
 

 
 

KOOPERATIVA pois ťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 
 

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika 
IČO: 00 585 441, IČ DPH: SK7020000746 
Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu BA I, odd.. Sa, vl. č. 79/B 

                 OZD – BD 

 
 

1 

OSOBITNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA  

PRE POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV 
 
 

ČASŤ I 
ÚVOD 

 
ČLÁNOK I 

Úvodné ustanovenie  
 
1. Toto poistenie, ktoré uzatvára KOOPERATIVA 

poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group (ďalej len 
“KOOPERATIVA“ alebo „poistiteľ“), upravujú 
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, 
VPP MP 106, VPP ZP 606, OPP Z 156, OPP OV 
206, OPP SE 307, OPP SK 256 a tieto Osobitné 
zmluvné dojednania pre poistenie bytových domov 
(ďalej len „OZD-BD“). 
 

2. Uvedené poistné podmienky a zmluvné dojednania 
sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy 
a poistník a/alebo poistený podpisom tejto poistnej 
zmluvy potvrdzuje ich prevzatie. 

 
 

ČLÁNOK II 
Predmet poistenia  

 
1. Predmetom poistenia sú bytové domy vrátane ich  

stavebných súčastí a príslušenstva (ďalej len 
“bytové domy”). 
 

2. Za stavebné sú časti budovy alebo stavby sa 
odchýlne od čl. XVII, ods. 13 VPP MP 106  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, sanita, elektroinštalácia, 
rozvody plynové alebo vodovodné, zabudovaná 
klimatizácia, resp. vzduchotechnika, podlahy, maľby 
stien, tapety). Za stavebné súčasti sa považujú aj 
septiky, žumpy a vonkajšie prípojky umiestnené 
medzi budovou a odberným miestom patriacim 
plynárňam, elektrárňam, vodárňam, a pod. 

 
3. Za príslušenstvo budovy alebo stavby  sa 

odchýlne od čl. XVII, ods. 14 VPP MP 106 považujú 
veci, ktoré sú určené k tomu, aby boli s budovou 
alebo stavbou trvale užívané a sú spravidla vo vnútri 
alebo zvonku budovy alebo stavby odmontovateľne 
pripojené (napr. drevené obklady stien, antény, 
kamerový systém umiestnený v budove alebo na 
budove, elektronická zabezpečovacia signalizácia 
umiestnená v budove alebo na budove, elektronická 
protipožiarna signalizácia, prietokový ohrievač, 
kotol, slnečné kolektory umiestnené na budove, 
tepelné čerpadlo umiestnené v budove, čerpadlo na 

vodu umiestnené v budove, antény umiestnené na 
budove a pod.). Za príslušenstvo budovy sa 
nepovažujú komunikácie, spevnené plochy, studne 
a iné stavby, či zariadenia mimo budovy. 

 
 

ČASŤ II 
ZÁKLADNÉ ŽIVELNÉ POISTENIE  

 
ČLÁNOK III 

Poistné riziká v základnom živelnom poistení 
 

Pre poistenie bytových domov je možné dojednať jeden 
z nasledovných balíkov poistenia: 
 
1. FLEXA  

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie 
poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti, a to: 
a) požiarom, 
b) výbuchom, 
c) priamym úderom blesku, 
d) nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí    

alebo jeho nákladu, pádom stromov, stožiarov 
a iných predmetov, ak nie sú súčasťou 
poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho 
istého poisteného súboru ako poškodená vec 
(ďalej len "požiar"). 

 
2. ZDRUŽENÝ ŽIVEL – BASIC  

Zahŕňa: 
2.1. Balík FLEXA 
2.2. Doplnkové živelné poistenie sa vzťahuje na 

poškodenie alebo zničenie poistenej veci 
v dôsledku poistnej udalosti, a to: 
a) povodňou alebo záplavou (ďalej len  

"povodeň"), 
b) víchricou alebo krupobitím (ďalej len 

"vietor"), 
c) zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, 

zosúvaním alebo zrútením lavín, zemetra- 
sením, a ak je poistenou vecou budova, tiež 
ťarchou snehu alebo námrazy (ďalej len 
"zosuv"), 

d) kvapalinou unikajúcou z vodovodných 
zariadení a médiom vytekajúcim z hasiacich 
zariadení (ďalej len “vodovod”). 
Ak je proti tomuto nebezpečenstvu poistená 
budova, vzniká právo na plnenie aj za 
poškodenie alebo zničenie: 
d1) potrubia alebo ohrievacích telies vodo- 

vodných zariadení vrátane armatúr, ak 
k nemu došlo pretlakom alebo 
zamrznutím kvapaliny v nich, 
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d2) kotlov, nádrží a výmenníkových staníc 
vykurovacích systémov, ak k nemu došlo 
zamrznutím kvapaliny v nich s výnimkou 
škôd, ku ktorým došlo nesprávnou 
obsluhou alebo údržbou. 

