0:00 022 - Samoslatn Oddelenie mobilitv
Stanica ore blcvkle ECO - 1O doková v areáli Zilinskei univerzitv
02212019-5335
5 768.20
28.2.2019 0:00 022 - Samostatn Oddelenie mobilitv
Stanica ore bicvkle ECO - 10 doková ori interná1och na Hlinách
02212019-5334
5 768.20
28.2.2019 0:00 022- Samoslatn Oddelenie mobility
Stanica ore bicvkle ECO - 10 doková na Hlinske· ulici
022/2019-5332
5 768 ,20
28.2.2019 0:00 022- Samostatn Oddelenie mobility
Stanica pre bicvkle ECO -10 doková pri internátoch na Veílc:om dieli
Stanica ore bicvkle ECO - 10 doková na Predmestskej ulici
022/2019-5331
5 768 .20
28.2.2019 0:00 022 - Samostatn Oddelenie mobilitv
Stanica ore bicvkle ECO - 10 doková D r i ~
022/2019-5328
5 768 .20
28.2.2019 0:00 022- Samostatn Oddelenie mobilitv
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Stanica pre bicvkle ECO - 1Odoková na Stefánikovom námestl
Hlasovacl svslém
Soft.vare ·ZákladnV maoovV svstém-ZitinskV kra'"
CipovV stravovacl svslém
Počítač s dotvkovou obrazovkou , tlačiarňou. SW, pr/slušenstvom (pre v'idaiňu

022/2019-5320
02215-04/0723
013/1 -06/0018
147/022-11/2020
204/5-2/2011

5 768.20
5 874,00
5 925, 11
6 162.77
6 216,00

28.2.2019 O:OO
7.12.2004 0:00
29.11.2006 0:00
20.11.2020 0:00
15, 12.2011 0:00

022 - Samostatn
022 - Samostatn
013 - Software
022- Samostatni
022 - Samostatn

Oddeleníe mobilitv
711 zasadačka {1.oosch,l
Kanc. č. 422
'edáleň v b'(Valei práčovni na lichardovei ul.
Odbor sociálnv a bvtovV

č.44

1

Vianočná

vVzdoba Mariánske nám.· hlavnV strom osvetlenie
205/022-63/2017
6 240,00
20.12.2017 0:00
Preda'nV stánok
31.12.2009 0:00
205/7-10/2009
6 320 .09
CipovV stravovacl svstém
144/022-6/2020
6 344.20
20.11.2020 0:00
Konferen čnV svstém ozvučenia v zasadačke Radnice
022/5-07/0776
6 364 .70
19.12.2007 0:00
022/5-02/0698
6 397 .26
11.7.2002 0:00
Poc. a telef. siel na MsU
Oi italna ortofotomapa+kontr.vytlacok
024/7-01/0602
6 492,07
16.8.2001 O:OO
Poc. a telef.sie! na Radnici
022/5-02/0697
6 615 ,85
11.7.2002 0:00
t."1n:':t,~,,.,ié:-:,o,-vä;"d:,:,e~v~,-:cn,cco~,o=.z1:':a1~,n"°'ä""'ta"'"b""'ur'","'
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022.
022.
022.
022.
022 022 022 022 -

Samoslatn
Samostatn
Samostatn
Samostatn
Samostatn
Samostaln
Samostaln
Samostatn

vianočnä

vVzdoba
Odbor kultllrv
Jedáleň ore dôchodcov Ul. J.
711 za sa dačka 11.oosch.l
Kanc. č. 422
713 vestibul (1.posch.)
Prlzemie chodba
Pr!zemie chodba

Borodáča

1
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0:00 022 • Samostatn Prizem ie chodba
147/022-12/2020
6 948.00
16.12
O 0:00 022- Samostatn ·e dilleň v bVValei práčovni na Lichardovei ul. č.44
Univerzálny kuchynskV robot RE-22
Softwér ·PAM-WINNEMA orechod aclikácii na verziu V4
013/ 1-4/2014
7 146.00
15.7.2014 O:OO 013- Software
Kanc. č. 413
205/022-102/19
7176.00
1.7.2019 0:00 022- Samostaln referencia vozidiel na DPM2
Preferencia vozidiel VOD- oalubná ·ednolka umiestnenie DPMt.
205f022-101/19
7176,00
1.7.2019 0:00 022- Samostatn preferencia vozidiel na DPMl
Prererencia vozidiel VOD- oalubna 'ednolka umiestnenie DPM
Prererencia vozidiel VOD- palubna 'ednolka (umiestnenie DPM
205/022-100/19
7176,00
1.7.2019 O:OO 022- Samostatn orererencia vozidiel na DPM
Prererencia vozidiel VOD - oalubna 'ednotka fumiestnenie DPM
205(022-110119
7 176,00
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn referencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD- oalubnä 'ednolka umiestnenie DPM
205/022-109/19
7 176,00
1.7.2019 0:00 022- Samoslaln referencia vozidiel na DPM
205/022-108/19
7 176,00
1.7.2019 0:00 022- Samostatn preferencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD- palubnä ·ednolka (umiestnenie DPM
Preferencia vozidiel VOD - palubná ·ednotka (umiestnenie DPM
205/022-107/19
7 176.00
1.7.2019 0:00 022 - Samostaln oreferencia vozidiel na DPM
205/022- 106/ 19
7 176 ,00
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn referencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD - oa[ubná ·ednotka (umiestnenie DPM
205/022- 105/19
7 176,00
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn preferencia vozidiel na DPM
Prererencia vozidiel VOD - oalubná ·ednotka (umiestnenie DPM2
Prererencia vozidiel VOD - palubná 'ednotka (umiestnenie DPM
205/022-104/19
7 176,00
1.7.2019 O:OO 022 - Samostaln preferencia vozidiel na DPM
Prererencia vozidiel VOD - oa[ubná 'ednolka (umiestnenie DPM
205/022-103/19
7 176.00
1.7.2019 0:00 022 - Samostaln oreferencia vozidiel na DPMZ
205/022-99/19
7 176.00
1.7.2019 0:00 022- Samostatn referencia vozidiel na DPM2
Preferencia vozidiel VOD - oalubnä 'ednolka (umieslnenie DPM
205/022-98/ 19
7 176,00
1.7.2019 0:00 022- Samostatn preferenci a vozidiel na DPMZ
Preferencia vozidiel VOD - oalubnä ·ednotka (umieslnenie DPM
205(022-97/1 9
7 176,00
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn preferencia vozidiel na DPMZ
Preferencia vozidiel VOD - palubná. 'ednotka (umiestnenie DPM
205/022-96/19
7 176,00
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn oreferencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD - palubná ednotka (umiestnenie DPM
Preferencia vozidiel VOD - oalubnä ednotka umiestnenie DPM
205/022-95/19
7 176.00
1.7.2019 0:00 022 - Samostaln referencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD- oalubná ednotka umiestnenie DPM
205/022-94/19
7 176.00
1.7.2019 0:00 022- Samostatn preferencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD- palubná ednotka umiestnenie DPM
205/022-93/1 9
7 176.0 0
1.7.2019 0:00 022- Samostatn preferencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD - palubn á ednolka umiestnenie DPM
205/022-92/19
7 176.00
1.7.2019 0:00 022 - Samoslatn 'preferencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD - oalubná iednolka umiestnenie DPM
205/022-91/19
7 176,00
t .7.2019 0:00 022 - Samostatn referencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD - oalubná jednotka umiestnenie DPM
205/022-90/19
7 176.00
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn !preferencia vozidiel na DPM
Prererencia vozidiel VOD - palubná iednotka umiestnenie DPM
205/022-89/19
1.7.2019 0:00 022- Samostaln 'oreferen cia vozidiel na DPM
7 176.00
Prererencia vozidiel VOD - oalubná iednotka fumieslnenie DPM
205/022-B8/19
1.7.2019 O;OO 022- Samoslaln referencia vozidiel na DPM
7 176 ,00
Prererencia vozidiel VOD - oalubná ·ednotka umiestnenie DPM
205/022-87/19
1.7.2019 0:00 022- Samostaln ipreferencia vozidiel na DPM
7 176 ,00
Prererencia vozidiel VOD - palubn á jednotka (umiestnenie DPM .)
205/022-86/19
1.7.2019 O;O O 022- Samostaln :preferencia vozidiel na DPM
7 176.00
Prererencia vozidiel VOD. palubná jednotka {umiestnenie OPM2l
205/022-85/19
1.7.2019 O:OO 022 - Samoslaln !preferencia vozidiel na DPM
7 176.00
205/022-208/19
Preferencia vozidiel VOD - klient kamerového dohľa du
7 291,20
1.7.2019 0:00 022- Samostaln referencia vozidiel na DPM
205/022-207/19
Preferencia vozidiel VOD - klient kamerového dohľ a du
7 291.20
1.7.2019 O:OO 022- Samostatn !preferencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD - klient monitorovacej a ovli\dacej PC nadstavby
205/022-210/19
7 292,40
1.7.2019 0:00 022- Samostaln !preferencia vozidiel na DPM
Preferencia vozidiel VOD- klient monitorovacej a ovládacei PC nadstavbv
205/022-209/19
7 292.40
1.7.2019 0:00 022- Samostatn !Preferencia vozidiel na DPMZ
Oroan "AHLBORN SL 200/32"
022/5-98/0624
7 468 ,63
9.10.1998 0:00 022 - Samostatn 611 obr . sieň forlzemiel
CG Portal modurl GDPR -Eviden cia vVskvlu a prlstucu , Učel vyu1:itia
013/1 -3312018
7 560 ,00
18.9.20 18 0:00 013- Software
Kanc. č. 403
Kuchynskv robot RE 22
144/4-14/2007
7 563 .60
16.7.2007 0:00 022 - Samostatn Jedál e ň pre dôchodcov Ul. J. Borodáča 1
205/022-68/2017
7 602.16
14.12.2017 0:00 022. Samostatn Ostatné
Dorozumievacia a sianalizačná technika NsP 2ilina
022/2019-5333
7 998 .35
28.2.2019 0:0 0 022- Samostatn Oddelenie mobilitv
Stanica ore bicvkle EC0-15 doková ori Jednote Cooo na Polomske' ulici
Stanica re bic kle ECO- 15 doková ori Zilpe
022/2019-5330
7 99B .35
28.2.2019 0:00 022- Samostatn Oddelenie mobilitv
022/2019-5321
Stanica re bic kle EC0-15 doková na Námestl A. Hlinku
28.2.2019 0:00 022- Samostatn Oddelenie mobilitv
7 998 .35
Vianočná vVzdoba Mariánske nám. - oodsvietenie lio
205/022-62/2017
20 .12.2017 O:OO 022 - Samoslatn vianočná vVzdoba
B 237 ,65
Konvektomat APE-102 eleklrickY bo'lerovli s orislušenstvom
144/022-1/2016
B 495,00
19 .12.2016 O:OO 022 - Samostatn Jedáleň ore dôchcidcov Ul. J. Borodá ča 1
147/022-7/2016
8 495,00
19.12.2016 O:OO 022 - Samostatn li edáleň v bVValej práčovni na Uchardove· ul. č.44
Konvektomat APE-102 elekhickV bo'lerovV s prislušenstvom
lnformačnV systém MPE Manacm - uparade k IS MEMPHIS
013/1-6/2015
8 521 ,00
16.9.2015 O:OO 013 - Software
Mestskí\ oollcia
Bank pyramlda s rádiusmi
92B3/S-14/2013
1.8.2013 O:OO 022 - Samostatn Odbor kultúrv
9 000 .0 0
Svnootofór
71/5-4/1992
9 116,05
1.1.1992 0:00 022 - Samostatn Detské asle Veľká Okru1:ná
Vianočná vVzdoba "'elenia rodina"
205/022-82/2019
9 1BO.DO
31.1.2019 0:00 022 - Samostatn vianoční\ vVzdoba
BezdrôlovV vereJnV rozhlas Zilina - Zilinská Leh ota
1517/022-112015
9 276,00
27.11.2015 0:00 022- Samostaln VereinV rozhlas rozhlas v Zilinskei Lehote
Zabezoecovaci svstem
022/5-95/0510
9 440,02
31.12.1995 0:00 022- Samostaln 612 sklad forlzemiel
Poč .sieť- Prencis komoelencii na obce - 24.navtšenie
022/5-01 /06612
9 832.30
3.2.2003 0:00 022 - Samoslatn Kanc. č. 422
14414-17/2011
Konvektomat MKN-Hans Dampf $ podstavco m
9 900 .00
13.7.2011 0:00 022 - Samostaln Jedál eň pre dôchodcov Ul. J. Borodáča 1
SloličkovV vVťah Bison 880
145/022-1/2009
9 912.70
21.9.2009 0:00 022 - Samoslatn Denné centrum Nám. J. Borodáča 1
205/013-1/2019
9 97B .OO
1.7.2019 0:00 013- Software
rererencia vozidiel na DPM2
Preferencia vozidiel VOD - záznamovli softvér ore 9 kamier
Kamerovv svstem-dodavka a zabudovanie
022/5-95/0556
10 325.37
31.12 .1995 0:00 022- Samostaln 714 sekretárka 1 1.oosch.
205/022-67/2017
10 342, 12
14.12.2017 0:00 022- Samostaln Ostatné
Rekonštrukcia v\lľahov NsP Zilina - chirurnickV pavilon
013/1-07/0023
10 797.13
23.4.2007 0:00 013 - Software
Kanc. č, 422
Softwer - lmPlemenlaCnV plán
Web slránka TIK 2ilina
205/013-112012
11 781.67
1.1.2012 0:00 013 - Software
ma·etok oo TIK
Plošina re 2TP na budove na Kuzmányho ulici 105 (Z fakt.č. 201101417 Hastr 205/5-2/2011
11 820 .00
1.12.2011 0:00 022 - Samoslatn Ostatné
CD medium "Ortofotomapa •
022/5-05/0745
11 939.10
22.12.2005 0:00 022- Samostatn Kanc. č. 117
Vianočná vVzdoba Matiänske nám. - osvetlenie v1očkv bočné uličkv a ored bud 205/022-66/2017
12 170.04
20.12.2017 0:00 022- Samostatn vianočná. vVzdoba
205/022-75/2018
13 035 .00
1.10.2018 0:00 022- Samoslaln Vere'nV rozhlas v Mo'šovei Lú čke
Bezdr6tovV vereinV rozhlas 2ilina - Mo'šová Lúčka
Premielacl svstém dataoro·ektor a plátno)
201/022-11/2019
5.12 .20190:00 022-Samoslaln VefkilZasadačka
13461.60
Rekonštrukcia chodeckého se.mafóru na ulici Hlinská
205/022-84/2019
13 850 .64
31.1.2019 0:00 022 - Samoslatn ostatné
9283/5-12/2013
Kombinovaná centrálna oreká1:ka
13 900,00
1.8.2013 O:OO 022 - Samostatn Odbor kultúrv
Technická evidencia chodnlkov a vere·nvch oriestranstiev v meste Zilina
205/019-4/2018
14 256,00
1.12.2018 0:00 019 OstatnV dlho oslalné
Preferencia vozidiel VOD - server monilorovacei a ovládacej PC nadstavby pre 205/022-211/19
14 535,60
1.7.2019 0:00 022. Samostatn !preferenci a vozidiel na DPMZ
013/1-08/0001
Software- Pa sport zelene
14 701 ,14
6.5.2008 O:OO 013 - Software
Kanc. č. 116
KamerovV svstém exteriérovV - MsU
022/5-08/0009
15 539,2 3
29.12.2008 O:OO 022 - Samostatné hnuteľné veci a súborv hnuternVch veci
1503/022-1/2015
BezdrôtovV vere'mi rozhlas ilina - Zádubnie
15 652 .20
11.11 .2015 0:00 022 - Samoslaln VereinV rozhlas v Zádubnl
Bezolalná 'Mfi zóna v meste Zilina
205/022-232/20
15 780.00
2.12.2020 0:00 022 - Samoslatn proiektv EU a SR
Rekonštrukci a rádiovej stanice (z analóQovei na dioitálnu)
205/022-71/2018
15 952 ,80
1.10.2018 0:00 022 - Samoslatn Mestská polfcla
Preferencia vozidiel VOD - záznamovV server karner. svstému, vr. ocerač. svst 205/022-206/ 19
16 OBB,40
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn rererencia vozidiel na DPM2
01311 -06/0021
Software Mlnleroraoh Geomedia Professional-Nodelocked Full Kit"- 1 licencia
16 316.17
29 .11.2006 0:00 013- Software
Kanc. č. 422
BezdrôtovY vereinV rozhlas Zilina - Strážov
205/022-76/201 B
16 613.40
1.10.2018 0:00 022 - Samostatn VereinV rozhlas v Strážove
Ozvučovacla technika v zadačke MsU
201/022-7/2017
17 000 .00
21.7.2017 0:00 022- Samoslatn Veľká Zasadačka
Rádius roh s miniramoou
9283/5-11/2013
17 520 .00
1.8.2013 0:00 022- Samostatn Odbor kultúrv
205/022-59/2017
BezdrôtovV vere·nv rozhlas Zilina -Vranie
17 812.80
16.11.2017 0:00 022- Samoslatn VereinV rozhlas vo Vranl
Rampa- parkovacie stätie pri zimnom štadióne
205/022-74/2018
19 075.12
2, 10.2018 0:00 022 • Samostatn · ZimnV štadión MsHK a.s.
LanovV park Preles
205/7-3/2009
19 352,06
7.9.2009 O:OO 022 - Samostatn Odbor 1:ivolného Prostredia
OPIS- Licencia IIAMl
013/1-8/2015
19 869,60
30.9.2015 O:OO 013 - Software
Sever miestnosť 2.oosch , časť 8
Vianočné osveUenie na Národnú ulicu
249/5-9/2013
12.12.20130 :00 022-Samoslaln vianočnávVzdoba
20039 ,BG
Tribúna skladacia
205/7-1/1999
20 043 .94
8.7.1 999 0:00 022 - Samostaln Dielňa 8udatln
205/022-77/2018
BezdrôtovV vereinV rozhlas 2ilina - Zástranie
20 261.40
1.10.2018 O:OO 022 - Samoslatn Vere ·nv rozhlas v Zástranl
Stôl rezbovv
02417-97/0513
20 912.17
26.12.1997 0:00 022 - Samostatn 720 za sa dačka f1.nosch.l
Núdzové osvedenie riestorov zimného štadióna
205/022-73/2018
21 269 .29
2.10.2018 O:OO 022- Samostatn ZimnV štadión MsHK a.s.
Software·MapovV svstém mesta Zilina"
013/1 -06/0017
21 354 ,11
29.11.2006 0:00 013 - Software
Kanc. č. 422
013/1-08/0006
Software - aolikačnV softwér na RFID hnuteľného ma 'etku
21 50B,17
15.12.2008 0:00 013- Software
Kanc. č. 322
Software "lnter raoh Geomedia Weo Mao "-Smatl Scale Site- mao ovY server 013/1 -06/0020
22 025 .63
29 .11.2006 0:00 013 - Sortware
Kanc. č. 422
Obálkovacie zariadenie OntiMail OPM 150
022/5-10/0001
22 446,00
29.3.2010 0:00 022 - Samostatn Kanc. č. 310
OPIS - č. oolo1:kv 15. stabilizácia rlešenia/produkflvna prevádzka
013/ 1-29/2015
22 557 .60
30.11 .2015 0:00 013 - Soft\vare
Sever miestnosť 2.oosch. časľ B
Obálkovacie zariadenie Pressure seal PS600
201 /022-9/2019
24 600.00
8.7.2019 0:00 022- Samoslatn · chodba 3. oosch .
9283/S-15/2013
Komb. banková oreká1:ka
24 600.00
1.8 .2013 0:00 022 - Samoslatn Odbor ku1túrv
Hlasovacie zariadenie (2.navVšenie (1.znl1:enie ceny)
022/5-4-06/0723
24 741,76
9.6 .2006 0:00 022- Samostatn· 711 zasadačka (1.posch.l
BezdrôlovV vereinV rozhl as Zilina - Brodno
205/022-55/2017
25 014,00
16.11.2017 0:00 022 - Samo5tatn Vere·nv rozhlas rozhlas v Brodne
Softvér "Riadenie. olánovanie a evidencia zadávania zákaziek vere'ného obsta 013/1-32/2018
25 1BB.OO
7.8 .2018 0:00 013- Software
Kanc, č, 403
013/1-16/2015
OPIS - č . oolotkv 1. Ie islatrvna anaľza. návrh zmien
25 B30 .00
30.11 .2015 O:OO 013 - Software
Sever miestnosť 2.posch . časť 8
Telekomunikačná technika
022/5-07/0775
27 064 .62
14.12.2007 0:00 022 - Samostatn Mestská oollcia
Upqrade 5ystémovVch servrov na Windows Server 2016 a MS ExchanQe 2016 013/1-31 /2017
27 201.60
1.7.2017 0:00 013 - Software
Kanc . č . 403
Softvér - Licencia Windows Vista Business AJI LnaUooSA
013/1-08/0007
27 769,08
30.7.2008 0:00 013 - Software
Kanc. č. 422
Vianočné osvetlenie. do centrálne mestskej zóny a mestskych časll
205/022-213/19
27 914.40
1.10.2019 0:00 022 - Samostatn vianočnä vVzdoba
BezdrčtovV vereinV rozhlas Zilina. BudaUn
223/5-1/2008
28 442.41
5.11.2008 0:00 022 - Samostatn VereinV rozhla5 v Budatíne
205/022-56/2017
BezdrôtovV vereinV rozhlas Zilina - Pova1:skV Chlmec
29 984.40
16.11.2017 0:00 022 - Samostatn vere ·nv rozhlas v Pova:tskom Chlmci
Softvér GIS TOPSET - s di itálnvm zameranlm cintorínov
013/1-11 10002
32 924 ,33
18.5.2011 O:OO 013 - Software
Kanc. č. 422

