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Vážení záujemcovia, 
 
 
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní) Vám poskytujeme vysvetlenie 
údajov uvedených vo Výzve na predloženie ponuky na predmet zákazky s názvom „Poistenie majetku 
mesta Handlová“ z 22. apríla 2021 (ďalej len „výzva“). 

Otázka č. 2: 
Dobrý deň, dovoľujeme si Vás požiadať o stanovisko, či súhlasíte s aplikáciou pandemickej výluky pre 
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu: 
Poisťovateľ sa nebude 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. 
Poisťovateľ sa nebude podieľať na akýchkoľvek stratách, škodách, nárokoch, nárokoch v spojení s 
úrazom, chorobu alebo smrťou, nákladoch na právnu ochranu, liečebných nákladoch, 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 prenášať pomocou akejkoľvek látky 
alebo prostriedku, z ktoréhokoľvek organizmu na iný organizmus ak: 
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. 
Ďakujeme a ostávame s pozdravom 

Odpoveď na otázku č. 2:  
Verejný obstarávateľ v bode 6. výzvy (Opis zákazky) uviedol, že predmetom zákazky je poistenie 
nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Handlová proti živelným rizikám vrátane vody 
z vodovodu, poškodeniu, zničeniu, vandalizmu, odcudzeniu (krádež, lúpež, vandalizmus vo väzbe na 
krádež), strate a poistenie skla, strojných a elektronických zariadení. Verejný obstarávateľ nepožaduje 
v rámci predmetu zákazky poistenie zodpovednosti za škodu. Z uvedeného dôvodu má verejný 
obstarávateľ za to, že aplikácia pandemickej výluky nie je relevantná. 

V Handlovej, dňa 28.04.2021   

 

Mgr. Silvia Grúberová 
primátorka mesta Handlová 
 
 

 