 
3. ZDRUŽENÝ ŽIVEL – PLUS 

Zahŕňa: 
3.1. Balík ZDRUŽENÝ ŽIVEL - BASIC  
3.2. nasledovné riziká: 

a) náraz dopravného prostriedku, dymom, 
nárazovou vlnou pri prelete nadzvukového 
lietadla (ďalej len "náraz"), 

b) atmosférické zrážky, 
c) dočasné prepätie v elektrorozvodnej alebo 

komunikačnej sieti (ďalej len „prepätie“), 
d) dočasné podpätie v elektrorozvodnej alebo 

komunikačnej sieti (ďalej len „podpätie“) 
e) únik vody (vodné/stočné),  
f) poškodenie zateplenia vonkajšieho plášťa 

bytového domu zvieraťom, 
g) havária rozvodov, 
h) vypratávacie náklady (nad rámec VPP), 
i) demontáž, remontáž nepoškodených vecí, 

aby sa zabránilo zväčšeniu rozsahu škody 
pri poistnej udalosti, 

j) spätné vystúpenie vody z kanalizačného 
potrubia, ktoré bolo spôsobené inak ako 
povodňou alebo záplavou alebo atmosféric- 
kými zrážkami, 

k) búrlivý vietor (rýchlosť min. 60 km/h). 
 
4. Ak sa v poistnej zmluve dojednal balík ZDRUŽENÝ 

ŽIVEL – PLUS: 
a) poistenie atmosférických zrážok sa vzťahuje na 

poškodenie alebo zničenie poistenej veci vodou 
z dažďových zrážok, vodou z topiaceho sa 
snehu alebo ľadu, resp. námrazy. Za poistnú 
udalosť sa nepovažuje škoda, ku ktorej došlo 
vniknutím atmosférických zrážok do miesta 
poistenia cez otvorené okná, dvere alebo iné 
otvory, cez otvory v streche spôsobené 
obnovami, rekonštrukciami alebo inými 
prácami. 

b) poistenie úniku vody sa vzťahuje na úhradu 
nákladov za vodné a stočné účtované za únik 
vody v dôsledku poistnej udalosti spôsobenej 
vodovodnou škodou. Poistený je povinný 
preukázať výšku škody dokladom od 
zmluvného dodávateľa vody. 

c) poistenie poškodenia zateplenia vonkajšieho 
plášťa bytového domu zvieraťom sa vzťahuje 
na mechanické poškodenie alebo zničenie 
vonkajšieho zateplenia plášťa (tepelnoizolačný 
kompozitný systém s tepelnou izoláciou 
z penového polystyrénu alebo z minerálnej vlny 
a s konečnou povrchovou úpravou omietkou 
alebo omietkou a náterom) na poistenom 
bytovom dome zvieraťom. Poistenie sa 

nevzťahuje na akékoľvek následné škody 
súvisiace s týmto poistným nebezpečenstvom.  

d) poistenie havária rozvodov sa vzťahuje na 
úhradu nákladov účelne vynaložených 
v súvislosti s opravou alebo výmenou rozvodov 
vody (nad rámec poškodenia potrubí a rozvo- 
dov vodovodných zariadení, pretlakom alebo 
zamrznutím kvapaliny v nich), rozvodov plynu, 
tepla, elektrickej energie a odpadových potrubí 
poškodených z akejkoľvek náhlej a náhodnej 
havárie. Ide napr. o náklady na výmenu častí 
potrubí, zamurovanie a omietnutie miesta 
opravy. 