Poc.sieUPCComoacML350sHD+karta+mvs+klal+23xnavtše11ie
BezdrótovV vere'nV' rozhlas 2ilina - Bvtčica
lnformačnV svstém - MEMPHIS
Klimatizácia v budove MsU
Hliníkové orestrešenie a mobilné oódium
BezdrätovV vere·nv rozhlas 2ilina - Závodie
Di itálna ortofolomaoa+diqitálny terénny modul - licencia
OPIS - č. ooložkv 9, lokálne reaistre
Zvonkohra-hodinv (vvroba a montazl
BezdrOtovV vere·nv rozhlas tilina - Bánová:
Uonrade oortälu cestovného ruchu. web slránka. mobilné aclikácic
OPIS - č. ooložkv 2, analVza súčasného slavu a návrh riešenia IIS
Soflv..iér MSE-A fOffice. WinPro. EnlCalll
BezdrOtovV vere·nv rozhlas ?i!ina - Trnové
OPIS - č. položky 14. miarácia exisl.údaiov/pilotná orevádzka
OPIS - č. ooložkv 12. inlearácia na externé svslémv a reaistre
OPIS - Licencie (Portäl. Mobilná: aolikäcia. CMS. lnfo modul
OPIS - č. ooložkv t 1. eGov komponenty s dát. úložiskami
Centrálna Uslledňa mestského ro zhlasu (preooienie na or/mestské časti)
Webová stránka a mobilná: aclikäcia ore Mesto Zilina
OPIS - Licencia teFormsl
OPIS - č . ooložkv 13, testovanie modulov IIS. testy, akcept. , inteQr.
OPIS - Komunikačná infraštruktúra/COM
OPIS - č. ooložkv 8, intearačnV a oroces. modul. WFM. DMS
Softvér- Licencoa Office AJI Lna Líc SA Pack MVL Platform
Softvér - Licencia VisEnterprice CAL AII Ln!'.I Uc/SA
OPIS- Licencie (8PM. BRE. ESB)
OPIS- č. ooložkv 10, info svstémv úsekov sorávv
OPIS - Licencie /Worknow. DMSl
OPIS - Licencie (GIS Front-end, GIS Back-office)
OPIS- č. ooložkv 4. inleQrácia na UPVS, JAM. clalob.modul
OPIS - č. ooložkv 5, Jokálnv 1AM. cForms
OPIS- Licencie /Ooeračné svstémv. Saoločná aolikačná a databázova vrstva ,
OPIS- č. ooložky 7, inlegračnY a pro ces. modul, ESS. BRE
OPIS - č . ooložky 6, GIS Front-end, Bac k-office
OPIS- č. ooložkv 3, oortal , mobil. aolikácia. CMS . info modul
Preferencia vozidiel VOD- SW monilorovace · a ovládace · PC nadstavby pre c1
Softvér ISS
KamerovV systém ore mesto - modernizäeia a doplnenie svstému
OPIS - Woočlovä technika "serverPreferencia vozidiel VOD- úprava cestnej signalizácie na 9 kri!ovatkách
SPOLU

022/5-01/0661
1325/5-112013
01311-07/0032
201 /022-5/2016
205/022-34/2016
205/022-58/2017
013/1-09/0001
013/1-23/2015
022/5-96/0592
205/022-57/2017
013/1-14/2015
013/1-15/2015
013/1-11/0003
1210/5-1/2012
013/1 -28/2015
013/1-2612015
013/1 -7/2015
013/1-25/2015
201/022-6/2017
205/019-6/2020
013/1-9/2015
013/1-27/2015
201 /022-4/2015
013/1-22/2015
013/1-08/0008
013/1-08/0009
013/1 - 13/2015
013/1-24/2015
013/1-11 /201 5
013/1-1012015
013/1-18/2015
013/1 -19/2015
013/1-12/2015
013/1-21/2015
013/1-20/2015
013/1 - 17/2015
205/013-11/2019
013/1 -07/0031
1110/5-7/2012
201/022-J/2015
205/022-204/19

33
35
36
36
36

166.40
599.40
383.47
631.43
879.46

37 531,80

37 734,10
37 758,00
38
38
40
41

154.16
719,00
332 ,00
187.60

41 664 ,00
43 006 .20
44 349 ,60

45 021 .60
45 414 .00
46
47
48
56

982.40
880.00
720,00
768.40

57
60
73
80

994 ,80
571 .20
119 .60
250 .83

82 934,19

85 813.20
97 687.20
109 410.00

113 632.80
132 020 .40

138 548 .40
145 704 .00
153 066 .00
162 120.00
164 377.20
270 572.40
402 562.63
452 024 ,76

508 669 .20
1 066 499 .72
8 111 219,73

30 .9.20 01 0:00 022 - Samostatn Kanc. č. 422
16.10.2013 0:00 022 - Samostatn · VerejnV rozhlas v Bvtčici
14.12.2007 0:00 013 - Software
Mestská oollcia
23.9.2016 0:00 022 - Samoslatn chodba 3. oosch.
28.4.2016 0:00 022 - Samoslatn Odbor kultúrv
16.11.2017 0:00 022 - Samostatn VereinY rozhlas rozhlas v Závodl
16.11.2009 0:00 O13 - Software
113
30.11.20150:00 013 - Software
Sever miestnosť 2.oosch, časť B
31.12.1996 O:OO 022 - Samostatn · 820 !lkoliaea miestnosť f2.oosch.)
16.11.20170;00 022 - Samoslaln VereinY rozhlas rozhlas v Bänovei
1.10.20150:00 013 - Software
Kane. č. 409
Sever miestnosť 2.oosch, časť B
30.11.20150:00 013 - Software
4.8.2011 0;00 O13 - Software
Kanc. č. 403
24.10.2012 0:00 022 - Samostatn · VereinY rozhlas rozhlas v Trnovom
30.11.2015 0:00 013- Software
Sever miestnosť 2.oosch. časť B
30. 11 .2015 0:00 O13 - Software
Sever miestnosť 2.oosch. časť B
Sever mie slnosľ 2.oosch. časľ B
30.9.2015 0:00 01 J - Software
Sever mi estnosľ 2.posch , čast' B
30. 11 .2015 0:00 O13 - Software
23.6.2017 0:00 022 - Samoslatn Kanc. č. 410
30.12.2020 0:00 019 OstatnV dlho Kanc. č . 403
30 .9.2015 O:OO O13 - Software
Sever miestnosť 2.oosch, časť 8
Sever miestnosť 2.posch, časť B
30.11.2015 0:00 013 - Software
30.9.2015 0:00 022 - Samostatn · Sever miestnosť 2.oosch, časť B
Sever mie stnosť 2.oosch. časť B
30.11.2015 0:00 013- Software
30.7.2008 0:00 013-Software
Kanc. C. 422
30 .7.2008 0:00 013 - Software
Kanc. č. 422
Sever miestnosť 2.oosch, časť B
30.9.2015 0:00 013 - Software
Sever miestnosť 2.oosch, čas\' 8
30.11.2015 0:00 013 - Software
Sever miestnosť 2.posch. časť 8
30.9.2015 0:00 013 - Software
Sever miestnosť 2.oosch. časť B
30.9.2015 0:00 013- Sofr.varc
Sever miestnosť 2.oosch. časť 8
30.11.2015 0:00 013 - Software
Sever miestnosť 2.oosch. časť B
30.11.2015 0:00 013 - Sofr.vare
Sever miestnosť 2.posch. časť B
30.9.2015 0:00 013 - Software
Sever miestnosť 2.oosch. časť B
30.11.2015 0:00 O13 - Software
Sever miestnosť 2.oosch . časť B
30.11.2015 0:00 013 - Sofr.vare
Sever miestnosť 2.oosch. časť B
30.11.20150:00 013- Software
preferenci a vozidiel na DPMZ
1.7.2019 0:00 Ot 3 - Software
Kane. č. 422
20.7.2007 0:00 013- Software
13.12.2012 0:00 022 - Samoslatn Mestská oollcia
30.9.2015 0:00 022 - Samostatn Sever miestnosť 2.oosch. časť 8
1.7.2019 0:00 022 - Samostatn preferencia vozidiel na DPML

Názov majetku
lnv.číslo
Administratívna budova Mestského úradu v Ziline (Námestie o 201 /1-9/1988
Administratívna budova na Hollého ul. č. 8163/11 /Mestská polí1 217/1-9/1992
Administratívna budova na Veľkej Okružnej 1314/31 (štátna pol 205/1-7/1992
201/1-10/1991
Administratívna budova radnice (Radničná 34/1)
Altánok pre Lanový park Preles
205/2-467/2009
Altánok pre Lanový park Preles (nový)
205/2-635/2015
3210/2-5/1991
Autobus. čakáreň JEDNOTA v Trnovom
3239/2-5/1991
Autobus. čakárne v Mojš. Lúčke
Autobus. čakárne v Pov. Chlmci
3208/2-4/1991
3209/2-4/1991
Autobus. čakárne v Strážove
3230/2-5/1991
Autobusová čakáreň Státna hradská v Zádubní
Autobusová zastávka Fatranská (smer centrum)
1613/2-758/2019
Autobusová zastávka Fatranská (smer Zilinská univerzita)
1613/2-759/2019
Autobusová zastávka Hálková (smer centrum)
1613/2-755/2019
Autobusová zastávka Hôrecká cesta (smer centrum)
1613/2-765/2019
Autobusová zastávka Hurbanova (pri Urade práce smer polícia) 1613/2-745/2019
1613/2-750/2019
Autobusová zastávka Jaseňova (smer centrum)
1613/2-749/2019
Autobusová zastávka Jaseňova (smer Zilinská univerzita)
Autobusová zastávka Matice Slovenskej (smer centrum)
1613/2-743/2019
Autobusová zastávka Matice Slovenskej (smer Fatranská)
1613/2-744/2019
Autobusová zastávka Nám.sv. Jána Bosca (smer Zilina)
1613/2-764/2019
Autobusová zastávka Obchodná (smer centrum)
1613/2-753/2019
Autobusová zastávka Polícia (smer Solinky)
1613/2-757/2019
1613/2-760/2019
Autobusová zastávka Poštová (smer centrum)
Autobusová zastávka Poštová (smer Fatranská)
1613/2-761/2019
1613/2-754/2019
Autobusová zastávka Predmestská (smer Vlčince)
Autobusová zastávka Rudnayova (smer centrum)
1613/2-756/2019
Autobusová zastávka Smrekova (smer centrum)
1613/2-747/2019
Autobusová zastávka Smrekova (smer Zilinská univerzita)
1613/2-748/2019
1613/2-741 /2019
Autobusová zastávka Spanyolova nemocnica (smer Vlčince)
1613/2-742/2019
Autobusová zastávka Stodolova (konečná)
Autobusová zastávka sv. Cyrila a Metoda (smer centrum)
1613/2-751/2019
1613/2-752/2019
Autobusová zastávka sv. Cyrila a Metoda (smer Fatranská)
Autobusová zastávka Stefánikovo námestie (smer nemocnica) 1613/2-739/2019
Autobusová zastávka Stefánikovo námestie (smer železničná sl 1613/2-740/2019
1613/2-762/2019
Autobusová zastávka Tulipánová smer Jaseňová
1613/2-746/2019
Autobusová zastávka Zelezničná stanica (smer VšZP)
3224/2-9/1991
Autobusové čakárne v Budatíne
249/2-17 4/1991
Autobusový prístrešok - Pov. Chlmec STS
Autobusový prístrešok - Bánová Domáce potreby
249/2-177/1991
249/2-176/1991
Autobusový prístrešok - Bánová Pri cintoríne
249/2-183/1991
Autobusový prístrešok - Brodno Hostinec
249/2-182/1991
Autobusový prístrešok - Brodno Konečná
249/2-185/1991
Autobusový prístrešok - Brodno štátna cesta
249/2-184/1991
Autobusový prístrešok - Brodno Zelez. stanica
249/2-186/1991
Autobusový prístrešok - Bytčica Dlhá cesta
249/2-189/1991
Autobusový prístrešok - Bytčica Pamätník
249/2-187/1991
Autobusový prístrešok - Bytčica Repkovský
249/2-211/2002
Autobusový prístrešok - Košická Hypermarket Tesco
249/2-212/2002
Autobusový prístrešok - Košická Hypermarket Tesco
249/2-213/2002
Autobusový prístrešok - Košická Hypermarket Tesco
249/2-179/1991
Autobusový prístrešok - Nová Mojšová Lúčka HYZA
249/2-180/1991
Autobusový prístrešok - Nová Mojšová Lúčka Konečná
249/2-181/1991
Autobusový prístrešok - Nová Mojšová Lúčka STK
249/2-175/1991
Autobusový prístrešok - Pov. Chlmec Jam bor

Obst.cena
4411609,34
931 335,64
96 872,17
585 712,57
3 319,39
3 018,49
272,59
831,71
477,39
303,85
283,81
81 148,84
80 290,41
81441,03
29 054,61
110 077,06
86 306,06
63 304,86
69815,18
68 024,23
53 948,95
69 594,86
85 184,19
70 546,36
91 392,37
65 379,44
51 396,15
75 304,70
53 487,81
60 255,37
83 769,28
70 467,94
79 217,31
53 892,76
60 799,96
97 333,46
81 087,87
733,59
238,70
309,53
238,03
221,07
221,07
401,65
221,97
270,53
285,47
275,71
10 243,30
10 243,30
10 243,30
303,26
252,74
275,71
238,70

Autobusový prístrešok - Považský Chlmec Konečná
249/2-188/1991
Autobusový prístrešok - Strážov Konečná
249/2-191 /1991
Autobusový prístrešok - Trnové Jednota
249/2-190/1991
Autobusový prístrešok - Zádubnie Horný koniec
249/2-193/1991
Autobusový prístrešok - Zádubnie MNV
249/2-192/1991
Autobusový prístrešok - Zástranie Konečná
249/2-196/1991
Autobusový prístrešok - Zástranie Star. cesta
249/2-195/1991
Autobusový prístrešok - Zástranie Straník
249/2-194/1991
Autobusový prístrešok - Zilina Avia
249/2-199/1991
Autobusový prístrešok - Zilina Celulózka
249/2-200/1991
Autobusový prístrešok - Zilina Mliekárne
249/2-205/1991
Autobusový prístrešok - Zilina Mliekárne
249/2-206/1991
Autobusový prístrešok - Zilinská Lehota Konečná
249/2-197/1991
Autobusový prístrešok - Zilinská Lehota St. cesta
249/2-198/1991
Budova býv. MsNV v Zil. Lehote
205/1-12/1991
Bytový dom Hájik bi. H9a 40 b.j. , H9b 26 b.j. (10207) - teplovodr 10704/2-528/09
Bytový dom Jaseňova 3219/4 bi. G5
24/1-89/1987
9281/1-2/1998
Centrum voľného času Spektrum (Zvolenská 3265/20)
Centrum voľného času Spektrum (Zvolenská 3265/20) - oplote 9281/2-4/2018
Cyklistická komunikácia V6 od lávky Solinky po VUD Vlčince
1904/2-728/2019
Cyklokoridor na ul. sv. Cyrila a Metoda + úprava existujúcich cyl 21117/2-612/14
Cykloprístrešok pred nemocnicou s poliklinikou
21117/2-610/14
21117/2-611/14
Cykloprístrešok pred poštou na Vlčincoch
Cykloprístrešok pred úradom práce
2112/2-608/2014
Cykloprístrešok pred zimným štadiónom
2112/2-609/2014
Cykloprístrešok pri ZS Jarná ul.
2112/2-607/2014
Cykloprístrešok s informačno-oddychovou zónou (po Tik Zilina) 205/2-566/2012
Denné centrum A. Kmeťa 306/38
68/1-1/1991
Denný stacionár a Jedáleň pre dôchodcov (Námestie Borodáčc 144/1-1/1991
Det. ihriská - Vlčince - Solinky /č . s. 9809, Borova ul./
249/2-158/2002
Det. ihrisko "Opavia deťom", Jedlíková ulica
0006/2-68/2000
Detská preliezka Mikadoturm "Obersimten" /Solinky-Borova ul. 205/2-442/2008
Detské ihriská Hájik - Ul. Mateja Bela, Baničova
0301 /2-355/06
Detské ihriská Solinky - Limbová ulica
0311/2-388/2007
Detské ihrisko Bajzova ul.
205/2-462/2008
Detské ihrisko v Budatíne, p . č. 455/1, 457
1013/2-2/201 O
0311 /2-260/05
Detské ihrisko Zilina Solinky 1- Osikova ul.
Detské ihrisko Zilina Vlčince II
205/2-264/2005
Detské ihrisko Bánová
1303/2-601/14
Detské ihrisko Budatín (Námestie hrdinov, parcela KN-C 455/4) 1303/2-659/2017
Detské ihrisko Bytčica - dopadová plocha
1832/2-705/2018
Detské ihrisko Bytčica (Bystrická cesta, parcela KN-C 1404/1) 1303/2-662/2017
Detské ihrisko Hájik ulica Juraja Hronca
1924/2-803/21
Detské ihrisko Hliny
1303/2-605/14
Detské ihrisko Hliny VII, ul. Jarná
1303/2-632/2014
Detské ihrisko Považský Chlmec
1303/2-634/2014
Detské ihrisko Považský Chlmec (Námestie J. Borodáča, parce 1303/2-660/2017
Detské ihrisko Predmestská ulica
1303/2-602/14
205/2-476/201 O
Detské ihrisko Sad na Studničkách (pod MsU)
Detské ihrisko sídlisko Hájik (Kempelenova ul., parcela KN-C 1• 1303/2-656/2017
Detské ihrisko sídlisko Hájik (medzi ul. Dadanova a Petzvalova, 1303/2-658/2017
Detské ihrisko sídlisko Hájik (medzi ul. Korzo a Petzvalova, pare 1303/2-657/2017
Detské ihrisko sídlisko Hájik (Slnečné námestie., parcela KN-C 1303/2-655/2017
Detské ihrisko sídlisko Hliny V (Ružová ul., parcela KN-C 6540/ 1303/2-652/2017
Detské ihrisko sídlisko Hliny VII (Hlinská ul., parcela KN-C 6284 1303/2-654/2017
Detské ihrisko sídlisko Hliny VII (Hlinská ul., parcela KN-C 6293 1303/2-653/2017

336,98
303,86
272,59
283,81
283,81
302,83
302,79
302,79
139,55
175,30
401,65
175,30
331,94
331,94
3 921,63
78 413,07
13 948,83
171 698,72
14 977,25
251 973,09
13 368,82
13 708,20
14 349,00
12 165,24
12 542,22
7 290,54
12 073,64
78 860,20
766 173,64
46 550,27
11 451,04
12 356,54
60 107,38
83 063,02
39 372,89
9 514,00
66 721,68
61 361,30
3 486,34
8 138,20
7 899,98
2 400,00
18 251,10
3 841,41
4 587,60
2 774,40
3 364,80
7 580,62
3 576,66
16 046,40
12 330,44
3 597,60
1 305,84
4 304,40
5 978,40
2 025,60

Detské ihrisko sídlisko Solinky (Dubová ul., parcela KN-C 7997/ 1303/2-650/2017
Detské ihrisko sídlisko Solinky (medzi ulicami Jaseňova a Plata 1303/2-,651 /2017
Detské ihrisko sídlisko Vlčince III (Karpatská ul., parcela KN-Cl 1303/2-664/2017
Detské ihrisko sídlisko Vlčince III (Karpatská ul., parcela KN-C , 1303/2-665/2017
Detské ihrisko sídlisko Vlčince III (Zvolenská ul., parcela KN-C 1303/2-663/2017
Detské ihrisko Strážov
1213/2-568/2012
Detské ihrisko Trnové (pri vstupe)
205/2-636/2015
Detské ihrisko v areáli MS Zástranie(parcela KN-C 622/4)
0919/2-673/2017
Detské ihrisko Vlčince 1
1303/2-604/14
Detské ihrisko Vlčince II
1303/2-603/14
Detské ihrisko Vlčince III - Nitrianska ul.
9812/2-414/2006
Detské ihrisko Vlčince, ul. Nécseya
1303/2-633/2014
Detské ihrisko Vranie (vedľa areálu TJ)
1019/2-537/2011
Detské ihrisko Zástranie (areál kultúrneho domu , parcela KN-C 1303/2-661 /2017
Detské jasle Hliny II (Veľká Okružná 2132/82)
71/1-1/1991
Detské jasle Hliny III (Puškinova 2189/14)
72/1-1/1991
Detské multifunkčné dopravné ihrisko Vlčince II
205/2-461/2008
Detské pieskovisko Solinky ul. Smreková - rekonštrukcia
1926/2-738/2019
Dobudovanie 3 mostíkov a regulácia miestneho potoka v Trnov1 0903/2-498/201 O
Domov sociálnych služieb Usmev (Osikova 3294)
205/1-23/2013
Drevený prístrešok pred kultúrnym domom v Zilinskej Lehote
1820/2-695/2018
Drobná arch. - Marianske nám. /č.s. 9501/
249/2-155/1998
Drobná arch. - vitríny, A. Hlinku
249/2-167/2002
Drobná architektúra
249/2-157 /1996
Drobná architektúra SNP /č.s. 9305/
249/2-162/2002
Geodetické zameranie sieti Hájik l.stavba
10200/2-417/00
Hájik - Opávia /ihrisko/
249/2-159/2000
Hájik II.st. bi. F 5, inžinieska činnosť
10304/2-358/03
Hájik II.st. bi. F6, inžinierska činnosť
10204/2-378/03
Hlinkové námestie - základová konštrukcia pre osadenie mája 1222/2-576/2012
Hracie prvky (na det.ihrisku - správa ZIVO)
249/2-207/2002
Chodník na ulici Obvodová, sídlisko Solinky, oproti predajni Peu 1602/2-712/2019
Informačná tabula Mesta (pred MsU)
201/2-1/2006
Informačná tabula Mesta (pred MsU)
201/2-2/2006
Informačná tabula Mesta (pred MsU)
201/2-3/2006
Informačné tabule Mesta /č . s. 9503, pred MsU/
201 /2-5/1996
lnž. isete pre stánky IMGRAND PS
9205/2-94/1992
Kanál cez obec Vranie (po ONV)
214/2-401/1979
Kaplnka + zvonica vo Vraní
3236/1-1 /1991
Kaplnka na Starom cintoríne ul. Martina Rázusa 8896
205/1-43/2018
KBV Hájik detské ihriská II.stavba - oplotenie
0301 /2-262/2005
KBV Hájik H/1 pasáž pod bi. A-16 /prípojky vody, plynu, kanaliz 10246/2-59/1992
KBV Hájik 1, 32 b. j. blok B 3/a /inžin.siete/
10289/2-1 /1993
KBV Hájik 1. bi. 85, prípojky inžin.sietí
10334/2-126/91
KBV Hájik 1. st. - 36 b. j. blok B-1, prípojky inžin.sietí
10262/2-22/1992
KBV Hájik l.st. TV k bi. C8 (inžinierske siete, miestne komuniká 10898/2-732/19
KBV Hájik II.stavba bi. 84 48 b.j. - kotolňa K5
10318/2-436/94
KBV Hájik II.stavba bi. 84 48 b.j. - podstav. vybavenost "Pošta c 10318/2-437/98
KBV Hájik II.stavba bi. 84 48 b.j. - prekrytie pergoly
10318/2-438/03
Kiosková trafostanica 263/ts/113 pri zimnom štadióne
205/2-781/2020
Komunitná záhrada pri ZS Gaštanová
927 4/2-2/2017
Komunitné centrum na Bratislavskej ul. č. 8612
1017/1-45/2011
Kontajnerové stojisko Hájik Dadanova ulica
1855/2-800/2021
Kontajnerové stojisko Hájik Jedlíková ulica
1855/2-801/2021
Kontajnerové stojisko Hájik Petzvalova ulica
1855/2-788/2021
Kontajnerové stojisko Hájik Petzvalova ulica
1855/2-789/2020

