
Podrobný opis predmetu zákazky  
 

Príloha č. 1 

1. Názov poisťovaného diela: 

Budovy a vnútorné vybavenia vzdelávacích priestorov PHF EU v Košiciach 
 

2. Miesto poisťovaného diela: - presná adresa, čísla parciel: 

A.)Tajovského 11,13, 041 30 Košice, katastrálne územie Staré mesto, č. parcely216/2 ( podľa nového geometrického plánu )   

B.)Moyzesova 64, 041 30 Košice, katastrálne územie Staré mesto , č. parcely 211 

 
3. Investor:  

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

 
4. Stav diela: 

Dokončené stavby 

 
5. Kto poistenie dojednáva (v poistnej zmluve bude uvedený ako poistník).  

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO: 00 399 957 

Zodp.osoba: Eva Šusterová 
 
6. Kto má byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený : 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 
 

7. Charakteristika poistenia: 

A.) 
a/ ide o novú stavbu a zariadenie    

b/ k akému účelu bude objekt slúži:  na vzdelávanie 

c/ počet podlaží: podzemných : 1 nadzemných: 2 
Jedná sa o dvojpodlažnú budovu s podpivničeným. 

d/ hlavné technické charakteristiky prác: 
Zastavaná plocha 1178 m2 

B.) 
a/ ide o rekonštruovanú stavbu a zariadenie    

b/ k akému účelu bude objekt slúži:  na vzdelávanie 

c/ počet podlaží: podzemných : 1 nadzemných: 1 
Jedná sa o dvojpodlažnú budovu s podpivničeným. 

d/ hlavné technické charakteristiky prác: 
Zastavaná plocha 1517 m2 
 

8. POISŤOVANÉ OBDOBIE: 01.12.2016 – 31.12.2018 
 

9. Uveďte, či je dielo ohrozené zvýšeným rizikom z nasledujúcich dôvodov (a špecifikujte prečo): 

A.) 

- požiar:  X NIE ÁNO  
- výbuch:  X  NIE ÁNO  
- víchrica:  X  NIE ÁNO  

- povodeň / záplava: X NIE ÁNO  

 - vzdialenosť od najbližšej rieky, jazera: 1,7 km vzdušnou čiarou 
 - ako vysoko je stanovište nad priemernou hladinou vody: cca 5,5 m 

 - úroveň podzemnej vody: cca 5,5 m 
 - najvyššie dažďové zrážky (mm/24 hod):  ... 

- zosuv pôdy: X NIE ÁNO   
 - stav podložia (skala, piesok, štrk atď.) – íly, štrky 
 - príp. geologické vady v blízkosti diela: -  

- zemetrasenie  X NIE ÁNO  

- iné: nerelevantné  
Zaškrtnite, pokiaľ  X  sa dielo nachádza v husto zastavanej oblasti 

B.) 

- požiar:  X NIE ÁNO  
- výbuch:  X  NIE ÁNO  
- víchrica:  X  NIE ÁNO  

- povodeň / záplava: X NIE ÁNO  

 - vzdialenosť od najbližšej rieky, jazera: 1,7 km vzdušnou čiarou 
 - ako vysoko je stanovište nad priemernou hladinou vody: cca 5,5 m 

 - úroveň podzemnej vody: cca 5,5 m 
 - najvyššie dažďové zrážky (mm/24 hod):  ... 

- zosuv pôdy: X NIE ÁNO   
 - stav podložia (skala, piesok, štrk atď.) – íly, štrky 
 - príp. geologické vady v blízkosti diela: -  

- zemetrasenie  X NIE ÁNO  

- iné: nerelevantné  
Zaškrtnite, pokiaľ  X  sa dielo nachádza v husto zastavanej oblasti 

C.) 



- požiar:  X NIE ÁNO  
- výbuch:  X  NIE ÁNO  
- víchrica:  X  NIE ÁNO  

- povodeň / záplava: X NIE ÁNO  

 - vzdialenosť od najbližšej rieky, jazera:  

 - úroveň podzemnej vody:  
 - najvyššie dažďové zrážky (mm/24 hod):  ... 

- zosuv pôdy: X NIE ÁNO   
 - stav podložia (skala, piesok, štrk atď.) – íly, štrky 
 - príp. geologické vady v blízkosti diela: -  

- zemetrasenie  X NIE ÁNO  

- iné: nerelevantné  
Zaškrtnite, pokiaľ  X  sa dielo nachádza v husto zastavanej oblasti 

 

10. Údaje o existujúcom majetku, ktorý patrí, je v držbe opatere pod kontrolou poisteného 
Nová stavba a zariadenie 
 

11. POISTNÉ SUMY: 

A.) 

Budova:                       4.471.053,00 Bez DPH 

Výpočtová technika:      508.354,00 Bez DPH 

Zariadenie interiéru:      277.376,00 Bez DPH 

Celkom bez DPH:        5.256.783,00 Eur bez DPH 

Platca DPH:                 áno 

B.) 

Budova:                       2.730.600,00 Bez DPH (z toho rekonštrukčné práce 970.528,06 Eur Bez DPH) 

Výpočtová technika:   1.552.572,00 Bez DPH 

Zariadenie interiéru:        35.417,04 Bez DPH 

Celkom bez DPH:        4.318.589,04 Eur bez DPH 

Platca DPH:                 áno 
 

Rozsah poistenia  
-živelné poistenie (komplexné s uvedením jednotlivých rizík v ponuke):PS celkom: 9 575 372,04 EUR, spoluúčasť  500,00 EUR 
-odcudzenie a vandalizmus v súvislosti s vlámaním pre všetky miesta poistenia: 1.riziko PS: 100.000,00 EUR (odcudzenie aj DPH), 
spoluúčasť: 50,00 EUR 
-vandalizmus a poistenie skla pre všetky miesta poistenia : 1.riziko PS: 30.000,00 EUR, spoluúčasť 50,00 EUR 
Ponuku prosíme rozviesť s uvedením poistného za jednotlivé požadované segmenty 

 
 


