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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA
ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE
ČINNOSTI GEODETA A KARTOGRAFA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
Pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti geodeta a kartografa
(ďalej len „poistený“), ktoré uzaviera spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group (ďalej len „poisťovňa“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických
osôb a podnikajúcich fyzických osôb VPP ZP 2020 (ďalej len „VPP ZP 2020“), tieto
Osobitné poistné podmienky a poistná zmluva.

OSOBITNÉ USTANOVENIA
Článok I
Predmet a rozsah poistenia
1. Odchýlne od čl. II ods. 1 VPP ZP 2020 sa poistenie vzťahuje na zodpovednosť poisteného
za škodu spôsobenú inému pri vykonávaní činnosti geodeta a kartografa zapísaného
v zozname geodetov a kartografov vedenom Komorou geodetov a kartografov Slovenskej
republiky (zák. SNR č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov).
2. Odchýlne od článku II ods. 1 VPP ZP 2020 z poistenia zodpovednosti za škodu vzniknutú
pri vykonávaní činnosti geodeta a kartografa má poistený právo, aby poisťovňa za neho
nahradila škodu vzniknutú inému
a) na zdraví alebo usmrtením,
b) poškodením, zničením alebo stratou veci,
c) (odchýlne od čl. III ods. 2 písm. x) VPP ZP 2020 inak ako na zdraví, živote a veci a na
ušlom zisku,
za ktorú poistený zodpovedá, a ktorá vznikla počas trvania poistnej doby a súčasne bola
prvý raz písomne uplatnená poškodeným voči poistenému v čase trvania poistnej doby
a súčasne nárok na náhradu škody bol Kooperative oznámený počas trvania poistnej doby
(claims made).
3. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú pri vybraných
geodetických a kartografických činnostiach ktorými sú:
a) vyhotovenie geometrických plánov,
b) geodetické činnosti na pozemkové úpravy,
c) vytyčovanie hraníc pozemkov,
d) zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov,
e) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú do základných
štátnych mapových diel a veľkou mierkou,