8 300,56
13 609,36
7 800,00
18 926,40
2 510,51
9 892,00
5 000,00
1 341,28
4 578,36
5 140,08
78 688,19
3 936,00
2 999,99
5 392,00
207 097,64
163 971,33
200 081,18
3 347,02
51 533,57
1 002 993,93
7 326,62
229 305,27
44 971,30
5 524,13
243 050,35
5 178,25
4 038,37
1 793,27
1 928,77
3 094,88
2 433,84
19 087,00
4 583,46
4 583,46
4 583,45
7 500,99
4 979,09
125,51
7 558,99
4 090,00
11 805,31
16 245,57
8 563,18
7 667,79
8 183,73
1 978 065,86
207 621,47
17 795,79
17 518,69
85 000,00
3 599,95
34 079,33
17 659,43
25 945,86
17 757,00
18 013,50

Križovatka Rajecká cesta - Dlhá, komunikácia
205/2-613/2014
Križovatka Rajecká cesta - Dlhá, svetelná signalizácia
205/2-614/2014
Lávka pre peších a cyklistov cez Kysucu Brodno - Vranie
1109/2-726/2019
Márnica+ zvonica v Mojšovej Lúčke 627/627
3239/1-1/1991
Materská škola A. Kmeťa 324/15
9214/1-2/1991
Materská škola Bánová (Do Stošky 200/5)
9201/1-1/1956
Materská škola Bánová (Do Stošky 200/5) nadstavba jedálne 9201/1-2/2014
Materská škola Bánová (Do Stošky 200/5) - rekonš. splaškovej 9201 /2-1/2012
Materská škola Borodáča 3872/6
9224/1-1 /1978
Materská škola Borodáča 8100/7
9225/1-2/1995
Materská škola Budatín (K Vodojemu 386/4)
9203/1-1 /1982
Materská škola Budatín (K Vodojemu 386/4) - prístrešok
9203/2-1/2018
Materská škola Gemerská 1773/8
9226/1-1/1980
Materská škola Hájik (Petzvalova 3382/8)
9231/1-1/1997
9231/2-1/2008
Materská škola Hájik - altánok 3,5m x 3,5m
Materská škola Hliny 3 (Puškinova 2165/3)
9218/1-1/1965
Materská škola Hliny 4 (Cajákova 2191/4)
9219/1-1/1967
Materská škola Hliny 4 - stavby a oplotenie
9219/2-1/1967
Materská škola Hliny 6 (Bajzova 2983/9)
9221/1-1/1976
Materská škola Hliny 7 (Jarná 2602/7)
9222/1-1 /1969
Materská škola Hliny 7 (Jarná 260217) - rekonštrukcia strechy 9222/1-2/2014
Materská škola Hliny 8 (Suvorova 2797/20)
9223/1-1 /1976
Materská škola Limbová 3491/26
9230/1-1/1991
Materská škola Pov. Chlmec (Studentská 3/15)
9206/1-1/1973
Materská škola Predmestská 1339/27
9216/1-1/1991
Materská škola Stavbárska 2328/4 (Bôrik)
9217/1-1/1966
Materská škola Strážov (Dedinská 1/1)
9207/1-1/1991
Materská škola Trnavská 2993/21
9228/1-1 /1983
Materská škola Trnavská ul. - dopravné ihrisko /po SSS/
9282/2-1 /1995
Materská škola Trnavská ul. - elokované triedy (Varšavská ces 9282/1-1/1995
Materská škola Trnové (Cintorínska 279/33)
9208/1-1 /1991
Materská škola Trnové - oplotenie detského ihriska s otváracou 9208/2-3/2019
Materská škola Trnové - studňa betónová
9208/2-1 /1950
Materská škola Trnové - školský dvor a oplotenie
9208/2-2/1950
Materská škola Zádubnie - oplotenie budovy
9257 /2-1 /1967
Materská škola Zádubnie Ku škôlke196/11
9257/1-1/1967
Materská škola Zástranie Kultúrna 284/11
9211/1-1/1988
Materská škola Závodie (Závodského 384/83)
9212/1-1/1991
Mateská škola Limbová - Stavby
9230/2-1 /1995
Mechanické zabezpečenie vstupov do pešej zeny Ulica Cepiel a 1763/2-725/2019
Mestská krytá plaváreň (Vysokoškolákov 1765/8)
247/1-1/1992
Mestské divadlo (Horný Val 1/3)
248/1-15/1991
Miestna komunikácia (sidi. Pod nem , p.č. 5866, 7688, 5737/1 303/2-26/1991
Miestna komunikácia - 12 b. j. TIPO Vlčince komunikácia, plošn 133030/2-134/91
Miestna komunikácia Astrova ulica (p.č. 5344/21)
303/2-4/1991
Miestna komunikácia - atriová výstavba v Budatíne
3224/2-6/1991
Miestna komunikácia Bajzová ulica (p.č . 6519)
303/2-6/1991
Miestna komunikácia Bánovská ulica stará cesta (p . č. 5998/1) 303/2-191/1991
Miestna komunikácia Berlínska ulica (p . č . 7659)
303/2-7/1991
Miestna komunikácia - betónový mostík cez potok Brodnianska 205/2-780/2020
Miestna komunikácia Bezručová ulica (p.č . 6531/8)
303/2-8/1991
Miestna komunikácia Borová ulica
303/2-194/1991
Miestna komunikácia Bottová ulica (p.č . 5728)
303/2-10/1991
Miestna komunikácia Bôrická cesta (p.č. 5831/2)
303/2-19/1991
Miestna komunikácia Bratislavská cesta (p.č. 5958, 5962/1,2) 303/2-11/1991
Miestna komunikácia Brezová ulica (Rosinky, p.č. 3028)
303/2-12/1991

33 294,98
48 436,24
568 886,72
45 850,88
128 744,54
65 637,33
202 876,52
10 031,53
134 524,45
155 153,86
241 400,25
3 500,00
146 130,12
823 573,92
2 323,57
101 658,97
687 600,95
4 370,34
58 670,48
234 805,27
14 752,33
292 161,79
320 767,75
28 674,89
11 320,78
98 731 ,68
238 750,76
1 058 881,45
18 711 ,28
141 388,73
144 321 ,92
12 576,19
499,67
1 475,60
1 572,60
370 383,55
201 229,70
2 510,52
32 304,89
163 368,03
3 178 948,83
3 981 458,45
318112,44
13 879,54
10 617,36
12 002,49
71 780,39
107128,13
31 434,71
9 200,00
30 627,00
40 389,53
3 672,44
74 653,39
1 506 806,83
291 977,40

Miestna komunikácia Bulharská ulica (p.č. 7688)
303/2-14/1991
Miestna komunikácia Burianová medzierka (p.č. 5746/1)
303/2-15/1991
Miestna komunikácia - Bytčica chodník popri ceste 1/64 od čerp 1329/2-686/2017
Miestna komunikácia - Bytčica chodník popri ceste 1/64 od koste 1329/2-687/2017
Miestna komunikácia Bytčická cesta (časť, p.č . 5903/1)
303/2-238/1991
Miestna komunikácia - Bytový dom Hájik bi. E9 62 b.j., oporná 10109/2-530/1 O
Miestna komunikácia - Bytový dom Hájik bi. E9 62 b.j ., spevner 10109/2-529/1 O
Miestna komunikácia - Bytový dom Hájik bi. H11 21 b.j ., spevne 101006/2-466/08
Miestna komunikácia - Bytový dom Hájik bi. H12 21 b.j., spevne 10107/2-471/08
Miestna komunikácia - Bytový dom Hájik bi. H9a 40 b.j., H9b 26 10704/2-526/09
Miestna komunikácia - Bytový dom Hájik blok E7 32 b.j ., spevne 10806/2-453/08
Miestna komunikácia - Bytový dom Hájik blok E8 32 b.j. zjazdn 1 10306/2-349/07
Miestna komunikácia - Bytový dom Hájik blok E8 32 b.j . spevne 10306/2-350/07
Miestna komunikácia - Bytový dom Hájik blok H5 21 b.j. , spevne 101106/2-459/08
Miestna komunikácia - Bytový dom Hájik blok H6 20 b.j . spevne 10305/2-342/06
Miestna komunikácia - Bytový dom Hájik blok H7 21 b.j. spevne 10106/2-335/06
Miestna komunikácia - Bytový dom Hájik blok H8 20 b.j. miestn 10206/2-325/06
Miestna komunikácia - Bytový dom Hájik blok H8 20 b.j . spevne 10206/2-326/06
Miestna komunikácia Centrálna ulica
303/2-195/1991
Miestna komunikácia Cesta k Paľovej búde (p . č . 5831/2)
303/2-234/1991
Miestna komunikácia - Cesta k Záhradkárom v Mojš. Lúčke
3239/2-2/1991
Miestna komunikácia - cestná komunikácia IBV Malý diel l.etapí 101203/2-723/19
Miestna komunikácia - cesty k Radovkám v Budatíne
3224/2-3/1991
Miestna komunikácia - cesty Strkové v Zádubní
3230/2-2/1991
Miestna komunikácia - cesty štrkové v Zil.Lehote
3235/2-1/1991
Miestna komunikácia - cesty Zivičné v Zádubní
3230/2-1/1991
Miestna komunikácia - Cyklistická komun. v Ziline "H2" (Solinky 200912/2-578/12
Miestna komunikácia - Cyklistická komun . v Ziline "H3" (ulica RE 200912/2-577/13
Miestna komunikácia Cepiel (p . č . 5723/1)
303/2-199/1991
Miestna komunikácia Culenová ulica (p . č . 5877)
303/2-201/1991
Miestna komunikácia - D 400 00 cestná svet. signal. Komenské 307 /2-42/1993
Miestna komunikácia - D 401 00 cestná svet. signal. Vysokoško 307/2-43/1993
Miestna komunikácia - D 402 00 cestná svet. signal. Predmests 307 /2-44/1993
Miestna komunikácia Daxnerová ulica (p.č. 5919, 5926)
303/2-22/1991
Miestna komunikácia - Demontáž prekladov Hliny 1.
9614/2-17/1996
Miestna komunikácia_ Detto chodníky (p.č. 5770, 5768)
303/2-218/1991
Miestna komunikácia Dobšinského ulica (p.č. 7736)
303/2-24/1991
Miestna komunikácia Dolné Rudiny (p.č. 5981/1)
303/2-202/1991
Miestna komunikácia Dolný Val (p . č . 5734/1 , 5742, 5737/1)
303/2-25/1991
Miestna komunikácia - Dopravné napojenie MHD Tesco
0619/2-372/07
Miestna komunikácia - Exnárová ulica v Bytčici
3207/2-4/1991
Miestna komunikácia Farské schody (p.č. 5745/1, 5748)
303/2-29/1991
Miestna komunikácia Fatranská ulica (p.č. 7857, 7858)
303/2-28/1991
Miestna komunikácia Gabajová ulica (p.č. 6308)
303/2-30/1991
Miestna komunikácia Gaštanová ulica
303/2-205/1991
Miestna komunikácia Gazdová ulica (Strážov, p.č. 5965/1,2)
303/2-32/1991
Miestna komunikácia Gemerská ulica (p.č. 7836)
303/2-33/1991
Miestna komunikácia - H/1 prípr. územia TR 1
10705/2-132/91
Miestna komunikácia - H/1 prípr. územia TR 1O, 48
10713/2-133/91
Miestna komunikácia - H/1 zdravotné stredisko Hájik
10545/2-129/91
Miestna komunikácia - H/1, 48 b. j. blok A-2
10078/2-119/91
Miestna komunikácia - H/1, 48 b. j . blok A-4
10094/2-121/91
10107/2-122/91
Miestna komunikácia - H/1 , 48 b. j . blok A-5
Miestna komunikácia - H/1 , 48 b. j . blok A-8
10131/2-123/91
Miestna komunikácia - H/1 , 64 b. j. blok A-3
10086/2-120/91
Miestna komunikácia - H/1, 80 b. j. blok A-9
10158/2-124/91

25 839,97
707,66
87 956,60
86599,11
1 177 710,24
188 970,68
109 250,28
12 610,47
11 361,78
25 684,34
63 990,17
132 614,32
73 159,33
14 830,81
13901,35
13 886,48
245 991,70
11 671,51
130 030,04
20 503,75
11 512,68
236 519,80
29 904,40
3 345,95
12081,72
34 654,45
38 573,89
145 650,36
630,42
687,38
11 025,26
11 039,50
12 030,54
1 378,44
1 038,32
2 169,79
63 410,68
38,67
6 203,71
145 243,89
20 470,69
3 258,35
53 406,73
16 895,63
235 054,57
81 032,10
123 120,54
1 187 734,02
426 774,21
46 016,03
5 190,27
7 417,25
9 288,85
108 970,89
410 575,45
9 040,36

Miestna komunikácia - H/1 , hrubé terénne úpravy A-13 A-17
10254/2-125/91
Miestna komunikácia - H/1 , HTV MS 120+DJ35
10510/2-128/91
Miestna komunikácia - H/1, príprava územia
10019/2-116/91
Miestna komunikácia - Hagard Hall vjazd , výjazd
205/2-466/2009
Miestna komunikácia - Hájik cesty a parkovisko k bi. A 1-6, t. úp 307/2-8/1992
Miestna komunikácia - Hájik l.st. komun . tr.11 km 1,30-1,83+otc 307/2-19/1992
Miestna komunikácia - Hájik l.st. odstavné plochy pri trase 1.
307/2-47/1996
Miestna komunikácia - Hájik l.st. prístupový chodník na sídlisku 307 /2-46/1995
Miestna komunikácia - Hájik l.st. tvrdoliaté astalty komunikácie, 307 /2-18/1992
Miestna komunikácia - Hájik l.stavba pasáž pod blokom A16
307 /2-29/1992
Miestna komunikácia - Hájik l.stavba chodníky bi. A 13-A 17
307 /2-14/1992
Miestna komunikácia - Hájik II. st. bi. F6 26 b. j. , spevnené ploc 10204/2-177/03
Miestna komunikácia - Hájik II. stavba bi. G5 23 b. j., spevnern 10504/2-257/05
Miestna komunikácia - Hájik II.st. bi G7 36 b.j., spevnené ploch 1 10104/2-238/04
Miestna komunikácia - Hájik II.st. bi. F5, spevnené plochy a cho 10304/2-170/03
Miestna komunikácia - Hájik II.st. bi. F7 26 b.j. , spevnené ploch 205/2-182/2004
Miestna komunikácia - Hájik II.st. bi. F8 28 b.j. , spevnené ploch 205/2-189/2004
Miestna komunikácia - Hájik II.st. bi. G6 25 b.j .
205/2-249/2005
Miestna komunikácia - Hájik II.stavba bi. G1 37 b.j ., MK s parka 10105/2-296/05
Miestna komunikácia - Hájik II.stavba bi. G1 37 b.j ., spevnené p 10105/2-297/05
Miestna komunikácia - Hájik II.stavba bi. G2 37 b.j. , spevnené p 10205/2-305/05
Miestna komunikácia - Hájik II.stavba bi. G3 24 b.j., spevnené p 10904/2-287/05
Miestna komunikácia - Hájik II.stavba bi. G4 36 b.j ., MK s parka 10404/2-278/05
Miestna komunikácia - Hájik II.stavba bi. G4 36 b.j., spevnené p 10404/2-279/05
Miestna komunikácia - Hájik Ul.st. cesty a parkoviská k bi. A13 307 /2-17 /1992
Miestna komunikácia Halašová ulica (p.č. 5921)
303/2-37/1991
Miestna komunikácia Hálková ulica (p.č . 5908/1 ,2)
303/2-38/1991
Miestna komunikácia Hečková ulica (p.č. 5891)
303/2-206/1991
Miestna komunikácia Hečková ulica (p.č. 5894)
303/2-45/1991
Miestna komunikácia Hlinská ulica (p.č. 6571/1 ,6512/1 -6)
303/2-258/1991
Miestna komunikácia Hliny 1 (p.č. 6669/1)
303/2-47/1991
Miestna komunikácia Hodžová ulica (p.č . 5744)
303/2-41/1991
Miestna komun ikácia Hollého ulica (p.č . 5757, 5957)
303/2-42/1991
Miestna komunikácia Horný Val (p.č . 5722)
303/2-43/1991
Miestna komunikácia Hurbanova ulica (časť, p . č. 5952)
303/2-80/1991
Miestna komunikácia - Hviezdoslavova ulica
9248/2-98/1993
Miestna komunikácia Hviezdoslavova ulica (p.č . 5765/2)
303/2-46/1991
Miestna komunikácia - Chalúpková ul. v Bytčici
3207/2-8/1991
Miestna komunikácia - chodník Kvačalová ulica
1209/2-702/2018
Miestna komunikácia - Chodník na Rosinskej ceste, vetva A,B , 1224/2-666/2017
Miestna komunikácia - Chodník na ul. Vysokoškolákov v Ziline 205/2-190/2004
Miestna komunikácia - Chodník popri Priemyselnej ul.
307/2-93/2010
Miestna komunikácia - chodník pre peších na Suvorovovej ul. , é 1834/2-779/2020
Miestna komunikácia - chodník pri ceste Budatín - Zádubnie, ve 1629/2-701 /2018
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Bytčica), ul. Bys 2003/2-721/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Hájik) , ul. Banič 2003/2-692/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Hájik) , ul. J. Hre 2003/2-690/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Hájik), ul. Kem1 2003/2-691 /2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Hájik), ul. M.Be 2003/2-693/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Hájik), ul. Petzv 2003/2-695/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Hájik), ul. Segn 2003/2-694/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Hliny) , ul. A. Be 2003/2-724/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Hliny), ul. Bajzo 2003/2-720/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Solinky), ul. Bor 2003/2-713/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Solinky), ul. Ou 2003/2-719/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Solinky) , ul. Ga 2003/2-711 /2017

74 387 ,57
378 809,50
74 217,79
12 602 ,52
43 085,71
264 129,22
181 373,56
130 950,01
131 049,59
1 493,73
15 501 ,56
19 129,46
17 069,51
23 655,65
15 854,71
14 643,26
42 405,63
15311 ,59
188 726,25
11 332,27
11 734,88
9 498,44
63 611 ,20
11 858,49
34 853,61
833,93
178 127,80
1 361,55
1 361,55
94 533,03
8 664,04
4 584,08
14 924,04
6 297,28
308 313,60
99 836,98
52 855,71
10 531 ,63
146 671,58
90 443,49
35 310,61
32 634,58
8 930,55
163 317,21
88 678,43
3 140,29
5 634,90
16 862,33
22 771 ,05
5 000,85
4128,12
24 078 ,08
61171 ,26
25 825,30
5015,16
37 749,64

Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Solinky), ul. Ja~ 2003/2-715/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Solinky), ul. Ja\ 2003/2-712/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Solinky), ul. Lirr 2003/2-718/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Solinky), ul. Osi 2003/2-714/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Solinky), ul. Pla 2003/2-716/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Solinky), ul. Sm 2003/2-717/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. B.~ 2003/2-728/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. Be1 2003/2-702/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. Bul 2003/2-699/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. Fat 2003/2-707/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. Ka 2003/2-708/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. Ku 2003/2-705/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. Le, 2003/2-703/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. Ma 2003/2-704/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. Ma 2003/2-709/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. Pitt 2003/2-698/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. Slo 2003/2-701/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. sv. 2003/2-697/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. sv. 2003/2-727/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. Us1 2003/2-729/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. Va1 2003/2-700/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. Voj 2003/2-726/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. Voj 2003/2-696/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. Zve 2003/2-706/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul. Zve 2003/2-730/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina (Vlčince), ul.Pop 2003/2-710/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina, ul. Pod hôrkou 2003/2-723/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina, ul. Predmestsk, 2003/2-722/2017
Miestna komunikácia - chodníky v meste Zilina, ul. Predmestsk, 2003/2-725/2017
Miestna komunikácia - Chodníky Vlčince Hlboká cesta
9658/2-10/2001
Miestna komunikácia - IBV Bôrik III (parcela 4906/112)
101103/2-579/13
Miestna komunikácia - IBV Bytčica - Pažite
133150/2-25/00
Miestna komunikácia - IBV ZTV Budatín II.
133080/2-135/91
Miestna komunikácia Jánošíková ulica (p.č. 5953/1,2)
303/2-48/1991
Miestna komunikácia Jarná ulica (p.č. 6326)
303/2-49/1991
Miestna komunikácia Jaseňová ulica
303/2-209/1991
Miestna komunikácia Jasminová ulica (Rosinky, p.č. 5547/33) 303/2-50/1991
Miestna komunikácia Jašíková ulica (Rosinky, p.č. 5547/34)
303/2-51/1991
Miestna komunikácia Javorová ulica
303/2-211/1991
Miestna komunikácia Jedľová ulica /Bánová/
303/2-210/1991
Miestna komunikácia Jesenského ulica (p.č. 5935/1)
303/2-52/1991
Miestna komunikácia Jezuitská ulica (p.č. 5733/1)
303/2-127/1991
Miestna komunikácia - k Domu smútku Zástranie
3234/2-2/1991
Miestna komunikácia - K vodojemu Budatín
3224/2-5/1991
Miestna komunikácia Kamenná ulica
303/2-212/1991
Miestna komunikácia - Kamenná ulica rekonštrukcia
1745/2-703/2018
Miestna komunikácia Karpatská ulica (p.č. 7885, 7870)
303/2-66/1991
Miestna komunikácia - KBV TV k 226 b. j. a 67 RD Solinky juh, 10300/2-24-1/01
Miestna komunikácia - KBV Hájik - cesta 1. triedy
10617/2-18/1992
Miestna komunikácia - KBV Hájik 1. stavba, bi. A9-A12, výsadb 10182/2-38-10/2
Miestna komunikácia - KBV Hájik bi. H3 30 b. j.
10499/2-58-6/01
Miestna komunikácia - KBV Hájik l.st. bi. 85 b 36 b. j.
10100/2-63-5/02
Miestna komunikácia - KBV Hájik II. st. bi. E1 26 + 1 b. j., spevn 10301/2-151-6
Miestna komunikácia - KBV Hájik II. st. bi. E2 - 46 + 1 b. j., spe\ 10401/2-153-6
Miestna komunikácia - KBV Hájik II.st komunikácia - trasa TR2 10199/2-39-1/02
Miestna komunikácia - KBV Vlčince 111/1 Pešie komunikácie, č.: 307/2-83/2002

17 642,89
16 648,80
9 049,74
5 022,37
2 230,69
25 296,30
4 729,62
6 464,00
7 829,29
7 595,86
24 738,72
12 353,28
10 657,87
1 513,74
10 296,47
2 172,56
16 865,18
18 938,71
18 479,18
3 199,83
12651,64
6 824,35
10 191,24
5 562,80
22 842,50
4 970,46
5 087,44
35 735,20
20 793,94
152 217,92
100 862,87
224 201,25
36 202,81
2 376,19
20 543,71
48 516,10
80 242,74
20 418,00
175 555,93
49 953,30
1 530,87
875,42
3 551,75
65 928,27
73 923,55
409 256,77
154 768,44
96 658,07
144 687,84
3 914,56
61 689,57
44 224,99
26 976,33
39 760,31
135 506,02
22 975,67

Miestna komunikácia - KBV Vlčince 111/1 vozidlové komunikácie, 307 /2-82/2002
Miestna komunikácia Klemensová ulica (p.č. 5934/1)
303/2-57/1991
Miestna komunikácia Kollárová ulica (p.č. 5923, 5928, 5931)
303/2-56/1991
Miestna komunikácia Kamenského ulica (časť, p.č. 5917/2)
303/2-213/1991
Miestna komunikácia - Kamenského ulica
9246/2-97 /1993
Miestna komunikácia Kamenského ulica (časť, p.č. 5917/1)
303/2-58/1991
Miestna komunikácia Kráľová ulica (p . č. 5924)
303/2-60/1991
Miestna komunikácia Krasková cesta (p . č. 4621 , 5896, 5876) 303/2-215/1991
Miestna komunikácia Krátka ulica (p . č . 5344/8)
303/2-61 /1991
Miestna komunikácia Kubínska ulica (p . č. 7786)
303/2-62/1991
Miestna komunikácia Kukučínová ulica (p . č. 5778)
303/2-63/1991
Miestna komunikácia Kuzmányho ulica (p.č. 5736)
303/2-64/1991
Miestna komunikácia Kvetná ulica (p.č . 6531/7)
303/2-65/1991
Miestna komunikácia Kysucká cesta (p.č. 6031, 5760)
303/2-217/1991
Miestna komunikácia Ladiverová ulica (p.č. 6531/9)
303/2-67/1991
Miestna komunikácia - Lávka cez Rajčianku v Ziline rekonštrukc 307 /2-33/1995
Miestna komunikácia Legionárska ulica (p . č . 5938/1 ,2)
303/2-156/1991
Miestna komunikácia Levočská ulica (p . č. 7789)
303/2-70/1991
Miestna komunikácia Lichardová ulica (p.č . 5906)
303/2-71 /1991
Miestna komunikácia Lipová ulica (p . č . 5827)
303/2-72/1991
Miestna komunikácia - Lipovecká ul. v Bytčici
3207 /2-6/1991
Miestna komunikácia Lombardínyho ulica (p.č. 5344/14)
303/2-73/1991
Miestna komunikácia Ľublanská ulica (p.č. 7666)
303/2-69/1991
Miestna komunikácia Lúčna ulica (Budatín, p . č. 2892/1)
303/2-219/1991
Miestna komunikácia Majerská ulica (p.č. 3031/1)
303/2-75/1991
Miestna komunikácia Majochová ulica (p . č. 4332, 5873, 5871) 303/2-221/1991
Miestna komunikácia Makovického ulica (p.č. 5726/1 , 5729)
303/2-74/1991
Miestna komunikácia Malý diel Uherková ul. (p . č. 5829/1 ,3)
303/2-256/1991
Miestna komunikácia - Marián. nám. dopravné značenie /č . s . 9 307 /2-67/1998
Miestna komunikácia - Marian. nám. komunik. a terénne úpravy 307/2-61/1998
Miestna komunikácia - Marián . nám . rekonš. anglických dvorca, 307/2-66/1998
Miestna komunikácia - Marián. nám. rekonš. vstupných schodís 307 /2-65/1998
Miestna komunikácia - Marián. nám. úprava komunikácii /č.s. 9 307/2-62/1998
Miestna komunikácia Mariánske námestie (p.č. 5712)
303/2-97 /1991
Miestna komunikácia Martinská ulica (p.č. 7798)
303/2-79/1991
Miestna komunikácia - Miest. komun. v Budatíne
3224/2-1/1991
Miestna komunikácia - Miest. komun. v Bytčici
3207/2-1/1991
Miestna komunikácia - Miest. komun. v Považ. Chlmci
3208/2-1/1991
Miestna komunikácia - Miest. komun. v Strážove
3209/2-1/1991
Miestna komunikácia - Miest. komun . v Trnovom
3210/2-1/1991
Miestna komunikácia - Miest. komun., 8 mostov v Trnovom
3210/2-2/1991
Miestna komunikácia - Miest. komunik vo Vraní
3236/2-1 /1991
Miestna komunikácia - Miest. komunik. v Zástraní
3234/2-1 /1991
Miestna komunikácia - Miestne komun. v Bánovej
3206/2-1/1991
Miestna komunikácia - Miestne komun. v Mojš. Lúčke
3239/2-1 /1991
Miestna komunikácia Minčolská ulica (p.č. 7853)
303/2-83/1991
Miestna komunikácia - MK Brodno, cesta cez obec
3238/2-1/1991
Miestna komunikácia - MK Brodno, cesta do Sadov
3238/2-8/1991
Miestna komunikácia - MK Brodno, cesta k bytovkám
3238/2-10/1991
Miestna komunikácia - MK Brodno, cesta k ihrisku
3238/2-7/1991
Miestna komunikácia - MK Brodno, cesta k MS
3238/2-6/1991
Miestna komunikácia - MK Brodno, cesta Ku Salašu
3238/2-22/1991
Miestna komunikácia - MK Brodno, cesta na štátny majetok
3238/2-9/1991
Miestna komunikácia - MK Brodno, cesta Skalica
3238/2-4/1991
Miestna komunikácia - MK Brodno, cesta Zaduhorie
3238/2-5/1991
Miestna komunikácia - MK Brodno, mimorovňové križovanie za 3238/2-21/1991

70 787,19
1 592,64
2 223,79
297 563,17
111 235,65
3 249,68
336,32
4 974,21
11 012,11
27 679,35
1 482,57
11 772,65
30 259,48
7 897,40
28 816,60
37 343,96
6 872,44
7 747,20
133 770,50
36 062,17
21 232,16
10 481,24
6 989,41
40 836,00
16115,65
24 703,58
1 633,57
62 223,96
12 024,09
973 938,46
16 396,48
13 265,58
145 576,70
30 690,43
66459,11
19 915,09
16 995,98
35 752,87
21 487,72
40 129,82
3 693,09
31 113,26
28 257,73
68 823,57
26 938,52
24459,14
7 053,48
1 123,28
4 497,78
617,81
1 395,14
30 391,49
2 920,53
3 042,39
641,87
121 802,40

Miestna komunikácia - MK Brodno, mostík Do Skalice
3238/2-18/1991
3238/2-16/1991
Miestna komunikácia - MK Brodno, mostík k Hartelovi
Miestna komunikácia - MK Brodno, mostík k požiarnej zbrojnici 3238/2-12/1991
3238/2-15/1991
Miestna komunikácia - MK Brodno, mostík k Sutým
3238/2-17/1991
Miestna komunikácia - MK Brodno, mostík k ZS
3238/2-13/1991
Miestna komunikácia - MK Brodno, mostík ku Kendrkovi
Miestna komunikácia - MK Brodno, mostík ku kostolu
3238/2-14/1991
3238/2-11 /1991
Miestna komunikácia - MK Brodno, mostík ku Kuchárovi
Miestna komunikácia - MK Brodno, sanácia svahu pri mimorovr 3238/2-23/1991
3238/2-19/1991
Miestna komunikácia - MK Brodno, štátna cesta 1/11
Miestna komunikácia - MK Brodno, živičné úpravy /zároháčovce 3238/2-20/1991
Miestna komunikácia - MK Pažitie, Banícka ulica
3207/2-2/1991
303/2-85/1991
Miestna komunikácia Moskovská ulica (p.č. 7643, 7690)
Miestna komunikácia - Most Vlčince
9244/2-96/1993
303/2-441/1991
Miestna komunikácia - Most na ceste 1/11 pred Brodnom
Miestna komunikácia - Most na Kamenského ulici nad cestou 1, 303/2-444/1991
Miestna komunikácia - Most na ulici Martina Rázusa cez Rajčia1 303/2-442/1991
Miestna komunikácia - Most na ulici Martina Rázusa nad železn 303/2-447/1991
Miestna komunikácia - Most na ulici sv. Cyrila a Metoda C-1
303/2-445/1991
303/2-446/1991
Miestna komunikácia - Most na ulici sv. Cyrila a Metoda C-11
303/2-443/1991
Miestna komunikácia - Most na ulici Zitnej cez Rajčianku
Miestna komunikácia - Most na ulicou Obchodnou Nlčince/
303/2-448/1991
303/2-449/1991
Miestna komunikácia - Most nad ulicou Obvodovou /Solinky/
Miestna komunikácia - Most pod Hájom v Mojš. Lúčke
3239/2-3/1991
3230/2-3/1991
Miestna komunikácia - mosty v Zádubní
Miestna komunikácia Moyzesová ulica (p.č. 5788, 5794)
303/2-86/1991
Miestna komunikácia Murgašová ulica {p.č. 5945, 5951/1)
303/2-88/1991
303/2-89/1991
Miestna komunikácia Mydlárska ulica (p.č. 5741/1)
Miestna komunikácia Nábrežie okolo Rajčanky (p.č . 5987/1,2) 303/2-103/1991
303/2-225/1991
Miestna komunikácia Nábrežná ulica (Rosinky, p.č . 2971/1)
Miestna komunikácia Nábrežná ulica (Rosinky, p . č . 2972/5)
303/2-94/1991
Miestna komunikácia - Nájomné byty s nižším štandardom Brati 10209/2-514/10
Miestna komunikácia Námestie A Hlinku
303/2-101/1991
Miestna komunikácia - Námestie Jána Pavla II, obj. spevnené p 0503/2-439/2007
Miestna komunikácia - Námestie M. R. Stefánika
9352/2-102/1995
303/2-102/1991
Miestna komunikácia Nanterská ulica (p.č. 7697)
Miestna komunikácia - Napojenie prístup. komun. Kvačal.ul. č . s 307/2-49/1997
Miestna komunikácia Nitrianska ulica (p.č. 7846)
303/2-106/1991
Miestna komunikácia - Nízkoprahové centrum na Bratislavskej 1 1017/2-521/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, parkovisko na 1 0910/2-563/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Hájik ( 0910/2-562/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Hliny 1 0910/2-557 /2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Hliny 1 0910/2-556/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Hliny 1 0910/2-553/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Hliny 1 0910/2-555/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Hliny 1 0910/2-554/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Hliny ľ 0910/2-550/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Hliny 1 0910/2-551/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Hliny 1 0910/2-552/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Hliny, 0910/2-558/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Hliny, 0910/2-549/2011
Miestna komunikácia- Nové parkovacie plochy, sídlisko Hliny, 0910/2-561/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Hliny, 0910/2-560/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Hliny\ 0910/2-559/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Solink 0910/2-548/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Solink 0910/2-546/2011

59,75
67,15
65,82
67,15
82,98
59,25
30,84
65,16
14 661,75
36 000,76
20318,34
75 549,36
25 419,24
183 200,79
153 379,21
184 782,18
8 364,87
97 102,30
55 270,36
48 153,16
171 568,21
23 526,59
27 751,61
1O 295,59
3 309,43
13 891,12
589,46
621,26
133 943,17
11 828,09
11 828,09
13 570,66
11 314,78
704 806,53
200 596,12
204 887,82
25 107,53
90 329,23
914,87
17 476,99
10 630,85
25 819,49
44 717,12
4 332,06
11 299,41
16 028,03
22 157,79
17 960,42
19 775,09
20 245,89
22 597,90
53 893,72
5 794,31
11 737,78
2 798,88
42 585,91

Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Solink 0910/2-547/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Vlčinci 0910/2-538/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Vlčinci 0910/2-545/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Vlčinci 0910/2-541 /2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Vlčinci 0910/2-539/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Vlčinci 0910/2-540/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Vlčinci 0910/2-543/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Vlčinci 0910/2-542/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Hájik ( 0910/2-503/201 O
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Hliny 1\ 0910/2-499/201 O
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Hliny V 0910/2-500/201 O
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Hliny V 0910/2-501 /2010
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Hliny V 0910/2-502/201 O
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Solink1 0910/2-507/2010
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Solink~ 0910/2-509/201 O
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Solink, 0910/2-510/201 O
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Vlčince 0910/2-504/201 O
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Vlčince 0910/2-505/201 O
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Vlčince 0910/2-506/201 O
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Vlčince 0910/2-544/2011
Miestna komunikácia - Nové parkovacie plochy, sídlisko Vlčince 0910/2-508/201 O
Miestna komunikácia - Obecné mosty v Považ. Chlmci
3208/2-2/1991
Miestna komunikácia Obežná ulica (p . č . 7636)
303/2-108/1991
Miestna komunikácia Obchodná ulica (p.č. 7926/1,2)
303/2-107/1991
Miestna komunikácia Obrancov mieru (p.č. 6665/1 , 5909)
303/2-109/1991
Miestna komunikácia - Obratisko MHD Zilina-Budatín /č.s. 93 5 307 /2-22/1993
Miestna komunikácia - Obytný súbor Budatín
10903/2-241 /04
Miestna komunikácia - Obytný súbor Nové bývanie Hliny VIII, M 205/2-615/2014
Miestna komunikácia - Obytný súbor Nové bývanie Hliny VIII, Sé: 205/2-616/2014
Miestna komunikácia - Obytný súbor Vlčince 5 spevnené polocr 205/2-384/2007
Miestna komunikácia - Obytný súbor Vlčince 5, dopravné napojE 205/2-471/2009
Miestna komunikácia - Obytný súbor Vlčince 5, spevnené poloc 205/2-470/2009
Miestna komunikácia Oceliarska ulica (p.č. 5969)
303/2-111/1991
Miestna komunikácia - Odstav. plochy pre odťah . službu
9810/2-113/1999
Miestna komunikácia - odvodnenie ulice Na Hôrky, P.Chlmec
1511/2-674/2017
Miestna komunikácia - odvodňovanie MK v Trnovom
1334/2-684/2017
Miestna komunikácia - Ochrana plynovodu Parkovisko Wolkero 307/2-7/1993
Miestna komunikácia - Oplotenie odstavnej plochy odtiahnutých 215/2-2/2013
Miestna komunikácia - Oplotenie Sad SNP
9408/2-12/2000
Miestna komunikácia - Oporné múry pri MK Vranie
3236/2-2/1991
Miestna komunikácia Oravská cesta (p.č. 5826/1)
303/2-230/1991
Miestna komunikácia Orolská ulica (p.č . 5935/2)
303/2-143/1991
Miestna komunikácia Osiková ulica
303/2-233/1991
Miestna komunikácia - ostatné v Zil.Lehote
3235/2-2/1991
Miestna komunikácia Ovsená ulica (p.č. 4814/7)
303/2-232/1991
Miestna komunikácia Paláriková ulica (p.č. 5911)
303/2-113/1991
Miestna komunikácia - Parkoviská pred MsU /č. s. 9503/
201/2-4/1996
Miestna komunikácia - Parkoviská pred a za MsU
201/2-6/2009
Miestna komunikácia - Parkovisko Vlčince III (p . č. 7750)
303/2-437/1991
Miestna komunikácia - Parkovisko Vlčince III (p.č. 7870)
303/2-438/1991
Miestna komunikácia - Parkovisko Vlčince III (p.č. 7881)
303/2-436/1991
Miestna komunikácia - Parkovisko Hlinská
9145/2-93/1992
Miestna komunikácia - Parkovisko na ul. Karpatská Vlč. III , par. 307/2-20/1991
Miestna komunikácia - Parkovisko pred blokom H1 , H2 Vlčince 303/2-434/1991
Miestna komunikácia - Parkovisko pred blokom H3 Vlčince II ( 303/2-433/1991
Miestna komunikácia - Parkovisko pred blokom M Vlčince II (p. 303/2-435/1991

58161 ,04
31 768,48
2 282,42
38 495,56
26 675,24
31 378,73
19 965,75
23 798,87
78 665,55
14 660,42
10 376,84
67 814,74
112 541,61
13 974,46
39 743,60
52 749,16
39 988,00
27 664,97
28 370,69
45 592,14
42221,95
12 574,29
17 019,65
27 546,24
436 407,53
9 543,12
19 773,12
268 678,86
117 390,42
151 694,97
48 807,27
470 576,96
106 241,66
28 138,52
36 532,36
15 550,91
4 492,80
4 059,36
1 318,10
7 260,50
76 471 ,72
4 737,00
49 953,30
9 623,55
60 573,40
26 985,79
42 967,95
219 294,42
51 331,51
18 881,23
22 565,59
97 446,72
4 424,75
16 073,56
17 702,95
6 373,10

Miestna komunikácia - parkovisko v Strážove
3209/2-3/1991
Miestna komunikácia Pernikárska ulica (p.č . 5725)
303/2-116/1991
Miestna komunikácia Piešťanská ulica (p.č . 7793, 7792)
303/2-117/1991
Miestna komunikácia Pietrová ulica (p.č. 5926)
303/2-118/1991
Miestna komunikácia Pittsburgská ulica (p.č. 7684)
303/2-9/1991
Miestna komunikácia Pivovarská ulica (p . č . 5780/1)
303/2-119/1991
Miestna komunikácia Platanová ulica
303/2-237/1991
3207/2-5/1991
Miestna komunikácia - Pod Dielce v Bytčici
Miestna komunikácia - Podchod pod Rondelom
303/2-452/1991
Miestna komunikácia - Podchod pod ulicou Matice Slovenskej 303/2-453/1991
Miestna komunikácia - Podchod pred stanicou P.O. Hviezdosla 303/2-451/1991
Miestna komunikácia - Podchody pre peších na Kysuckej ceste 303/2-450/1991
303/2-120/1991
Miestna komunikácia Poľná ulica (časť, p . č . 4723/1,2)
Miestna komunikácia Polná ulica (časť, p . č. 5890)
303/2-236/1991
Miestna komunikácia Polomská ulica (p.č. 7850)
303/2-122/1991
Miestna komunikácia Popradská ulica (p.č. 7795)
303/2-121 /1991
Miestna komunikácia Poštová ulica (p . č . 7929)
303/2-123/1991
Miestna komunikácia - Predlženie chodníka na Veľkom Dieli pri 0506/2-381 /2005
Miestna komunikácia - Predlženie kom . ul. Pod Hájom , č . 201 O 9951/2-198/04
Miestna komunikácia - Predlženie kom . ul. Pod Hájom , č . 201 O 9951/2-379/2004
Miestna komunikácia - Predlženie kom. ul. Pod Hájom , č . 201 O 9951/2-380/2004
Miestna komunikácia Predmestská ulica (p.č. 5807/1)
303/2-200/1991
Miestna komunikácia Predmestská ulica (p . č . 5794)
303/2-21 /1991
Miestna komunikácia - Prekládka trolejového vedenia ul. Hurba1 0621 /2-370/07
Miestna komunikácia - Prekrytie potoka Solinky
0053/2-34/2001
Miestna komunikácia - Premostenie Bitarovky Zilina - Bánová /1 307/2-1/1992
Miestna komunikácia - Prepojenie Solinky-Vlčince PO štúdia
9951/2-14/2001
Miestna komunikácia - Prepojenie ulíc Brezová a Rosinská cest 0613/2-419/2006
Miestna komunikácia Prešovská ulica (p . č . 7792)
303/2-124/1991
303/2-2/1991
Miestna komunikácia Pribinova ulica (p . č . 4885/18)
Miestna komunikácia - Príprava rekonš. ul. Kamenského /praje 9655/2-16/2001
9814/2-114/1999
Miestna komunikácia - Prístrešok, odťahová služba
Miestna komunikácia - prístupová k IBV a vodojemu v Budatíne 215/2-3/2013
Miestna komunikácia - Prístupová komun . k RD Rosinky
9462/2-159/2004
Miestna komunikácia - Prístupová komun. Trnové Klimovské (p 307/2-91/201 O
Miestna komunikácia - Prístupová komunikácia k zdravotnému 205/2-312/2007
Miestna komunikácia - Prístupový chodník k Elektrodomu Nay 205/2-253/2003
Miestna komun ikácia Radlinského ulica (p.č. 5755, 5756)
303/2-129/1991
303/2-128/1991
Miestna komunikácia Radničná ulica (p.č . 5727)
Miestna komunikácia - Rakovo s dažd. kanaliz.
3210/2-3/1991
Miestna komunikácia - Rek. nám . M.R.Stefánika komun . a park 307/2-28/1993
Miestna komunikácia - Rek. svet. signalizácie križovatky cesty 1 307/2-30/1995
Miestna komunikácia - Rek. ul. Závodská, Priemyselná, objekt 307/2-37/1994
Miestna komunikácia - Rekonš. ciest Trnové, živičné úpravy+ o 9855/2-45/1999
Miestna komunikácia - rekonš. dopravného značenia na ulici Sk 1504/2-637/2015
Miestna komunikácia - Rekonš. komun. a dostavba inž. sieti ul. 307/2-27 /1994
9501/2-107 /1996
Miestna komunikácia - Rekonš. Mariánske námestie
Miestna komunikácia - Rekonš. MK ul. Zelezničná v Budatíne 3224/2-2/1991
Miestna komunikácia - Rekonš. MK Zilinská Lehota - príjazd na 0622/2-373/06
Miestna komunikácia - Rekonš. mostov nad lávkou Vlč . 1 a 11 , ľa 307/2-10/1992
Miestna komunikácia - Rekonš. mostov nad lávkou Vlč. 1 a II , pr 307/2-9/1992
Miestna komunikácia - Rekonš. Nám. A. Hlinku, č. s. 93 05, kon 307/2-86/2002
9305/2-99/95
Miestna komunikácia - Rekonš. nám . Andreja Hlinku
307/2-6/1993
Miestna komunikácia - Rekonš. Nešporovej ulice
9751/2-44/2000
Miestna komunikácia - Rekonš . ul. A. Kmeťa
Miestna komunikácia - Rekonš. ul. Cyrila a Metoda, objekt TO 307/2-39/1994

32 176,59
630,39
79 382,26
1 032,03
6 989,44
1 083,32
97 748,59
5 599,55
274 884,35
120 353,35
185 716,29
7 897,40
16 407,92
227 020,94
4 120,63
4 817,93
21 530,34
46 002,02
1430452,73
125 779,43
193 769,42
13 254,23
13 253,90
145 893,31
87601,95
14 794,96
45 505,95
34 576,79
5 552,38
36 078,77
471 ,96
12 642,17
3,00
34 135,17
18 256,66
77 668,76
1 759,28
3 017,23
726,88
84 326,40
147 082,25
64 583,28
8 444,53
116 482,87
10 487,64
23 142,63
925 470,41
61 794,86
23 821,53
99 581 ,76
82 984,80
625 285,47
1 269 517,09
24 798,20
271 321 ,20
12 455,69