1

OPP-GK/2
f) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sú obsahom tematických
mapových diel s veľkou mierkou,
g) budovanie vytyčovacích sietí,
h) vytyčovanie a kontrolné meranie dodržania priestorovej plochy stavebných objektov,
i) meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie
a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení,
j) geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácií informačných systémov o území.
Článok II
Výluky z poistenia
Okrem výluk stanovených v čl. III ods. 2 a 3 VPP ZP 2020 sa poistenie nevzťahuje ani na
zodpovednosť za škodu vzniknutú:
a) inému geodetovi a kartografovi,
b) zamestnancovi geodeta a kartografa,
c) vedomou nedbanlivosťou, pričom vedomou nedbanlivosťou sa rozumie, ak poistený
vedel, že svojím konaním alebo opomenutím konania môže škodu spôsobiť, ale bez
primeraných dôvodov sa spoliehal, že škodu nespôsobí,
d) porušením alebo zanedbaním nutnej opatrnosti alebo odbornej starostlivosti, ktorú
možno vzhľadom na okolnosti, osobné pomery a profesiu poisteného očakávať,
e) porušením právnej povinnosti poisteným v čase pred začiatkom doby trvania poistenia
z poistnej zmluvy,
f) pri prevádzke kancelárie geodeta a kartografa (všeobecná zodpovednosť),
g) pri výkone činnosti geodeta a kartografa v zahraničí alebo chybnou aplikáciou
zahraničného práva,
h) chybným vedením účtu alebo vykonaním chybnej platby v účtovníctve geodeta a
kartografa,
i) uplatnením náhrady škody v zahraničí,
j) z odporúčaní alebo sprostredkovaní peňažných alebo iných obchodných transakcií
a z finančných odhadov,
k) na listinách a zmluvách, ktoré majú cenu historickú, alebo cenu odvodenú z ich
výnimočnosti a nenahraditeľnosti a boli poisteným alebo jeho zamestnancom prevzaté
k vykonaniu činnosti geodeta a kartografa,
l) právnickej osobe, v ktorej má poistený, jemu blízka osoba alebo jeho zamestnanec
väčšinovú majetkovú účasť alebo v ktorom má väčšinovú majetkovú účasť spoločník
poisteného alebo osoba, ktorá vykonáva činnosť spoločne s poisteným na základe
zmluvy o združení, alebo im blízke osoby,
Článok III
Poistná udalosť
1. Odchýlne od čl. II ods. 8 VPP ZP 2020 poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného
nahradiť škodu uvedenú v článku I ods. 2 týchto Osobitných poistných podmienok.
2. Ak v dôsledku viacerých úkonov (opomenutí) vznikne jedna škoda, alebo ak z jedného
konania (opomenutia) vznikne viacero škôd, považujú sa za jednu poistnú udalosť bez
ohľadu na počet poškodených osôb.
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Článok IV
Plnenie KOOPERATIVY
Plnenie poisťovne pre prípad poistnej udalosti vzniknutej na zdraví alebo usmrtením sa bude
riadiť všeobecne záväzným právnym predpisom (napr. Občiansky zákonník vrátane
všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie).
Článok V
Povinnosti poisteného
Okrem povinností uložených poistenému zákonom a VPP ZP 2020, je poistený povinný:
a) bez zbytočného odkladu poisťovni oznámiť, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku
povolenia pre výkon činnosti geodeta a kartografa,
b) oznámiť ďalšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu činnosti geodeta a kartografa.
Ak poistený poruší povinnosti stanovené vyššie, má poisťovňa právo na náhradu súm, ktoré
vyplatila z dôvodu poistnej udalosti.
Článok VI
Výklad pojmov
Pre účely poistenia podľa týchto Osobitných poistných podmienok platí ďalej uvedený výklad
pojmov:
Poistený – fyzická alebo právnická osoba (vrátane jej pobočiek alebo iných organizačných
jednotiek, ktoré nemajú právnu subjektivitu), na zodpovednosť ktorej sa poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti geodeta a kartografa vzťahuje.
Blízka osoba – príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom
alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna
z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú.
Poškodenie veci – zmena stavu veci, ktorú objektívne je možné odstrániť opravou alebo taká
zmena stavu veci, ktorú objektívne opravou nie je možné odstrániť, avšak vec je možné ďalej
používať na pôvodný účel.
Zničenie veci – zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou a preto
vec už nie je možné ďalej používať na pôvodný účel.
Strata veci – stav, keď poškodený nezávisle od svojej vôle stratil možnosť s vecou
disponovať.
Škoda na zdraví – akékoľvek poškodenie telesnej alebo duševnej integrity osôb, vrátane
choroby alebo invalidity vyplývajúcej z tohto poškodenia.
Článok VII
Doručovanie písomností
1. Písomnosti sa poistníkovi a poistenému doručujú na poslednú známu adresu bydliska
(sídla). Rovnako sa doručujú písomnosti poškodenému.
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2. Ak je doručovaná výzva podľa § 801 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník
v platnom znení) na zaplatenie poistného, výzva sa považuje za doručenú, ak ju adresát
prijal, odmietol prijať alebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako
nedoručenú.
3. Ak je doručovaná upomienka na zaplatenie dlžného poistného alebo výpoveď poistnej
zmluvy, považujú sa tieto písomnosti za doručené dňom prijatia, dňom odopretia alebo
uplynutím odbernej lehoty po jej uložení na príslušnej pošte. Ak je posledným dňom
lehoty sobota, nedeľa alebo sviatok, je posledným dňom tejto lehoty najbližší pracovný
deň.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť v poistnej zmluve odchýlne
od týchto Osobitných poistných podmienok, ak to výslovne nie je zakázané a pokiaľ
z povahy ustanovení týchto Osobitných poistných podmienok nevyplýva, že sa od nich
nie je možné odchýliť.
2. Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňom 15.12.2020.
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