Miestna komunikácia - Rekonš. ul. Hálková
9656/2-53/1999
9461 /2-48/1995
Miestna komunikácia 7 Rekonš. ul. Na priekope
Miestna komunikácia - Rekonš. ul. Obchodná, objekt TO
307 /2-38/1994
9356/2-64/1994
Miestna komunikácia - Rekonš. ul. Vysokoškolákov
Miestna komunikácia - Rekonš. ul. Vysokoškolákov 1
9141 /2-65/1993
3207/2-10/1991
Miestna komunikácia - rekonš. ul. Za kostolom v Bytčici
9651 /2-49/1999
Miestna komunikácia - Rekonš. ul. Zaymusa
Miestna komunikácia - Rekonš. ulíc Káiev, Hurbanov. Legion. 9353/2-46/1998
Miestna komunikácia - Rekonš . ulíc Káiev, Hurbanov. Legion. 9353/2-46-1 /98
Miestna komunikácia - Rekonš. ulíc Orolská a Jesenského Zilin 307 /2-69/1999
Miestna komunikácia - Rekonš. ulica Kuzmányho
9851/2-30/2001
0110/2-9/2002
Miestna komunikácia - Rekonš. ulica Pivovarská
Miestna komunikácia - Rekonš. ulice Jána Milca /č . s. 9653/
307/2-70/1999
Miestna komunikácia - Rekonš. ulice Na Priekope MK a parkoví 0315/2-363/07
Miestna komunikácia - rekonš .chodníkov ul. Dolná Trnovská pri 1021/2-722/2019
Miestna komunikácia - Rekonštrukcia Farských schodov (p.č. 303/2-439/1991
307 /2-36/1994
Miestna komunikácia - Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ul.
Miestna komunikácia - Rekonštrukcia Kamenského ulica
307 /2-23/1993
Miestna komunikácia - Rekonštrukcia komunikácie Strážov p . č 0609/2-359/06
Miestna komunikácia - Rekonštrukcia MK v Bánovej Ul. K cintor 0604/2-368/06
Miestna komunikácia - Rekonštrukcia MK v Závodí Ul. Pod sad 0607/2-369/06
Miestna komunikácia - rekonštrukcia Národnej ulice (mobiliár) 1223/2-597/2013
Miestna komunikácia - rekonštrukcia Národnej ulice (spevnené 1223/2-594/2013
Miestna komunikácia - Rekonštrukcia Olomouckej ulice
307/2-35/1992
Miestna komunikácia - Rekonštrukcia ul. 9. mája Závodie
307/2-26/1993
307 /2-34/1994
Miestna komunikácia - Rekonštrukcia ul. Spanyola
Miestna komunikácia - Rekonštrukcia ulice Dolný Val
205/2-463/2008
0618/2-387/2006
Miestna komunikácia - Rekonštrukcia ulice Sportová
Miestna komunikácia - revitalizácia betónovo asfaltových plôch 1925/2-737/2019
Miestna komunikácia - revitalizácia križovatky ul. Stará dedina v 1940/2-767/2020
Miestna komunikácia - Revitalizácia Lesoparku Chrasť , oploten 0507 /2-431 /2007
Miestna komunikácia - Revitalizácia Lesoparku Chrasť , spevne 0507 /2-430/2007
Miestna komunikácia - revitalizácia parku Jabloňova ulica (mobi 1508/2-688/2017
Miestna komun ikácia - revitalizácia starého piliera Budatínskehc 1630/2-676/2017
303/2-131/1991
Miestna komunikácia Revolučná ulica (p.č. 5793, 5797)
303/2-132/1991
Miestna komunikácia Rovnianková ulica (p.č . 5912)
9952/2-148/2003
Miestna komunikácia - Rozšír. komun. ul. Gogoľová
Miestna komunikácia - Rozšírenie parkovacíh plôch na ulici Ma 0615/2-375/06
Miestna komunikácia - Rozšírenie parkovacích plôch na sídliskl 0505/2-376/07
Miestna komunikácia - rozšírenie parkovísk Byčica Pažitie
0910/2-776/2020
Miestna komunikácia - rozšírenie parkovísk Solinky ul. Javorov~ 0910/2-77 4/2020
Miestna komunikácia - rozšírenie parkovísk Solinky ul. Javorovi 0910/2-773/2020
Miestna komunikácia - rozšírenie parkovísk Solinky ul. Platanov 0910/2-772/2020
Miestna komunikácia - rozšírenie parkovísk ul. Lannuriena + ka 0910/2-775/2020
Miestna komunikácia - rozšírenie parkovísk Vlčince ul. Cernovs 0910/2-769/2020
Miestna komunikácia - rozšírenie parkovísk Vlčince ul. Fatrans 0910/2-771/2020
Miestna komunikácia - rozšírenie parkovísk Vlčince ul. Trenčian 0910/2-770/2020
Miestna komunikácia - Rozšírenie vnútorných komun. Vlčince - 0504/2-418/2005
303/2-133/1991
Miestna komunikácia Rúžová ulica (p.č. 5981/1)
Miestna komunikácia Rybníky (p.č . 5795)
303/2-134/1991
Miestna komunikácia Sad SNP ulica (p.č. 5763, 5764)
303/2-136/1991
Miestna komunikácia SAD Mieru cesty (p . č . 4698/1)
303/2-240/1991
Miestna komunikácia Sad na Studničkách (p . č . 5861 /1)
303/2-35/1991
Miestna komunikácia Sasinková ulica (časť , p . č. 5959, 5758, 5 303/2-135/1991
Miestna komunikácia Severná ulica (p.č. 6509)
303/2-137/1991
Miestna komunikácia Sirotárska ulica (p . č. 5733/2, 5735/2)
303/2-138/1991

132 034,06
26 199,16
114 371,01
235 431 ,55
446 739,38
24 273,92
66 663,51
673 883,79
231 180,54
9 291,58
178 871 ,11
126 866,69
37 806,00
376 967,82
34 907,66
45 705,87
78 170,15
115 946,36
32 432,62
34 169,20
53 407,37
65 856,00
565 185,95
80 996,42
28 057,26
46 086,97
423 448,98
121181 ,07
15 999,86
3 389,04
43 075,05
118286,83
34 393,14
4 992,60
1 492,70
137,09
12 646,00
8 930,62
61 683,28
8 652,27
4 605,34
4 540,40
9 453,37
101 976, 19
52 857,94
18175,92
27 244,33
17 513,58
40 427,64
86,37
19 939,55
10 795,33
414,09
46 207,32
24 811,68
201 ,06

Miestna komunikácia Sládkovičová ulica (p.č. 5740)
303/2-139/1991
Miestna komunikácia Slovanská ulica (p.č. 7691)
303/2-140/1991
Miestna komunikácia Smreková ulica
303/2-241 /1991
Miestna komunikácia - Solinky polyfunkčný dom 32+1 b. j., spe 10201/2-152-6
Miestna komunikácia Stárková ulica (p.č. 5943)
303/2-144/1991
Miestna komunikácia Stavbárska ulica (p.č. 4704/1)
303/2-242/1991
3222/2-1/1991
Miestna komunikácia - Stavby TSMZ v Závodí
Miestna komunikácia - Stavebné úpravy parkovisko MP Hollého 0103/2-233/03
303/2-243/1991
Miestna komunikácia Studničky (spojka, p.č. 5782)
303/2-147/1991
Miestna komunikácia Suvorovová (časť, p.č. 5918/1)
Miestna komunikácia Svätopluková ulica (p.č. 4886/2)
303/2-161/1991
Miestna komunikácia - Svet. signal. zariad. križovatka Komensk 307 /2-58/1998
Miestna komunikácia - Svetelná signalizácia Hypermarket TES 307 /2-88/2002
Miestna komunikácia Safárikové schody
303/2-245/1991
Miestna komunikácia Skultétyho ulica (časť, p.č. 5987/1,2)
303/2-151/1991
Miestna komunikácia Skultétyho ulica (p.č. 5991/1)
303/2-246/1991
Miestna komunikácia Soltézová ulica (p.č. 5955, 5956)
303/2-152/1991
Miestna komunikácia Státna cesta 1/18 rekon.
303/2-249/1991
303/2-34/1991
Miestna komunikácia Stefániková ulica (p.č. 5777, 5792/1)
Miestna komunikácia Stefánikovo námestie (p.č. 5714)
303/2-98/1991
Miestna komunikácia Stôlňa (p.č. 5749/2)
303/2-154/1991
Miestna komunikácia Stúrová ulica (p.č. 5730)
303/2-155/1991
Miestna komunikácia Tajovského ulica (p.č. 5867/3)
303/2-250/1991
Miestna komunikácia Tatranská ulica (p.č. 7881)
303/2-166/1991
Miestna komunikácia - TD l.st., II. a III. et., infiltračný postrek ul. 307/2-55/1995
Miestna komunikácia - TD l.st., II. a 111.et., most cez Rajčianku 307/2-51/1995
Miestna komunikácia - TD l.st., II. a 111.et., otočka trolejbusov Zi 307 /2-52/1995
Miestna komunikácia - TD l.st., II. a 111.et., rekonš. ulica Pietna 307 /2-53/1995
Miestna komunikácia - TD l.st., II. a 111.et., úprava výložníkov C~ 307/2-54/1995
Miestna komunikácia - TD l.st.,111.et., č. s. 9731, otočka Vlčince 307 /2-74/1997
Miestna komunikácia - TD l.st.,111.et., č. s. 9731, rekonš.ul.Vyso 307/2-71/1997
Miestna komunikácia - Techn. infraštruktúra Hájik, komunikácia 101403/2-267/04
Miestna komunikácia - Techn. vybavenosť k bi. H2-48 b.j. Hájik, 307 /2-80/2002
Miestna komunikácia - Telocvičňa pri ZS V. Javorku, komun. a: 0901/2-497/2010
Miestna komunikácia Tichá ulica (chodník, p.č. 3570/1)
303/2-251/1991
303/2-159/1991
Miestna komunikácia Tichá ulica (p.č. 5982/1,3)
Miestna komunikácia Trenčianska ulica (p.č. 7776)
303/2-162/1991
303/2-163/1991
Miestna komunikácia Trnavská ulica (p.č. 7755)
Miestna komunikácia - Trol. doprava l.st., 111.et., rek. zastávok 1- 307/2-48/1997
Miestna komunikácia - Trolej.doprava Zilina II.st., 11.et., úpravy~ 9531/2-315/2002
Miestna komunikácia - Trolejb. doprava otočka trolejbusov Solir 307 /2-41 /1996
Miestna komunikácia - Trolejbus. doprava II. st.
9531/2-108/1997
303/2-254/1991
Miestna komunikácia Tulipánová ulica (p.č. 5828/1)
Miestna komunikácia Tulská ulica (p.č. 7647, 7674)
303/2-165/1991
10501/2-149-5
Miestna komunikácia - TV IBV 16 b. j. Hájik II. stavba
Miestna komunikácia - TV Hájik k bi. C6 (s.č. 3460), C7 (s.č. 34 9806/2-582/2013
10601/2-381 /02
Miestna komunikácia - TV IBV 54 RD, múr trasa A
10601 /2-380/02
Miestna komunikácia - TV IBV 54 RD
Miestna komunikácia - TV IBV 8 RD, Hájik 1. stavba, SO komu, 10102/2-150-1
Miestna komunikácia - TV k 660 b. j. komun. TR 3, 4, 5 + parko 10202/2-160-5
3206/2-3/1991
Miestna komunikácia - Ul. Cachovo v Bánovej
3206/2-4/1991
Miestna komunikácia - Ul. Malinová v Bánovej
3206/2-2/1991
Miestna komunikácia - Ul. Pod Stoškou v Bánovej
303/2-171/1991
Miestna komunikácia Ulica 1. mája (p.č. 5789, 5790)
Miestna komunikácia Ulica Antona Petrovského (p.č. 5870/1,2 303/2-192/1991
Miestna komunikácia Ulica Daniela Dlabača (p.č. 5783, 5785/ 303/2-179/1991

5 666,10
49 547,87
26 435,54
34 678,52
1 261,37
51 045,00
871 347,31
2 925,55
68 060,00
96 314,84
101 913,26
50 140,49
55 660,49
34 118,54
86,87
350 139,40
1 892,48
241 951,22
6 422,03
5 815,08
9 362,81
3 785,33
92 573,96
73 708,06
1 189,27
25 348,34
47 984,53
96 321, 18
5 815,34
111 935,01
139 604,13
48 223,23
37 974,04
26 240,36
52 406,20
30 257,32
12 018,52
13 533, 16
30 400,32
95 939,90
59 479,05
516 365,65
65 426,44
30 698,00
29 095,19
95 420,83
146 169,87
226 509,00
48 171,55
331 048,93
82 157,94
16 375,29
55 271,43
10 536,21
131 233,29
8 743,08

Miestna komunikácia Ulica Daniela Krmana (p . č . 5944, 5947) 303/2-44/1991
Miestna komunikácia Ulica Eduarda Necseya (p . č. 7923)
303/2-145/1991
Miestna komunikácia Ulica Gabriela Povalu (p.č. 5892/1,2,3) 303/2-204/1991
Miestna komunikácia Ulica J.C. Hronského (p . č . 5914)
303/2-76/1991
Miestna komunikácia Ulica J.M . Geromettu (p.č. 5731/1)
303/2-68/1991
Miestna komunikácia Ulica Jána Reka (p . č. 5781)
303/2-39/1991
Miestna komunikácia ulica Jána Vojtašáka (p . č . 7912)
303/2-148/1991
Miestna komunikácia Ulica Janka Silana
303/2-216/1991
Miestna komunikácia Ulica Jozefa Vuruma (p . č . 5732)
303/2-23/1991
Miestna komunikácia Ulica Juraja Fándlyho (p . č. 5910)
303/2-31/1991
Miestna komunikácia Ulica Juraja Sklenára (p.č . 5879 , 5881/1 , 303/2-229/1991
Miestna komunikácia Ulica Juraja Slotu (p.č . 5927)
303/2-142/1991
Miestna komunikácia Ulica Martina Rázusa (p.č . 5939, 5983/1 303/2-53/1991
Miestna komunikácia Ulica Matice Slovenskej (p.č. 7636, 774E 303/2-167/1991
Miestna komunikácia Ulica Mikuláša Nigriniho (p . č. 2971/11) 303/2-193/1991
Miestna komunikácia Ulica Mládeže (p . č . 5547/32)
303/2-84/1991
Miestna komunikácia Ulica Na Bráne (p.č. 5718/7,8, 5721/1 ,3, 303/2-224/1991
Miestna komunikácia Ulica Na Priekope (p.č. 5717/1 , 5732 , 57 303/2-91 /1991
Miestna komunikácia Ulica Na Stave (časť, p . č . 5796)
303/2-92/1991
Miestna komunikácia Ulica Na Sefranici (p.č. 5946)
303/2-181/1991
Miestna komunikácia Ulica Na Závaží (p.č . 5798)
303/2-77/1991
Miestna komunikácia Ulica P. O. Hviezdoslava (p.č . 6051/1)
303/2-96/1991
Miestna komunikácia Ulica Pod Hôrkou (p.č. 5859/1 ,2)
303/2-40/1991
Miestna komunikácia Ulica Republiky (p.č. 5779)
303/2-173/1991
Miestna komunikácia Ulica Rudolfa Dilonga (p . č . 4886/2)
303/2-157/1991
Miestna komunikácia Ulica sv. Cyrila a Metoda (p . č . 7632, 76, 303/2-168/1991
Miestna komunikácia Ulica sv. Svorada a Benedikta (p . č . 7607 303/2-55/1991
Miestna komunikácia Ulica Stefana Furdeka (Strážov, p . č. 59E 303/2-54/1991
Miestna komunikácia Ulica Tomáša Rúžičku (p . č. 6588/1,2) 303/2-146/1991
Miestna komunikácia Ulica Vojtecha Spanyola (p.č . 5841)
303/2-172/1991
Miestna komunikácia Ulica Vojtecha Tvrdého (p . č. 5776)
303/2-78/1991
Miestna komunikácia Ulica Vysokoškolákov (p . č . 7877)
303/2-16/1991
Miestna komunikácia - Ulica 9. mája Závodie
9357 /2-103/1994
Miestna komunikácia Ulica Alexandra Rudnaya (p . č. 6587)
303/2-104/1991
Miestna komunikácia Ulica Andreja Kmeťa (p . č . 5752 , 5762)
303/2-150/1991
Miestna komunikácia Ulica Andreja Lemeša (p . č . 5903/1)
303/2-260/1991
Miestna komunikácia Ulica Andreja Zarnova (p . č . 4885/18)
303/2-87/1991
Miestna komunikácia Ulica Antona Bielka (p . č . 7613)
303/2-27/1991
Miestna komunikácia Ulica B. S. Timravy+ kom . k mater.škole 303/2-160/1991
Miestna komunikácia - ulica Biela v Budatíne v ploche 1 334 m2 205/2-668/2017
Miestna komunikácia Ulica Budovateľov (Rosinky, p . č . 2971) 303/2-13/1991
Miestna komunikácia Ulica Fedora Ruppeldta (p . č . 5948)
303/2-95/1991
Miestna komunikácia Ulica Fraňa Mráza (p.č . 5754, 5733/1,2) 303/2-115/1991
Miestna komunikácia - ulica Gavlovičová v Považ. Chlmci
3208/2-3/1991
Miestna komunikácia Ulica J. Kovalíka, Benj. Martinského (p.č . 303/2-222/1991
Miestna komunikácia Ulica Jána Kalinčiaka (p . č . 5737/1, 5738, 303/2-114/1991
Miestna komunikácia Ulica Jána Kovalíka (p . č . 4711/4)
303/2-81/1991
Miestna komunikácia Ulica Jána Milca (p . č. 5775/1 , 5784, 578, 303/2-130/1991
Miestna komunikácia Ulica Juraja Papánka (p . č . 5878 , 5882/1) 303/2-252/1991
Miestna komunikácia Ulica Kálov (p.č. 5761)
303/2-247/1991
Miestna komunikácia Ulica Karola Kmeťku (p . č . 7902)
303/2-18/1991
Miestna komunikácia Ulica Mila Urbana (p . č. 5902)
303/2-220/1991
Miestna komunikácia Ulica Na Sihoti (p.č. 3260)
303/2-3/1991
Miestna komunikácia Ulica Oslobod iteľov (Rosinky, p.č. 5815) 303/2-231/1991
Miestna komunikácia - Ulica Ovsená, rekonštrukcia
9358/2-104/1994
Miestna komunikácia Ulica Pri Rajčianke (p.č. 5990)
303/2-125/1991

46 348,86
29 293,97
790,48
2 893,98
703,68
3 233,09
38 066,22
2 169,79
5 763,59
171 588,30
62 887,44
1 903,94
16 583,12
300 023,43
125 774,88
24 093,24
1 736,37
4 495 ,75
303, 19
1 487,25
2 741 ,25
45 618,20
2 637,09
9 867,41
62 258,12
286 112,40
23 994,92
211 ,08
170 422,24
66 936,83
18 853,38
64 811,52
42 689,12
94 872,24
7 036,15
9 158,04
62 258,12
8 800,52
66 455,79
46 690,00
45611,50
87 417,03
1 399,39
1 256,59
2 521 ,54
4 332,54
3 060,74
13 348,80
27 870,57
200 162,97
51 519,42
133 397,60
2 855,91
108 402 ,08
46 527,13
72 574,99

Miestna komunikácia Ulica R. Zaymusa (p.č. 5716/1,2,3)
303/2-59/1991
3209/2-2/1991
Miestna komunikácia - ulica Rajčianska v Strážove
Miestna komunikácia Ulica sv. Cyrila a Metoda (p.č. 7898, 762 303/2-99/1991
Miestna komunikácia Ulica sv. Gorazda (p.č. 7616)
303/2-36/1991
Miestna komunikácia Ulica Vendelína Javorku (p.č. 5893, 4701 303/2-255/1991
Miestna komunikácia Ulica Vysokoškolákov (p.č. 5841)
303/2-196/1991
Miestna komunikácia - Univerzitná ulica (rekonštrukcia)
1607/2-668/2017
Miestna komunikácia - úprava časti MK Veľká Okružná a nový 2 1837/2-768/2020
Miestna komunikácia - úprava existujúceho a návrhu nového ch 1736/2-724/2019
Miestna komunikácia - úprava námestia v Považskom Chlmci 1507/2-717/2019
Miestna komunikácia - úprava podchodu ul. Mateja Bela a úpra1 1217/2-685/2017
Miestna komunikácia - úprava terénu a odstránenie materiálu n, 1615/2-719/2019
Miestna komunikácia - Usek cesty III.triedy č. 111/507057 v dlžke 307/2-94/2012
303/2-174/1991
Miestna komunikácia Ustecká ulica (p.č. 7677)
303/2-175/1991
Miestna komunikácia Vajanského ulica (p.č. 5929, 5930)
Miestna komunikácia Varšavská ulica (p.č. 7669)
303/2-176/1991
Miestna komunikácia Veľká Okružná (p.č. 6696/1,2)
303/2-257 /1991
303/2-177/1991
Miestna komunikácia Veľký Diel (p.č. 7056/1,2)
Miestna komunikácia vnútroblok. Hliny 1(p.č. 6666/1)
303/2-182/1991
Miestna komunikácia - Vodovod Vranie l.stavba, prístupová kor 9509/2-449/2008
Miestna komunikácia - vybudovanie prepojenia medzi ul.sv Cyri 1007/2-731/2017
Miestna komunikácia - Vybudovanie schodov pri Tescu (p.č. 17 303/2-440/1991
Miestna komunikácia - Výstavba nového chodníka popri ulici O 307 /2-90/201 O
Miestna komunikácia - Výstavba novej konečnej zastávky v Byt 0920/2-515/2011
Miestna komunikácia - Za kostolom ul. v Bytčici
3207 /2-3/1991
303/2-178/1991
Miestna komunikácia Záborského ulica (p.č. 7706, 7715)
Miestna komunikácia - Zábrehy v Bytčici
3207/2-9/1991
3207/2-7/1991
Miestna komunikácia - Záchrastie v Bytčici
Miestna komunikácia - základové pätky pre kotvenie strechy pó1 205/2-643/2016
303/2-261/1991
Miestna komunikácia Zberná ulica súbežná s Rajeckou
9657/2-20/1996
Miestna komunikácia - Zmena križovatky pri Celulózke
Miestna komunikácia Zvolenská ulica (p.č. 7829)
303/2-180/1991
Miestna komunikácia - Za-Hájik l.st., bi. C4-42 b.j., č.s. 10 457, 307 /2-84/2002
Miestna komunikácia - Za-Hájik l.st., bi. H4, č. s. 10 101, komur 307/2-78/2002
Miestna komunikácia - Za-Hájik l.st., bl.B5b, č. s. 10 100, komu 307/2-76/2002
Miestna komunikácia - Za-Hájik, II.st., bi. H3, č. s. 1O 499, kom1 307/2-87/2002
Miestna komunikácia - Zilina cestná komunikácia 1/18 prieťah 2. 307 /2-45/1993
Miestna komunikácia - Zilina Hájik bl.E3 28 b.j. komun, spevn. 10701 /2-193-403
Miestna komunikácia - Zilina Hájik bl.E4 24 b.j., komun., spevnE 10701/2-194-403
Miestna komunikácia - Zilina Hájik bl.E5 50 b.j., komun., spevnE 10701 /2-195-403
Miestna komunikácia - Zilina Hájik IBV - 8 RD II.stavba, komuni 101003/2-202-3
Miestna komunikácia - Zilina Hájik IBV - 8 RD II.stavba, komuni 101003/2-202-4
Miestna komunikácia Zitná ulica (p.č. 5997/1)
303/2-262/1991
307/2-32/1994
Miestna komunikácia Budatín II.stavba
Miestna komunikácia vo Vraní - stabilizácia na ulici Drozdia a L, 1510/2-715/2019
214/2-392/1956
Miestny potok v Zástraní (po ONV)
205/1-40/2017
Murovaný stánok (v areáli plavárne)
0503/2-441/2007
Námestie Jána Pavla II - obj. fontána+ prekládka vody
214/2-390/1991
Obecné studne 3ks v Zádubní (po ONV)
Objekt mestských služieb a informácií na Hlinkovom námestí f 9305/1-35/1995
Obslužno technický objekt (Pod Hájom 8398) - revitalizácia Les1 0507 /1-34/2007
307 /2-25/1993
Odvodnenie pozemkov IBV Bytčica-Pažite
249/2-164/2002
Opávia - Fidorka
Oplotenie detského ihriska na ul. čerrnovskej, Zilina - Vlčince 1902/2-734/2019
205/2-567/2014
Oplotenie DSS Usmev, ul. Osiková, Zilina - Solinky
1105/2-564/2011
Oplotenie proti prieniku diviakov na sídlisku Hájik - Zilina

18 653,82
6 855,91
110 642,83
18 364,34
216 430,80
10 377,75
56 648,80
39 825,72
19 580,74
41 280,73
47 477,42
2 533,80
1,00
60 029,94
96 236,84
32 837,81
8 008,73
261 041,00
40 427,64
40 418,80
19 375,43
31 632,97
11 271,46
63 980,36
24 273,92
108 543,75
14 804,39
56 585,47
3 946,42
37 445,36
18 147,45
33 306,55
116738,07
23 461,66
44 224,99
61 689,57
1878183,13
29 699,37
24 508,39
65 692,60
20 616,32
19 193, 13
207 242,70
35 389,23
377 615,93
4 381,53
1,00
69 216,73
1 731,33
401 705, 13
305 310,54
10337,18
678,28
4 483,07
14 801,60
87118,08

Oplotenie športového areálu TJ Zádubnie
205/2-667 /2017
Oplotenie športového ihriska v Bytčici
1857/2-700/2018
Oplotenie venčoviska na sídlisku Hájik, Zilina
1302/2-600/14
Osadenie pätiek pre slnečníky na Mariánskom námestí
1301 /2-599/14
Osadenie sochy Ľudovíta Stúra
0001 /2-569/2012
Outdorový fitpark pre seniorov v dennom centre dôchodcov na l 1632/2-689/2017
Pamätník "Strom života a nádeje"
205/2-649/2016
Park Ľ. Stúra - gabiónové oplotenie
1232/2-727/2019
Park Ľ . Stú ra - lávky cez Všivák
1232/2-709/2018
Park Ľ . Stúra - prestrešenie mobilných toaliet
1928/2-733/2019
1232/2-707/2018
Park Ľ . Stúra - spevnené plochy, lávky
Park Ľ. Stúra - vegetačné úpravy
1232/2-706/2018
Park Ľ. Stú ra - verejné osveltenie
249/2-252/2018
1232/2-708/2018
Park Ľ. Stú ra - vodovodná , kanalizačná prípojka, fontána
Parkovisko Cernovská ulica Vlčince
1813/2-802/2021
Petangové ihrisko v areáli Lesoparku Chrasť
205/2-477/201 O
249/2-151/1992
Pieskoviská /2ks/, lavičky /1 O ks/ - Hájik
Plážové ihrisko a bežecká dráha pre DHZ v Mojšovej Lúčke
1818/2-713/2019
205/1-38/2016
Plechový sklad pohostinstva " Zámoček" Platanova ulica
Plocha pre viacúčelové športové využitie - Vodné dielo Zilina
201014/2-583/13
Plochy pre cirkus a lunapark
9057/2-86/1991
Plot s podmurovkou pri telocvični
10/2-4/1993
Pohostinstvo "Zámoček" Platanova ulica
205/1-37/2016
Pomník (kamenný blok) účastníkom a hrdinom SNP v Strážove 205/2-648/2016
Požiarna zbrojnica v Brodne
238/1-1/1991
Požiarna zbrojnica v Bytčici (Dlhá 22/21)
207/1-1/1991
Požiarna zbrojnica v Strážove (Dedinská 117/30)
209/1 -1/1991
Požiarna zbrojnica v Zádubní 214/214
230/1-2/1991
Požiarna zbrojnica v Zádubní 214/214
230/1-1 /1991
Požiarna zbrojnica vo Vraní (Datlová 70/4)
236/1-1/1991
Požiarna zbrojnica vo Vraní (pri ihrisku)
236/1-2/1979
Požiarna zbrojnica vo Vraní (pri ihrisku) - dodávka a montáž mri 236/1-3/2020
Predlženie kom . ul. Pod Hájom, úprava parovodu
9951/2-196-1 /04
Preferencia vozidiel VOD - úprava stykovej križovatky Fándlyho 21140/2-729/19
Prekrytie pergoly bl.B5 Zilina-Hájik l.st.
10334/2-462/03
Preložka oplotenia Závodská cesta, objekt TO
307 /2-40/1994
Prestavba Okružnej križovatky ciest 111/01889 a 111/01890 Rosins 1624/2-693/2018
Prestavba Okružnej križovatky ciest 111/01889 a 111/01890 Rosins 1624/2-691 /2018
Prestavba Okružnej križovatky ciest 111/01889 a 111/01890 Rosins 1624/2-690/2018
Prestavba Okružnej križovatky ciest 111/01889 a 111/01890 Rosins 1624/2-694/2018
Priečinkový hlinikový systém
205/2-156/2003
Prístrešok pohostinstva "Zámoček" Platanova ulica
205/1 -39/2016
Prístrešok v areáli futbalového ihriska v Bytčic i
1938/2-782/2020
Prístupová komun . k priľahlým domovým zariadeniam vo vnútro 2039/2-784/20
Pumptracková dráha (aj s mobiliárom) pri Vodnom diele v Ziline 205/2-696/2018
Rekonš. detského ihriska na Bôriku-Sad mieru
215/2-1/2010
Rekonš .spevnených plôch a ihrísk na ul. Platanova, Limbova, G 1833/2-697/2018
Rekonštrukcia balustrád pri Farskom kostole
0511/2-421/2006
Rekonštrukcia budovy na Kuzmányho ulici 105, Zilina - CVC Sp 1103/1-25/2011
Rekonštrukcia cintorína CA /Bôrik/
303/2-455/1991
Rekonštrukcia detského ihriska v Lesoparku Chrasť - mobiliar 205/2-736/2019
Rekonštrukcia detského ihriska v Lesoparku Chrasť - SO 01 ex 1906/2-730/2019
Rekonštrukcia kaplnky Závodie
0617/1-42/2009
Rekonštrukcia námestia sv. Jána Bosca - Bánová
200907 /2-572/12
Rekonštrukcia námestia sv. Jána Bosca - Bánová - verejné osv 200907 /2-573/12
Rekonštrukcia podlahy v podkrovných priestoroch budovy súp . č 205/1-41/2017

2 360,00
7 499,74
12 326,02
19 900,02
10 919,75
14 212,50
600,00
147 284,19
44 098,00
8 845,60
370 374,92
324 999,57
226 074,18
292 926 ,73
41 365,31
4 800,00
3 385,78
3 987,30
172,56
48 821,98
19 149,01
3 594,57
28 029,47
1 200,00
18 146,50
68 328,80
1 092,18
1 268,11
1 935,24
9 571 ,22
2 854,67
2 000,00
42 940,32
67 462,01
16 074,62
1 653,72
4 890,38
7 209 ,88
98 065,02
45 665,55
1 991 ,64
2 322,59
9 391 ,98
2 750,28
166 423,23
103 045,31
58 918,99
207 098,88
598 584,99
46 409,61
159134,10
207 485,34
51 221 ,50
323 771 , 13
26 330,03
2 848,54

Rekonštrukcia Rosenfeldovo paláca Hurbanova 335/28 (nové c 029/1-1/2016
Rekonštrukcia ulíc Bottova a Stúrova
200904/2-574/12
Rekonštrukcia ulice Bottova - verejné osvetlenie
200904/2-575/12
Rekonštrukcia vykurovania v podkrovných priestoroch budovy s 205/1-44/2019
Revitalizácia verejného priestoru - Sad Pavla Dobšinského
1522/2-710/2018
Revitalizácia verejného priestoru - Sad Pavla Dobšinského, oplc 1522/2-711/2018
Revitalizácia verejného priestoru na Ul. J. Závodského Zilina-Zi 1633/2-731/2019
Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny 1 - drobná 1723/2-785/2020
Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny 1 - spevne 1723/2-786/2020
Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny 1- vegeta 1723/2-787/2020
Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny 1- verejné 1723/2-783/2020
Rosenfeldov palác Hurbanova 335/28 - oplotenie
9281/2-2/2016
Rosenfeldov palác Hurbanova 335/28 - sadové a parkové úpra 9281/2-1/2016
Rosenfeldov palác Hurbanova 335/28 - spevnené plochy
9281/2-3/2016
Rosenfeldov palác Hurbanova 335/28 (nové centrum kultúry) 9281/1-1/1995
Rozšírenie a oplotenie cintorína Trnové
201016/2-571/12
Sanácia zárubného a oporného múru Vranie
201104/2-570/12
Sklad bez súpisného čísla v areáli Mestskej plavárne
205/1-45/2019
Sklad divadelných kulís Zilina - Budatín (Na Lány 1074/12)
248/1-1/2006
Stavba č. 0202 - konštrukcia osvetl. stožiarov
10/2-23-2/2002
10/2-23-4/2002
Stavba č. 0202 - osvetlovacie stožiare
10/2-23-1/2002
Stavba č. 0202 - severná a južná tribúna
10/2-23-3/2002
Stavba č. 0202 - umelé osvetl., karner. a ozvučovací systém
Stavba. č. 96 59 proj. dokument. + inžin. činnosť
307/2-50/1997
247/2-1/1991
Stavby Mest. krytá plaváreň
Stavebné úpravy spevnených plôch MKP Zilina
1808/2-698/2018
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ 133/A2 (Predmestská 1330/2-584/2013
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ 134/A2 (Predmestská 1330/2-585/2013
Stojisko na umiestnenie kontajnerov- typ 135/A2 (Predmestská 1330/2-586/2013
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ 151/81 (Predmestská 1330/2-587/2013
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ 152/81 (Predmestská 1330/2-588/2013
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ 35/C1 (Predmestská 1 1330/2-593/2013
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ 36/81 (ul. Pod hôrkou 1330/2-590/2013
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ 60/81 (ul. Pod Hôrko1 1330/2-589/2013
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ 61/C1 (ul. Pod hôrkou 1330/2-591/2013
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ 95/81 (ul. Pod hôrkou 1330/2-592/2013
Stojisko na umiestnenie kontajnerov- typ A1 (Berlínska ul.)
1330/2-622/2014
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ A 1 (Berlínska ul.)
1330/2-623/2014
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ A 1 (Berlínska ul.)
1330/2-624/2014
1330/2-625/2014
Stojisko na umiestnenie kontajnerov- typ A1 (Berlínska ul.)
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ A 1 (Bulharska cesta) 1719/2-670/2017
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ A 1 (Moskovská ulica) 1719/2-676/2017
Stojisko na umiestnenie kontajnerov- typ A1 (Moskovská ulica) 1719/2-677/2017
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ A 1 (Moskovská ulica) 1719/2-678/201
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ A 1 (Moskovská ulica) 1719/2-679/2017
1330/2-620/2014
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ A1 (Popradská ul.)
Stojisko na umiestnenie kontajnerov- typ A1 (Popradská ul.)
1330/2-621/2014
1330/2-617/2014
Stojisko na umiestnenie kontajnerov- typ A1 (Prešovská ul.)
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ A 1 (Prešovská ul.)
1330/2-618/2014
1330/2-619/2014
Stojisko na umiestnenie kontajnerov- typ A1 (Prešovská ul.)
Stojisko na umiestnenie kontajnerov- typ A1 (Ulica Karola Kme 1719/2-683/2017
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ A 1 (Ulica Karola Kme 1719/2-684/2017
Stojisko na umiestnenie kontajnerov- typ A2 (Bulharska cesta) 1719/2-671/2017
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ A2 (Moskovská ulica) 1719/2-680/2017
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ A2 (Pittsburská ulica) 1719/2-682/2017
Stojisko na umiestnenie kontajnerov- typ A2 (Ustecká ulica)
1719/2-681/2017

2 473 266,93
202 282,91
8 173,62
7 483,00
165 915,60
37 534,81
237 559,60
131 383,38
35 006,54
27 647,24
18 138,84
49 746,67
11 929,70
33 270,90
89 487,43
26 462,76
171 975,05
25 000,00
81 343,73
423 830,13
133 961,93
446 623,05
919 672,49
899,09
12 629,95
41 799,56
4 697,42
4 697,42
4 697,42
4 781,70
4 781,70
3 370,87
4 781,70
4 781,70
3 460,26
4 692,35
4 343,20
4 343,20
4 343,20
4 343,20
6019,19
5 988,45
5 988,45
5 988,45
5 988,45
4 343,20
4 343,20
4 343,20
4 343,20
4 343,20
5 988,45
5 988,45
6 019,20
5 988,45
5 988,45
5 988,45

Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ B1 (Bulharska cesta) 1719/2-672/2017
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ B1 (Bulharska cesta) 1719/2-673/2017
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ B1 (Ulica Karola Kme 1719/2-685/2017
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ B1 (Ulica Karola Kme 1719/2-686/2017
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ B1 (Varšavská ul.)
1330/2-626/2014
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ B1 (Varšavská ul.)
1330/2-627/2014
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ C1 (Moskovská ulica) 1719/2-674/2017
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ C1 (Moskovská ulica) 1719/2-675/2017
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ C1 (Ulica Karola Kme 1719/2-688/2017
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ C1 (Ulica Karola Kme 1719/2-687/2017
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ C1 (Varšavská ul.)
1330/2-628/2014
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ C1 (Varšavská ul.)
1330/2-628/2014
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ C1 (Varšavská ul.)
1330/2-629/2014
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ C1 (Varšavská ul.)
1330/2-630/2014
Stojisko na umiestnenie kontajnerov - typ C1 (Varšavská ul.)
1330/2-631 /2014
Stolárska dielňa v Budatíne (Na Lány 307/10)
2217/1-1 /1991
Stredisko služieb škole Lichardova ul. - garáž /presťahované z \ 9282/2-2/1996
Studňa v Brodne (po ONV)
214/2-394/1958
Studňa v Zilinskej Lehote - Na Hôrku (po ONV)
214/2-400/1951
Studňa v Zilinskej Lehote - pri MS (po ONV)
214/2-396/1951
Studňa v Zilinskej Lehote - Randová (po ONV)
214/2-395/1951
Sústava Rudolf
249/2-165/2002
Skalská jedáleň a družina pri ZS Hollého 400/66
9263/1-2/1966
Skalská jedáleň pri ZS Brodno (Brodňanská 110/11 O)
9259/1-2/1972
Skalská jedáleň pri ZS Gaštanová
927 4/1-2/89
Skalská jedáleň pri ZS Hliny 5 (V. Javorku 8157/34)
9266/1 -3/1967
Skalská jedáleň pri ZS Hliny 5 (V. Javorku 8157/34) - rekonštru 9266/1-8/2012
Sport. telových. areál ZS Hliny 5 (V. Javorku 8156/36)
9266/1-4/1966
Sport. telových. areál ZS Hliny 5 (V. Javorku 8156/36) - umelé l 9266/2-1/2013
Sportové ihrisko pri Základnej škole Karpatská ulica
9271/2-2/2019
Sportové ihrisko pri Základnej škole Karpatská ulica
9271/2-3/2019
Sportové ihrisko v Zádubní
205/2-565/1977
Sportové ihrisko v Zádubní - sociálne zariadenie TJ
205/1-21/1977
Sportové ihrisko v Zádubní - tribúna TJ
205/1-22/1977
Sportovisko Oravská - Workout, Skatepark
1737/2-778/2020
Sportový areál TJ vo Vraní
205/1-19/1979
Sportový areál a šatne na futbalovom ihrisku v Brodne
205/1-24/2013
Tartanová dráha - revitalizácia športovísk na Oravskej ulici
1868/2-777/2020
Telocvična a dielne ZS Hliny 5 (V. Javorku 8444/38)
9266/1-2/1966
Telocvična a dielne ZS Hliny 5 (V. Javorku 8444/38) - rekonštrL 9266/1-7/2012
Telocvična a dielne ZS Hliny 5 (V. Javorku 8444/38) - rekonštrL 9266/1-6/2012
Telocvičňa gymnastická pri ZS Karpatská 8063
9271/1-2/2010
Telocvičňa pri ZS V. Javorku (V.Javorku 8569)
0901 /1-43/2009
Telocvičňa Základná škola Gaštanová ul.
9274/2-1/1989
Telocvičňa ZS Brodno (Brodňanská 110/11 O)
9259/1-3/1972
Telocvična ZS Závodie (Skalská 761/99)
9262/1-2/1977
Tréningová hala pri zim . štad . ZA, interiér
0317 /1-28/2005
Tréningová hala pri zim. štad. ZA, káblová prípojka
0317 /2-266/2005
Tréningová hala pri zim. štad. ZA, prekládka káblového potrubí, 0317/2-265/2005
Tréningová hala pri zim . štad. ZA, rekonš. a osvetlenie (Uhoľná 0317 /1-27 /2005
Tréningové ihrisko Zilina, Bytčica - stavebné úpravy a osvetlenie 1314/2-606/14
Tribúna TJ Bánová
9071/2-89/1991
Trolejbus. doprava 1. st.
9231/2-92/1994
Uprava nábrežie Rajčianky
9062/2-88/1991
Uprava nástupného priestoru do budovy MsU /č. s. 9503/
201/2-7/1995
Uprava spevnených plôch Zilina - Hájik
1419/2-642/2015

5 792,13
5 792,14
5 761,39
5 761,39
4 723,98
4 373,98
4 389,93
4 389,93
4 359,18
4 359,19
3 292,00
3 292,00
3 292,00
3 292,00
3 292,00
20 497,84
239,29
199,16
33,59
65,09
31,40
10 772,75
28 684,23
27 253,37
270 711,52
55 796,26
119574,39
16 563,76
6 300,00
85113,70
61 221,00
9411 ,07
14434,18
16 397,80
281 536,40
12 215,36
15 036,85
166 869,59
44 007,57
163 536,60
121 839,20
269 488,08
757 288,26
35 923,79
44 654,62
452 769,17
21 270,35
22 953,65
38 327,32
2 180 289,66
49 068,74
18 213,45
6 995 828,12
7 966,54
18 277,60
13 798,44

Viacúčelová

špor. plocha Gymnázium Varšavská ul.
0316/2-232/03
ihrisko Bánová
1425/2-638/2015
Viacúčelové ihrisko Zilina - Hájik, ul. Kempelenova
1406/2-640/2015
Vonkajšie bazény Mestskej plavárne
247/2-2/1996
Výstavba novej konečnej zastávky v Bytčici - autobusový prístre 0920/2-517/2011
Vývarovňa pre dôchodcov Lichardova 44 (nebytové priestory)
205/1-21/1996
Workoutové ihrisko v Mojšovej Lúčke
1817/2-714/2019
Zádubnie prístavba k obch. jednotke
9010/2-77/1991
Základná škola Bánová - studňa kopaná
9258/2-1/1991
Základná škola Bánová (Do Stošky 231/8)
9258/1-1/1991
Základná škola Bánová (Do Stošky 231/8) - asfaltová plocha
9258/2-1/2019
Základná škola Bánová (Do Stošky 231/8) - workoutové ihrisko 9258/2-2/2020
Základná škola Brodno (Brodňanská 110/17)
9259/1-1/1969
Základná škola Budatín (Slov. dobrovoľníkov 122/1)
9260/1-2/1991
Základná škola Budatín - pôvodná (Slov. dobrovoľníkov 122/1) 9260/1-1/1991
Základná škola Budatín - prístavba (Slov. dobrovoľníkov 122/1 ) 9260/1-3/1993
Základná škola Bytčica (Na stanicu 562/27)
9256/1-1 /1996
9256/2-1 /2008
Základná škola Bytčica - Plynová prípojka k ZS
Základná škola Gaštanová - Hokejbalové ihrisko ZS Solinky
0512/2-318/2006
Základná škola Gaštanová - Hokejbalové ihrisko ZS Solinky ,os 0512/2-317/2006
Základná škola Gaštanová (Gaštanová 3136/56)
927 4/1-1 /1988
Základná škola Hájik (Námestie mladosti 3467/1)
9276/1-1 /2007
Základná škola Hájik - detské ihrisko v areáli školy
9276/2-2/2019
Základná škola Hájik (Námestie mladosti 3467/1)
10529/1-2/1997
Základná škola Hliny 5 (V. Javorku 2535/35)
9266/1-1 /1966
Základná škola Hliny 5 (V. Javorku 2535/35) - rekonštrukcia
9266/1-5/2012
Základná škola Hliny 7 - Jarná ul. (Jarná 2599/20)
9268/1-1 /1965
Základná škola Hliny 7 - Jarná ul. (Jarná 2599/20) - rekonš. bu< 9268/1-2/2012
Základná škola Hliny 7 - Jarná ul. (Jarná 2599/20) - rekonš. bu1 9268/1-3/2012
Základná škola Hliny 8 (Lichardová 2805/20)
9269/1-1 /1970
Základná škola Hliny 8 (Lichardová 2805/20) - rekonštrukcia bL 9269/1-3/2012
Základná škola Hliny 8 (Lichardová 2805/20) - rekonštrukcia bL 9269/1-2/2012
Základná škola Hliny 8 - letná trieda altánok
9269/2-2/2012
Základná škola Hliny 8 - školské ihrisko a oplotenie
9269/2-1 /2007
Základná škola Hollého 400/66
9263/1-1 /1966
Základná škola Hollého - Cesta asfaltová
9263/2-2/1964
Základná škola Hollého - chodníky v objekte
9263/2-1/1964
Základná škola Hollého 400/66 - zmena využitia 2 NP na materi 9263/1-3/2011
Základná škola Karpatská - Garáž pre malotraktor
9271/2-1/1990
Základná škola Karpatská - TV k ZS - komunik.vozidlové, ter. a 49799/2-2/1992
Základná škola Karpatská 8063/1
9271/1-1/1984
Základná škola Limbová - viacúčelové ihrisko s umelou trávou E 9275/2-1 /2006
Základná škola Limbová - viacúčelové ihrisko s umelou trávou E 9275/2-2/2006
Základná škola Limbová 3346/30
927 5/1-1 /1992
Základná škola Limbová 3346/30 - rekonš. a obnova sociálnych 9275/1-2/2019
Základná škola Limbová 3346/30 - rekonštrukcia oplotenia
9275/2-1/2018
Základná škola Limbová 3346/30 - rekonštrukcia oplotenia mult 9275/2-3/2021
Základná škola Martinská - oplotenie budovy
9272/2-2/1984
9272/2-3/2007
Základná škola Martinská - viacúčelové ihrisko
Základná škola Martinská 3130/20
9272/1-1 /1982
Základná škola s Materskou školou Gaštanova 8327/56
9110/1-1/1991
9270/1-1 /1973
Základná škola sv. Gorazda 1671/1
Základná škola sv. Gorazda 1671/1 - multifunkčné ihrisko s um1 9270/2-1/2019
Základná škola sv. Garazda 1671 /1 - rekonštrukcia priestorov p 9270/1-2/2014
Základná škola Trnové (Dolná Trnovská 280/36)
9261/1-1/1975
Základná škola Trnové - detské ihrisko pri ZS a MS
9261/2-8/201 O
Viacúčelové

23 494,76
28 608,14
14 679,26
438 920,84
2 975,00
232 537,37
14 808,00
5 174,91
149,90
106 371,89
5 920,80
4 998,00
380 961,09
117 583, 10
7 218,18
379 136,80
613 015,72
3 323,19
108 359,20
19743,27
2 826 742,16
14 937,26
30 544,21
7 387 656,13
137 793,90
545 813,13
321 325,53
459 587,24
399 545,32
308 856,57
258 968,95
961 947,41
5 577,00
146 418,61
216 333,96
1 858,86
8 232,09
27 985,59
241 ,78
132 029,02
1 167 671,51
16 411 ,07
21 772,61
2 187 688,28
510,54
29 998,20
8 995,49
50 914,03
66 405,90
943 219,44
332 105,46
540 589,10
62 353,00
300 171,27
329 526,67
16 697,55

Základná škola Trnové - Oplotenie budovy
Základná škola Trnové - oplotenie škol. ihriska
Základná škola Trnové - prípojka kanalizácie pre ZS a MS
Základná škola Trnové - studňa betónová
Základná škola Trnové - školské ihrisko
Základná škola Trnové - unimo bunka
Základná škola Trnové - unimo bunka
Základná škola Trnové - úprava chodníkov a areálu v ZS a MS
Základná škola Trnové - viacúčelové ihrisko /33m x 18ml
Základná škola Trnové - záhradný altánok
Základná škola Závodie (Skolská 1/49)
Základná škola Závodie - ihrisko v areáli ZS
Základná škola Závodie - oplotenie futbalového ihriska
Základná škola Závodie - sklenník s vyvýšenými záhonmi
Základná škola Závodie - Viacúčelové miniihrisko ZS Závodie /č
Základná umelecká škola L. Arvaya - Plynofikácia č.s. 04 03
Základná umelecká škola L. Arwaya (Radlinského 304/2)
Základná umelecká škola Martinská 1770/19
Zastávky MHD-nám .sv.Bosca,Hlinská pri Váhostave,Tajovskéh
Zimný štadión - 1.etapa - monitoring /č.s . 9612/
Zimný štadión na ul. Uhoľná 573/5
Zimný štadión na ul. Uhoľná 573/5 - kanalizačná prípojka
Zimný štadión na ul. Uhoľná 573/5 - prípojka elektro podzemná
Zimný štadión na ul. Uhoľná 573/5 - prípojka vody
Zimný štadión na ul. Uhoľná 573/5 - spevnené plochy asfaltové
Zimný štadión rekonš . - elektroinštalácia, meranie a regulácia
Zimný štadión rekonš . - južná strana
Zimný štadión rekonš. - komunikačné priestory, sedačky
Zimný štadión rekonš. - rekonš. výmenikovej stanice
Zimný štadión rekonš . - stavebné úpravy
Zimný štadión rekonš. - strojovna chladenia
Zimný štadión rekonš. - úprava šatne A, VIP a hyg. zariad.
SPOLU

9261 /2-2/1953
9261/2-3/1975
9261/2-9/2012
9261/2-1/1953
9261/2-4/1975
9261 /2-5/1985
9261 /2-6/1985
9261/2-10/2012
9261/2-7/2008
9261/2-11/2019
9262/1-1 /1991
9262/2-3/2019
9262/2-1 /2003
9262/2-4/2020
9262/2-2/2005
9278/2-1 /2004
9278/1-1/1986
9279/1-1 /1991
9624/2-110/1997
205/1-7 /2003
205/1-20/201 O
205/2-490/201 O
205/2-491/2010
205/2-489/201 O
205/2-488/201 O
0104/2-448/2002
0104/2-230/04
0104/2-446/2002
0104/2-231/05
0104/2-447/2002
0104/2-445/2002
0104/2-229/02

691,26
211.45
11 950,80
499,67
15 468,37
1 035,15
1 035,15
5 019.48
81 961 ,76
2 592,00
854 782,29
10 000,00
29 332,21
6 500,00
25 937,33
19 708,23
379 037,64
207 023,06
41 878,81
13 745,17
2 350 306,90
390,92
390,92
195,46
15 636,60
64 756,69
224188,26
298 622,63
10 990,94
44 078,95
385 279,21
600 972,98
128 479 441,63

Dátum zaradenia Druh majetku
1.5.1988 0:00 021/1-budovy
5.1.1992 0:00 021 /1 - budovy
31.3.1992 0:00 021 /1 - budovy
3.7.1991 0:00 021/1 - budovy
7.9.2009 0:00 021/2 - stavby
14.5.2015 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.10.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.10.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.10.2019 0:00 021/2 - stavby
1.10.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.10.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.10.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.10.2019 0:00 021/2 - stavby
1.10.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.10.2019 0:00 021/2 - stavby
1.10.2019 0:00 021/2 - stavby
1.10.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.10.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.10.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.10.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.10.2019 0:00 021/2 - stavby
1.10.2019 0:00 021/2 - stavby
1.10.2019 0:00 021/2 - stavby
1.10.2019 0:00 021/2 - stavby
1.10.2019 0:00 021/2 - stavby
1.10.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.10.2019 0:00 021/2 - stavby
1.10.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.10.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.10.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.10.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.10.2019 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
31.3.201 O 0:00 021/2 - stavby
31.3.2010 0:00 021 /2 - stavby
31.3.201 O 0:00 021/2 - stavby
1.12.19910:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby

Umiestnenie majetku
Mestský úrad
Mestská polícia
Ostatné
Radnica
šport
šport
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky

1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
3.7.1991 0:00 021 /1 - budovy
1.1.2009 0:00 021/2 - stavby
31 .12.2009 0:00 021/1 - budovy
1.9.1998 0:00 021 /1 - budovy
27.12.2018 0:00 021 /2 - stavby
1.7.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.7.2014 0:00 021 /2 - stavby
1.7.2014 0:00 021/2 - stavby
1.7.2014 0:00 021 /2 - stavby
1.6.2014 0:00 021 /2 - stavby
1.6.2014 0:00 021 /2 - stavby
1.6.2014 0:00 021 /2 - stavby
1.1.2012 0:00 021/2 - stavby
3.7.1991 0:00 021/1-budovy
3.7.1991 0:00 021 /1 - budovy
1.9.2002 0:00 021 /2 - stavby
28.6.2000 0:00 021/2 - stavby
1.4.2008 0:00 021 /2 - stavby
30.9.2006 0:00 021 /2 - stavby
14.8.2006 0:00 021 /2 - stavby
11 .12.2008 0:00 021 /2 - stavby
30.11.201 O 0:00 021/2 - stavby
12.10.2005 0:00 021/2 - stavby
10.8.2005 0:00 021 /2 - stavby
25.4.2014 0:00 021 /2 - stavby
30.1.2017 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2018 0:00 021/2 - stavby
30.1 .2017 0:00 021/2 - stavby
30.1.2021 0:00 021/2 - stavby
25.4.2014 0:00 021 /2 - stavby
20.11.2014 0:00 021 /2 - stavby
20.11.2014 0:00 021 /2 - stavby
30.1.2017 0:00 021/2 - stavby
25.4.2014 0:00 021/2 - stavby
1.10.201 O 0:00 021 /2 - stavby
30.1.2017 0:00 021 /2 - stavby
30.1.2017 0:00 021 /2 - stavby
30.1 .2017 0:00 021 /2 - stavby
30.1.2017 0:00 021/2 - stavby
30.1.2017 0:00 021 /2 - stavby
30.1.2017 0:00 021/2 - stavby
30.1.2017 0:00 021 /2 - stavby

autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
autobusové prístrešky
Ostatné
parovody, teplovody
CVC Spektrum
CVC Spektrum
miestne komunikácie , chodníky, námestia
dokončené projekty zo SR
dokončené projekty zo SR
dokončené projekty zo SR
dokončené projekty zo SR
dokončené projekty zo SR
dokončené projekty zo SR
Detské jasle A.Kmeťa
pre dôchodcov (stacionár)
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
šport
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
Jedáleň

30.1.2017 0:00 021 /2 - stavby
30.1.2017 0:00 021 /2 - stavby
30.1.2017 0:00 021 /2 - stavby
30.1.2017 0:00 021/2 - stavby
30.1.2017 0:00 021 /2 - stavby
1.9.2012 0:00 021 /2 - stavby
1.8.2015 0:00 021 /2 - stavby
16.2.2017 0:00 021 /2 - stavby
25.4.2014 0:00 021 /2 - stavby
25.4.2014 0:00 021 /2 - stavby
9.10.2006 0:00 021 /2 - stavby
20.11.2014 0:00 021 /2 - stavby
1.4.2011 0:00 021 /2 - stavby
30.1.2017 0:00 021/2 - stavby
3.7.1991 0:00 021/1 - budovy
3.7.1991 0:00 021/1-budovy
5.12.2008 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2019 0:00 021/2 - stavby
1.4.201 O 0:00 021 /2 - stavby
1.8.2013 0:00 021 /1 - budovy
17.12.2018 0:00 021 /2 - stavby
1.7.1998 0:00 021/2 - stavby
1.9.2002 0:00 021 /2 - stavby
1.9.1996 0:00 021 /2 - stavby
1.9.2002 0:00 021 /2 - stavby
11.12.2000 0:00 021 /2 - stavby
1.9.2000 0:00 021 /2 - stavby
19.11.2003 0:00 021 /2 - stavby
17.10.2003 0:00 021 /2 - stavby
11.12.2012 0:00 021/2 - stavby
1.12.2002 0:00 021/2 - stavby
30.1.2019 0:00 021 /2 - stavby
8.12.2006 0:00 021/2 - stavby
8.12.2006 0:00 021 /2 - stavby
8.12.2006 0:00 021/2 - stavby
15.1.1996 0:00 021/2 - stavby
1.1.1992 0:00 021 /2 - stavby
1.1.1979 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/1 - budovy
1.3.2018 0:00 021/1 - budovy
24.2.2005 0:00 021/2 - stavby
23.7.1992 0:00 021 /2 - stavby
31.3.1993 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
9.11.1992 0:00 021 /2 - stavby
1.11.2019 0:00 021 /2 - stavby
26.4.1994 0:00 021/2 - stavby
30.3.1998 0:00 021/2 - stavby
27.3.2003 0:00 021 /2 - stavby
6.5.2020 0:00 021 /2 - stavby
10.2.2017 0:00 021/2 - stavby
21.2.2011 0:00 021/1 - budovy
1.1.2021 0:00 021/2 - stavby
1.1.2021 0:00 021/2 - stavby
1.1.2021 0:00 021 /2 - stavby
1.1.2021 0:00 021/2 - stavby

detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
detské a športové hriská
Detské jasle Hliny II
Detské jasle Hliny III
detské a športové hriská
detské a športové hriská
ostatné
Domov sociálnych služieb
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
Ostatné
detské a športové hriská
Ostatné
Ostatné
dokončené investície
detské a športové hriská
miestne komunikácie, chodníky, námestia
Ostatné
Ostatné
Ostatné
Ostatné
inžinierske siete
ostatné
márnice a domy smútkov
detské a športové hriská
inžinierske siete
inžinierske siete
inžinierske siete
inžinierske siete
miestne komunikácie, chodníky, námestia
Ostatné
Ostatné
Ostatné
NN, VN rozvody, prípojky, siete
ZS MS Gaštanová
Nízkoprahové centrum
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné

1.8.2014 0:00 021/2 - stavby
1.8.2014 0:00 021 /2 - stavby
9.4.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/1 - budovy
1.5.1991 0:00 021/1 - budovy
1.1.1956 0:00 021/1 - budovy
10.6.2014 0:00 021/1 - budovy
1.12.2012 0:00 021 /2 - stavby
1.6.1978 0:00 021 /1 - budovy
1.9.1995 0:00 021/1 - budovy
1.1.1982 0:00 021/1 - budovy
31 .12.2018 0:00 021 /2 - stavby
1.9.1980 0:00 021/1-budovy
1.11 .1997 0:00 021/1 - budovy
1.11 .2008 0:00 021/2 - stavby
1.2.1965 0:00 021/1 - budovy
1.1.1967 0:00 021/1 - budovy
1.1.1967 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1976 0:00 021/1 - budovy
1.9.1969 0:00 021/1 - budovy
25.4.2014 0:00 021/1 - budovy
1.1.1976 0:00 021/1 - budovy
1.9.1995 0:00 021/1 - budovy
1.9.1973 0:00 021 /1 - budovy
1.5.1991 0:00 021/1 - budovy
1.9.1966 0:00 021/1 - budovy
1.5.1991 0:00 021/1 - budovy
1.3.1983 0:00 021/1-budovy
1.6.1995 0:00 021 /2 - stavby
1.6.1995 0:00 021/1 - budovy
1.5.1991 0:00 021/1 - budovy
1.10.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.1 .1950 0:00 021/2 - stavby
1.1.1950 0:00 021/2 - stavby
1.12.1967 0:00 021/2 - stavby
1.12.1967 0:00 021/1 - budovy
1.10.1988 0:00 021/1 - budovy
1.5.1991 0:00 021/1 - budovy
1.9.1995 0:00 021/2 - stavby
1.5.2019 0:00 021 /2 - stavby
10.7.1992 0:00 021/1 - budovy
1.5.1991 0:00 021/1 - budovy
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.3.2020 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby

miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
márnice a domy smútkov
MSA. Kmeťa
MS Bánová
MS Bánová
MS Bánová
MS Borodáča 6
MS Borodáča 7
MS Budatín
MS Budatín
MS Gemerská
MS Hájik
MS Hájik
MS Hliny 3
MS Hliny4
MS Hliny4
MS Hliny6
MS Hliny 7
MS Hliny?
MS Hliny 8
MS Limbová
MS Považský Chlmec
MS Predmestská
MS Stavbárska
MS Strážov
MS Trnavská
SSS Zilina
SSS Zilina
MS Trnové
MS Trnové
MS Trnové
MS Trnové
MS Zádubnie
MS Zádubnie
MS Zástranie
MS Závodie
MS Limbová
miestne komunikácie , chodníky, námestia
Mestská plaváreň
Mestské divadlo
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia

1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
14.2.2017 0:00 021 /2 - stavby
14.2.2017 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.201 O 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2010 0:00 021 /2 - stavby
13.5.2008 0:00 021/2 - stavby
13.5.2008 0:00 021 /2 - stavby
1.1 .2009 0:00 021/2 - stavby
1.6.2008 0:00 021 /2 - stavby
18.5.2007 0:00 021 /2 - stavby
18.5.2007 0:00 021 /2 - stavby
1.6.2008 0:00 021/2 - stavby
14.11.2006 0:00 021 /2 - stavby
14.11.2006 0:00 021 /2 - stavby
14.11 .2006 0:00 021 /2 - stavby
14.11.2006 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.4.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
28.1.2013 0:00 021/2 - stavby
28.1.2013 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1993 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1993 0:00 021/2 - stavby
1.12.1993 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
5.2.1996 O:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
23.3.2007 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby

miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komun ikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komun ikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia

1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5 ..1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
5.1.2009 0:00 021 /2 - stavby
23.7.1992 0:00 021 /2 - stavby
10.2.1992 0:00 021/2 - stavby
24.10.1996 0:00 021 /2 - stavby
13.11 .1995 0:00 021 /2 - stavby
9.11 .1992 0:00 021 /2 - stavby
23.7.1992 0:00 021 /2 - stavby
9.11.1992 0:00 021/2 - stavby
16.10.2003 0:00 021 /2 - stavby
2.6.2005 0:00 021/2 - stavby
15.12.2004 0:00 021 /2 - stavby
19.11 .2003 0:00 021 /2 - stavby
27.5.2004 0:00 021/2 - stavby
27 .5.2004 0:00 021 /2 - stavby
20.6.2005 0:00 021 /2 - stavby
12.12.2005 0:00 021 /2 - stavby
12.12.2005 0:00 021 /2 - stavby
12.12.2005 0:00 021 /2 - stavby
16.11.2005 0:00 021 /2 - stavby
16.11 .2005 0:00 021/2 - stavby
16.11 .2005 0:00 021/2 - stavby
9.11.1992 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.1.1993 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
28.12.2018 0:00 021 /2 - stavby
7.2.2017 0:00 021 /2 - stavby
28.9.2004 0:00 021/2 - stavby
1.10.2010 0:00 021 /2 - stavby
14.2.2020 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2018 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021/2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021/2 - stavby
17.3.2017 0:00 021/2 - stavby
17.3.2017 0:00 021/2 - stavby
17.3.2017 0:00 021/2 - stavby
17.3.2017 0:00 021/2 - stavby
17.3.2017 0:00 021/2 - stavby
17.3.2017 0:00 021/2 - stavby
17.3.2017 0:00 021/2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby

miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodn íky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky , námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia

17.3.2017 0:00 021/2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021/2 - stavby
17.3.2017 0:00 021/2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021/2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021/2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021/2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021 /2 - stavby
17.3.2017 0:00 021/2 - stavby
6.12.2001 0:00 021 /2 - stavby
1.1.2013 0:00 021 /2 - stavby
28.2.2000 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.19910:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2018 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
20.7.2001 0:00 021/2 - stavby
10.2.1992 0:00 021 /2 - stavby
9.11.1992 0:00 021/2 - stavby
20.9.2001 0:00 021/2 - stavby
8.1.2002 0:00 021/2 - stavby
5.11.2002 0:00 021/2 - stavby
5.11.2002 0:00 021/2 - stavby
23.1.2002 0:00 021 /2 - stavby
4.11.2002 0:00 021/2 - stavby

miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia

4.11.2002 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.1.1993 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
26.1.1995 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
29.7.1998 0:00 021 /2 - stavby
29.7.1998 0:00 021/2 - stavby
29.7.1998 0:00 021 /2 - stavby
29.7.1998 0:00 021 /2 - stavby
29.7.1998 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby

miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodn íky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia

1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.19910:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.1.1993 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.10.201 O 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
9.2.2007 0:00 021 /2 - stavby
1.1 .1995 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
12.12.1997 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
21.2.2011 0:00 021/2 - stavby
1.4.2011 O: 00 021/2 - stavby
1.4.2011 O: 00 021/2 - stavby
1.4.2011 0:00 021 /2 - stavby
1.4.2011 0:00 021 /2 - stavby
1.4.2011 0:00 021 /2 - stavby
1.4.2011 0:00 021 /2 - stavby
1.4.2011 0:00 021/2 - stavby
1.4.2011 0:00 021 /2 - stavby
1.4.2011 0:00 021 /2 - stavby
1.4.2011 0:00 021/2 - stavby
1.4.2011 0:00 021/2 - stavby
1.4.2011 0:00 021/2 - stavby
1.4.2011 0:00 021/2 - stavby
1.4.2011 O: 00 021 /2 - stavby
1.4.2011 0:00 021/2 - stavby
1.4.2011 0:00 021 /2 - stavby
1.4.2011 0:00 021 /2 - stavby

miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia

1.4.2011 0:00 021/2 - stavby
1.4.2011 0:00 021 /2 - stavby
1.4.2011 0:00 021 /2 - stavby
1.4.2011 0:00 021 /2 - stavby
1.4.2011 0:00 021 /2 - stavby
1.4.2011 0:00 021/2 - stavby
1.4.2011 0:00 021 /2 - stavby
1.4.2011 0:00 021 /2 - stavby
1.5.2010 0:00 021 /2 - stavby
1.5.2010 0:00 021 /2 - stavby
1.5.2010 0:00 021/2 - stavby
1.5.201 O 0:00 021 /2 - stavby
1.5.201 O 0:00 021 /2 - stavby
1.5.201 O 0:00 021 /2 - stavby
1.5.201 O 0:00 021/2 - stavby
1.5.201 O 0:00 021/2 - stavby
1.5.201 O 0:00 021 /2 - stavby
1.5.201 O 0:00 021 /2 - stavby
1.5.201 O 0:00 021/2 - stavby
1.4.2011 0:00 021 /2 - stavby
1.5.201 O 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
13.12.1993 0:00 021/2 - stavby
23.11.2004 0:00 021 /2 - stavby
2.9.2014 0:00 021 /2 - stavby
2.9.2014 0:00 021 /2 - stavby
18.4.2007 0:00 021/2 - stavby
24.9.2009 0:00 021/2 - stavby
24.9.2009 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.1.1999 0:00 021 /2 - stavby
7.2.2017 0:00 021 /2 - stavby
22.2.2017 0:00 021 /2 - stavby
10.8.1993 0:00 021/2 - stavby
1.11.2013 0:00 021 /2 - stavby
12.12.2000 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
5.9.1996 0:00 021/2 - stavby
31 .3.2009 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.1.1992 0:00 021/2 - stavby
24.10.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby

miestne komunikácie, chodn íky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
terénne a sadové úpravy
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
ostatné
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia

1.12.1991 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie , chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
13.7.2005 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
9.7.2004 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
9.7.2004 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
9.7.2004 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
23.3.2007 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
31.12.20010:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
17.12.1992 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
5.1 .2001 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
7.11.2006 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
5.1.2001 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.1.1999 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
4.11.2013 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
4.2.2004 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
7.4.2010 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.1 .2007 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie , chodníky, námestia
14.3.2003 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
10.1 .1993 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
14.11 .1995 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
5.8.1994 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.12.1999 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
30.11.2015 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
25.1.1994 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie , chodníky, námestia
1.1.1996 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
10.12.2006 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
16.7.1992 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
16.7.1992 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
31.10.2002 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.1.1995 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
10.8.1993 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
22.5.2000 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
5.8.1994 0:00 021 /2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia

8.9.1999 0:00 021/2 - stavby
10.8.1995 0:00 021/2 - stavby
5.8.1994 0:00 021 /2 - stavby
13.9.1994 0:00 021/2 - stavby
17.12.1993 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
10.2.1999 0:00 021 /2 - stavby
1.4.1998 0:00 021/2 - stavby
1.4.1998 0:00 021 /2 - stavby
26.2.1999 0:00 021/2 - stavby
23.4.2001 0:00 021/2 - stavby
4.3.2002 0:00 021/2 - stavby
12.5.1999 0:00 021 /2 - stavby
9.2.2007 0:00 021 /2 - stavby
1.4.2019 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
28.3.1994 0:00 021 /2 - stavby
13.9.1993 0:00 021 /2 - stavby
5.9.2006 0:00 021/2 - stavby
23.6.2006 0:00 021/2 - stavby
18.10.2006 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2013 0:00 021/2 - stavby
1.12.2013 0:00 021 /2 - stavby
18.11.1992 0:00 021 /2 - stavby
10.11.1993 0:00 021/2 - stavby
1.12.1994 0:00 021 /2 - stavby
4.12.2008 0:00 021 /2 - stavby
20 .12.2006 0:00 021/2 - stavby
1.12.2019 0:00 021 /2 - stavby
21.1.2020 0:00 021/2 - stavby
5.6.2007 0:00 021 /2 - stavby
5.6.2007 0:00 021 /2 - stavby
1.3.2017 0:00 021/2 - stavby
6.2.2017 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.1.2003 0:00 021 /2 - stavby
30.10.2006 0:00 021 /2 - stavby
11 .7.2007 0:00 021 /2 - stavby
1.2.2020 0:00 021/2 - stavby
1.2.2020 0:00 021 /2 - stavby
1.2.2020 0:00 021 /2 - stavby
1.2.2020 0:00 021/2 - stavby
1.2.2020 0:00 021 /2 - stavby
1.2.2020 0:00 021 /2 - stavby
1.2.2020 0:00 021/2 - stavby
1.2.2020 0:00 021 /2 - stavby
8.8.2005 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby

miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia

1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
19.9.2002 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
28.3.2003 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
4.9.1998 0:00 021 /2 - stavby
31.3.201 O 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
12.5.1995 0:00 021/2 - stavby
12.5.1995 0:00 021 /2 - stavby
12.5.1995 0:00 021 /2 - stavby
12.5.1995 0:00 021/2 - stavby
12.5.1995 0:00 021/2 - stavby
1.12.1997 0:00 021/2 - stavby
1.12.1997 0:00 021/2 - stavby
13.12.2004 0:00 021/2 - stavby
1.9.2002 0:00 021 /2 - stavby
15.1.201 O 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
20.1 .1997 0:00 021/2 - stavby
15.11 .2002 0:00 021/2 - stavby
28.10.1996 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1997 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
14.5.2003 0:00 021/2 - stavby
28.2.2013 0:00 021 /2 - stavby
11.12.2002 0:00 021 /2 - stavby
11 .12.2002 0:00 021/2 - stavby
15.5.2003 0:00 021/2 - stavby
24.1.2003 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.19910:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby

miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia

1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.1.1994 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
21 .8.2017 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.1.1994 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby

miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky , námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia

1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
9.2.2017 0:00 021 /2 - stavby
21.1 .2020 0:00 021/2 - stavby
1.4.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.3.2019 0:00 021 /2 - stavby
28.2.2017 0:00 021/2 - stavby
1.3.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2012 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.2008 0:00 021/2 - stavby
30.4.2017 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.6.2010 0:00 021 /2 - stavby
10.1.2011 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021/2 - stavby
15.7.2016 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
10.6.1996 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
25.10.2002 0:00 021 /2 - stavby
12.2.2002 0:00 021 /2 - stavby
8.1.2002 0:00 021 /2 - stavby
31.10.2002 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1993 0:00 021/2 - stavby
23.7.2003 0:00 021 /2 - stavby
23.7.2003 0:00 021 /2 - stavby
23.7.2003 0:00 021/2 - stavby
13.4.2004 0:00 021/2 - stavby
13.4.2004 0:00 021/2 - stavby
1.12.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1994 0:00 021/2 - stavby
30.1.2019 0:00 021/2 - stavby
1.1.1956 0:00 021 /2 - stavby
24.4.2017 0:00 021/1-budovy
9.2.2007 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.1.1995 0:00 021/1 - budovy
5.6.2007 0:00 021/1 - budovy
22.4.1993 0:00 021/2 - stavby
1.12.2002 0:00 021 /2 - stavby
21.10.2019 0:00 021/2 - stavby
25.4.2014 0:00 021 /2 - stavby
1.8.2011 0:00 021/2 - stavby

miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komun ikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komun ikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komun ikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodn íky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
ostatné
Ostatné
ostatné
ostatné
Ostatné
Ostatné
ostatné
ostatné
detské a športové hriská
Domov sociálnych služieb
Ostatné

13.2.2017 0:00 021/2 - stavby
1.12.2018 0:00 021 /2 - stavby
5.4.2014 0:00 021 /2 - stavby
11.4.2014 0:00 021 /2 - stavby
1.11.2012 0:00 021/2 - stavby
23.3.2017 0:00 021/2 - stavby
13.12.2016 0:00 021/2 - stavby
1.4.2019 0:00 021/2 - stavby
1.12.2018 0:00 021/2 - stavby
21.10.2019 0:00 021/2 - stavby
1.12.2018 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2018 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2018 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2018 0:00 021 /2 - stavby
1.1.2021 0:00 021 /2 - stavby
27.10.201 O 0:00 021/2 - stavby
1.11.1992 0:00 021/2 - stavby
30.1 .2019 0:00 021/2 - stavby
5.12.2016 0:00 021/1 - budovy
28.2.2013 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
10.9.1993 0:00 021 /2 - stavby
5.12.2016 0:00 021 /1 - budovy
1.9.2016 0:00 021 /2 - stavby
3.7.1991 0:00 021/1-budovy
3.7.1991 0:00 021/1 - budovy
3.7.1991 0:00 021/1 - budovy
1.5.1991 0:00 021/1 - budovy
3.7.1991 0:00 021/1 - budovy
3.7.1991 0:00 021/1 - budovy
30.11.2009 0:00 021/1 - budovy
17.12.2020 0:00 021 /1 - budovy
28.7.2004 0:00 021 /2 - stavby
1.7.2019 0:00 021 /2 - stavby
27.3.2003 0:00 021/2 - stavby
5.8.1994 0:00 021/2 - stavby
29.1.2018 0:00 021 /2 - stavby
29 .1.2018 0:00 021 /2 - stavby
29.1.2018 0:00 021/2 - stavby
29 .1.2018 0:00 021/2 - stavby
25.3.2003 0:00 021 /2 - stavby
5.12.2016 0:00 021 /1 - budovy
8.4.2020 0:00 021/2 - stavby
30.11.2020 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2018 0:00 021 /2 - stavby
19.11 .2010 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2018 0:00 021 /2 - stavby
5.5.2006 0:00 021/2 - stavby
1.12.2011 0:00 021 /1 - budovy
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.11.2019 0:00 021/2 - stavby
22.10.2019 0:00 021 /2 - stavby
9.11.2009 0:00 021/1 - budovy
1.12.2012 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2012 0:00 021 /2 - stavby
7.8.2017 0:00 021 /1 - budovy

Ostatné
detské a športové hriská
dokončené investície
dokončené investície
dokončené investície
detské a športové hriská
miestne komunikácie , chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
ostatné
verejné osvetlenie
dažďová kanalizácia
miestne komunikácie , chodníky , námestia
šport
ostatné
detské a športové hriská
Ostatné
dokončené investície
Ostatné
Ostatné
Ostatné
miestne komunikácie , chodníky, námestia
požiarne zbrojnice
požiarne zbrojnice
požiarne zbrojnice
požiarne zbrojnice
požiarne zbrojnice
požiarne zbrojnice
požiarne zbrojn ice
požiarne zbrojnice
parovody, teplovody
preferencia vozidiel na DPMZ
Ostatné
ostatné
dažďová kanalizácia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
miestne komunikácie, chodníky, námestia
verejné osvetlenie
Ostatné
Ostatné
detské a športové hriská
miestne komunikácie , chodníky, námestia
Oddelenie mobility
detské a športové hriská
terénne a sadové úpravy
Ostatné
Ostatné
detské a športové hriská
detské a športové hriská
márnice a domy smútkov
dokončené investície
dokončené investície
Ostatné

.
4.8.2016 0:00 029 - ostatný dlh Ostatné
1.12.2012 0:00 021/2 - stavby dokončené investície
1.12.2012 0:00 021 /2 - stavby dokončené investície
30.1.2019 0:00 021 /1 - budovy Ostatné
1.12.2018 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
1.12.2018 0:00 021 /2 - stavby ostatné
21 .10.2019 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
31.12.2020 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie , chodníky, námestia
31 .12.2020 0:00 021/2 - stavby miestne komunikácie, chodníky, námestia
31.12.2020 0:00 021/2 - stavby terénne a sadové úpravy
31 .12.2020 0:00 021 /2 - stavby ostatné
4.8.2016 0:00 021 /2 - stavby Ostatné
4.8.2016 0:00 021 /2 - stavby Ostatné
4.8.2016 0:00 021 /2 - stavby Ostatné
1.12.1995 0:00 021/1 - budovy Ostatné
1.12.2012 0:00 021 /2 - stavby dokončené investície
1.12.2012 0:00 021 /2 - stavby dokončené investície
9.12.2019 0:00 021/1 - budovy Ostatné
30.9.2006 0:00 021/1 - budovy Mestské divadlo
30.12.2002 0:00 021/2 - stavby Ostatné
30.12.2002 0:00 021 /2 - stavby Ostatné
30.12.2002 0:00 021/2 - stavby Ostatné
30.12.2002 0:00 021/2 - stavby Ostatné
12.12.1997 0:00 021/2 - stavby ostatné
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby Mestská plaváreň
1.12.2018 0:00 021 /2 - stavby terénne a sadové úpravy
1.12.2013 0:00 021 /2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.12.2013 0:00 021/2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.12.2013 0:00 021 /2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.12.2013 0:00 021 /2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.12.2013 0:00 021/2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.12.2013 0:00 021/2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.12.2013 0:00 021/2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.12.2013 0:00 021 /2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.12.2013 0:00 021 /2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.12.2013 0:00 021/2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.11.2014 0:00 021/2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.11.2014 0:00 021/2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.11.2014 0:00 021/2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.11.2014 0:00 021 /2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.12.2017 0:00 021/2 - stavby dokončené projekty
1.12.2017 0:00 021/2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.12.2017 0:00 021/2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.12.2017 0:00 021 /2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.12.2017 0:00 021 /2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.11 .2014 0:00 021/2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.11.2014 0:00 021 /2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.11 .2014 0:00 021 /2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.11.2014 0:00 021 /2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.11.2014 0:00 021 /2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.12.2017 0:00 021 /2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.12.2017 0:00 021 /2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.12.2017 0:00 021 /2 - stavby dokončené projekty
1.12.2017 0:00 021/2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.12.2017 0:00 021 /2 - stavby dokončené projekty zo SR
1.12.2017 0:00 021 /2 - stavby dokončené projekty zo SR

1.12.2017 0:00 021/2 - stavby
1.12.2017 0:00 021/2 - stavby
1.12.2017 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2017 0:00 021 /2 - stavby
1.11.2014 0:00 021/2 - stavby
1.11.2014 0:00 021/2 - stavby
1.12.2017 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2017 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2017 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2017 0:00 021/2 - stavby
1.11.2014 0:00 021 /2 - stavby
1.11 .2014 0:00 021 /2 - stavby
1.11.2014 0:00 021/2 - stavby
1.11.2014 0:00 021/2 - stavby
1.11.2014 0:00 021/2 - stavby
31.12.1991 0:00 021/1 - budovy
1.6.1996 0:00 021 /2 - stavby
1.1.1958 0:00 021 /2 - stavby
1.1.1951 0:00 021/2 - stavby
1.1.1951 0:00 021 /2 - stavby
1.1.1951 0:00 021/2 - stavby
1.12.2002 0:00 021/2 - stavby
1.1.1966 0:00 021/1 - budovy
1.6.1972 0:00 021 /1 - budovy
1.9.1989 0:00 021 /1 - budovy
1.12.1967 0:00 021/1 - budovy
1.9.2012 0:00 021/1 - budovy
1.12.1966 0:00 021/1 - budovy
16.10.2013 0:00 021/2 - stavby
1.3.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.3.2019 0:00 021 /2 - stavby
16.11.2011 0:00 021 /2 - stavby
16.11.2011 0:00 021/1 - budovy
16.11.2011 0:00 021 /1 - budovy
1.2.2020 0:00 021 /2 - stavby
30.11.2009 0:00 021/1 - budovy
1.12.2013 0:00 021/1 - budovy
1.2.2020 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1966 0:00 021 /1 - budovy
1.9.2012 0:00 021 /1 - budovy
1.9.2012 0:00 021/1 - budovy
3.5.2010 0:00 021/1 - budovy
23.12.2009 0:00 021 /1 - budovy
1.9.1989 0:00 021/2 - stavby
1.6.1972 0:00 021/1-budovy
1.1 .1977 0:00 021/1 - budovy
30.11.2005 0:00 021/1 - budovy
30.11 .2005 0:00 021 /2 - stavby
30.11.2005 0:00 021 /2 - stavby
30.11.2005 0:00 021/1 - budovy
5.4.2014 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.1.1994 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.1.2009 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2015 0:00 021/2 - stavby

dokončené

projekty
projekty
dokončené projekty zo SR
dokončené projekty zo SR
dokončené projekty zo SR
dokončené projekty zo SR
dokončené projekty
dokončené projekty
dokončené projekty zo SR
dokončené projekty zo SR
dokončené projekty zo SR
dokončené projekty zo SR
dokončené projekty zo SR
dokončené projekty zo SR
dokončené projekty zo SR
Dielňa Budatín
SSS Zilina
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ostatné
ZS Hollého
ZS Brodno
ZS MS Gaštanová
ZS Hliny 5
ZS Hliny 5
ZS Hliny 5
ZS Hliny 5
ZS Karpatská
ZS Karpatská
Ostatné
Ostatné
Ostatné
detské a športové hriská
Ostatné
Ostatné
detské a športové hriská
ZS Hliny 5
ZS Hliny 5
ZS Hliny 5
ZS Karpatská
ZS Hliny 5
ZS MS Gaštanová
ZS Brodno
ZS Závodie
Zimný štadión MsHK a.s.
Zimný štadión MsHK a.s.
Zimný štadión MsHK a.s.
Zimný štadión MsHK a.s.
dokončené investície
Ostatné
miestne komunikácie - trolejové vedenie
ostatné
Ostatné
dokončené investície

dokončené

9.12.2003 0:00 021 /2 - stavby
1.12.2015 0:00 021/2 - stavby
1.12.2015 0:00 021 /2 - stavby
1.1.2009 0:00 021/2 - stavby
10.1.2011 0:00 021/2 - stavby
31.12.2009 0:00 021 /1 - budovy
30.1.2019 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /2 - stavby
1.5.1991 0:00 021/2 - stavby
1.5.1991 0:00 021 /1 - budovy
20.12.2019 0:00 021 /2 - stavby
31.12.2020 0:00 021/2 - stavby
1.9.1969 0:00 021 /1 - budovy
1.5.1991 0:00 021/1-budovy
1.5.1991 0:00 021/1 - budovy
1.2.1993 0:00 021/1 - budovy
1.1.1996 0:00 021 /1 - budovy
13.10.2008 0:00 021/2 - stavby
28.4.2006 0:00 021/2 - stavby
31.1.2006 0:00 021 /2 - stavby
1.9.1988 0:00 021/1 - budovy
21 .12.2007 0:00 021/1 - budovy
1.3.2019 0:00 021/2 - stavby
31 .12.1997 0:00 021/1 - budovy
1.1 .1966 0:00 021/1 - budovy
1.9.2012 0:00 021/1 - budovy
1.9.1965 0:00 021/1 - budovy
1.9.2012 0:00 021/1 - budovy
1.9.2012 0:00 021/1 - budovy
1.9.1970 0:00 021/1 - budovy
1.9.2012 0:00 021/1 - budovy
1.9.2012 0:00 021/1 - budovy
1.12.2012 0:00 021/2 - stavby
27.6.2011 0:00 021/2 - stavby
1.1.1966 0:00 021/1 - budovy
1.1 .1964 0:00 021/2 - stavby
1.1 .1964 0:00 021 /2 - stavby
1.10.2011 0:00 021/1 - budovy
31.10.1990 0:00 021/2 - stavby
1.11 .2011 0:00 021/2 - stavby
1.9.1984 0:00 021/1 - budovy
22.5.2006 0:00 021 /2 - stavby
22.5.2006 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1992 0:00 021 /1 - budovy
1.11.2019 0:00 021/1 - budovy
1.12.2018 0:00 021 /2 - stavby
30.1 .2021 0:00 021 /2 - stavby
1.12.1984 0:00 021/2 - stavby
20.12.2007 0:00 021/2 - stavby
1.6.1982 0:00 021/1 - budovy
29.11 .1991 0:00 021/1 - budovy
1.1 .1973 0:00 021/1 - budovy
9.9.2019 0:00 021 /2 - stavby
20.11 .2014 0:00 021 /1 - budovy
1.1.1975 0:00 021/1 - budovy
10.9.201 O 0:00 021/2 - stavby

ostatné
dokončené
dokončené

investície
investície

Mestská plaváreň
autobusové prístrešky
Ostatné
detské a športové hriská
Ostatné
ZS Bánová
ZS Bánová
ZS Bánová
ZS Bánová
ZS Brodno
ZS Budatín
ZS Budatín
ZS Budatín
ZS Bytčica
ZS Bytčica
ZS MS Gaštanová
ZS MS Gaštanová
ZS MS Gaštanová
ZS Hájik
ZS Hájik
ZS Hájik
ZS Hliny 5
ZS Hliny 5
ZS Hliny 7
ZS Hliny 7
ZS Hliny 7
ZS Hliny 8
ZS Hliny 8
ZS Hliny 8
ZS Hliny 8
ZS Hliny 8
ZS Hollého
ZS Hollého
ZS Hollého
ZS Hollého
ZS Karpatská
ZS Karpatská
ZS Karpatská
ZS Limbová
ZS Limbová
ZS Limbová
ZS Limbová
ZS Limbová
ZS Martinská
ZS Martinská
ZS Martinská
ZS MS Gaštanová
ZS sv. Gorazda
ZS sv. Gorazda
ZS sv. Gorazda
ZS Trnové
ZS Trnové

1.1.1953 0:00
1.1.1975 0:00
17.12.2012 0:00
1.1.1953 0:00
1.1.1975 0:00
1.1.1985 0:00
1.1.1985 0:00
18.12.2012 0:00
1.1.2008 0:00
1.12.2019 0:00
1.5.1991 0:00
18.11 .2019 0:00
2.9.2003 0:00
28.12.2020 0:00
6.8.2005 0:00
3.5.2004 0:00
1.8.1986 0:00
23.9.1991 0:00
1.1 .1997 0:00
1.1.2003 0:00
9.10.2010 0:00
9.10.201 O 0:00
9.10.2010 0:00
9.10 .201 O 0:00
9.10.2010 0:00
11 .2.2002 0:00
20.9.2004 0:00
11 .2.2002 0:00
10.2.2005 0:00
11.2.2002 0:00
11 .2.2002 0:00
13.9.2002 0:00

021 /2 - stavby
021 /2 - stavby
021/2 - stavby
021/2 - stavby
021 /2 - stavby
021 /2 - stavby
021/2 - stavby
021/2 - stavby
021/2 - stavby
021 /2 - stavby
021/1-budovy
021 /2 - stavby
021/2 - stavby
021 /2 - stavby
021 /2 - stavby
021 /2 - stavby
021/1 - budovy
021/1 - budovy
021 /2 - stavby
021/1-budovy
021/1 - budovy
021/2 - stavby
021 /2 - stavby
021 /2 - stavby
021/2 - stavby
021/1 - budovy
021/1 - budovy
021/1 - budovy
021/1 - budovy
021/1-budovy
021/1 - budovy
021 /1 - budovy

ZS Trnové
ZS Trnové
ZS Trnové
ZS Trnové
ZS Trnové
ZS Trnové
ZS Trnové
ZS Trnové
ZS Trnové
ZS Trnové
ZS Závodie
ZS Závodie
ZS Závodie
ZS Závodie
ZS Závodie
ZUS L. Arwaya
ZUS L. Arwaya
ZUS Martinská
autobusové prístrešky
Zimný štad ión MsHK a.s.
Zimný štadión MsHK a.s.
Zimný štadión MsHK a.s.
Zimný štadión MsHK a.s.
Zimný štadión MsHK a.s.
Zimný štadión MsHK a.s.
Zimný štadión MsHK a.s.
Zimný štadión MsHK a.s.
Zimný štadión MsHK a.s.
Zimný štadión MsHK a.s.
Zimný štad ión MsHK a.s.
Zimný štadión MsHK a.s.
Zimný štadión MsHK a.s.

Názov obchodneJ s po l oč no st

ICO

právna forma

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o .
MsHKM Žilina, a.s.

46723994 s.r.o .
36416754 s.r.o.

100% Nanterská 8399/29, 01008 Žilina
100% Námestie obetí komunizmu 1, 01001 Žilina

správa a údržba bytového a nebytového fondu

36407470 s.r.o.
51110369 s.r.o.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s .

47655071 a.s.
36672297 a.s.

49% Košická 1607/2, 01001 Žilina
35% Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina
100% Športová 565/5, 01001 Žilina
26,55% Bôrická cesta 1960/87, 01001 Žilina

Úsmev - zariadenie pre seniorov

00647713 rozpočtoová org.

Mestské divadlo

30229839 príspevková org.

100% Osiková 3294/26, 01007 Žilina
100% Horný val 1/3, 01001 Žilina

Nadácia mesta Žilina
Nadácia žilinský lesopark

51133911 nadácia
42218659 nadácia

100% Nám. obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
100% Nám . obetí komunizmu 1, 01131 Žilina

Útvar hlavného architekta mesta Žilina

53001508

Žilinské komunikácie, a.s.

pred met č innosti
prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy

ŽILBYT, s.r.o.
Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.

síd lo

46931317 s.r.o.

36007099 s.r.o.

Žilina lnvest, s.r.o.

podiel

100% Kvačalova 750/2,01004 Žilina
100% Vysokoškolákov 1765/8, 01008 Žilina

Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o.
Mestská krytá plaváreň, s.r.o.

rozpočtoová

31 590 250 a.s.

org.

100% Námestie obetí komunizmu 1, 01001 Žilina
19,64% Vysokoškolákov 2, 010 OB Žilina

prevádzkovanie mestskej krytej plavárne
inžinierske činností a súvisiace technické poradenstvo
prenájom parkovacích plôch
prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme
mestský hokejový klub mládeže
prevázkovanie verejných vodovodov
poskytovanie sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
prevádzka mestského divadla
podpora zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb v nepriaznivej soc. situácii
revitalizácia, rozšírenie, dobudovanie žilinského lesoparku
Urbanistické a architektonické činností pre potreby mesta
výstavba, rekonštrukcia, opravy, údržba dopravných stavieb, dopravných zariadení