 
 

ČLÁNOK IV 
Poistné plnenie zo základného živelného poistenia  
 
1. Pri poškodení alebo zničení poistených vecí, pre 

ktoré sa dojedná balík ZDRUŽENÝ ŽIVEL - PLUS, 
poskytne KOOPERATIVA poistné plnenie zo 
všetkých poistných udalostí v priebehu jedného 
poistného obdobia maximálne do výšky stanove- 
ného limitu poistného plnenia. Stanovený limit 
poistného plnenia je hranicou poistného plnenia pre 
jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom 
období. 

 
Tabuľka č. 1 

Poistené riziká  
Limit 

poistného 
plnenia 

1 Atmosférické zrážky 1 000 EUR 

2 Prepätie alebo podpätie 1 000 EUR 
3 Únik vody (vodné/stočné) 1 000 EUR 

4 
Poškodenie zateplenia 
vonkajšieho plášťa zvieraťom 

1 000 EUR 

5 Havária rozvodov 400 EUR 

6 
Vypratávacie náklady 
(nad rámec VPP) 

10% z PS 

7 
Demontáž, remontáž 
nepoškodených vecí 

1 000 EUR 

 
2. Odchýlne od čl. XV, ods. 2 VPP MP 106 sa 

dojednáva pre balík ZDRUŽENÝ ŽIVEL - PLUS, že 
súčet plnenia z poistnej udalosti a plnenia podľa 
vyššie uvedeného odseku, písm. f) nesmie 
presiahnuť 110% dohodnutého plnenia pre poistenú 
vec postihnutú poistnou udalosťou. 
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ČASŤ III 
PRIPOISTENIE K POISTENIU MAJETKU  

 
ČLÁNOK V 

Pripoistenie poistných rizík 
 

1. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa 
vzťahuje aj na riziko: 
a) lom stroja a elektroniky (v zmysle OPP SE 307), 
b) sklo (v zmysle OPP SK 256),  
c) sprejerstvo, 
d) atmosférické zrážky, 
e) prepätie alebo podpätie, 
f) únik vody (vodné/stočné), 
g) poškodenie zateplenia vonkajšieho plášťa 

zvieraťom, 
h) havária rozvodov, 
i) demontáž, remontáž nepoškodených vecí. 

 
2. Poistenie sprejerstvo sa vzťahuje na škody spôso- 

bené maľbami, nástrekmi, vyrytím nápisov alebo 
polepením častí budovy, stavby alebo poistenej veci. 
 

3. Pripoistenie poistných rizík uvedených v ods. 1 
písm. d)-i) je možné dojednať len k balíku krytia 
ZDRUŽENÝ ŽIVEL – PLUS.  

 
 

ČLÁNOK VI 
Pripoistenie predmetov poistenia  

 
1. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa 

vzťahuje aj na: 
a) Hnuteľné veci: 

- veci slúžiace k opravám alebo údržbe bytové- 
ho domu alebo pozemku (napr.: miešačka, 
kosačka, snehová fréza a pod.), 

- stavebný materiál, 
- veci slúžiace k správe bytového domu (napr.: 

zariadenie kancelárie spoločenstva vlastníkov 
bytov a pod.) 

b) Nehnuteľnosti - vedľajšie objekty, patriace k byto- 
vému domu, ktorých majiteľom je poisťované 
bytové spoločenstvo.  
 

2. Poistenie hnuteľných vecí a nehnuteľností - 
vedľajšie objekty sa poisťujú na riziká: 
- základné živelné poistenie v rozsahu dojedna- 

ného balíka krytia v zmysle týchto OZD - BD, 
- odcudzenie a vandalizmus v zmysle OPP OV 206 

a ZD SZ – 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČLÁNOK VII 
Poistné plnenie 

 
1. V prípade vzniku poistnej udalosti následkom rizika  

uvedenom v čl. V, ods. 1, poskytne KOOPERATIVA 
poistné plnenie maximálne do výšky dojednaného 
limitu. Dojednaný limit je hranicou plnenia pre jednu 
a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období. 
 

2. V prípade vzniku poistnej udalosti na predmetoch 
poistenia hnuteľné veci a nehnuteľnosti – vedľajšie 
objekty, poskytne KOOPERATIVA poistné plnenie 
maximálne do výšky dojednaného limitu. Dojednaný 
limit je hranicou plnenia pre jednu a všetky poistné 
udalosti v jednom poistnom období. 

 
 

ČASŤ IV 
PRIPOISTENIE K ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU  

 
Článok VIII 

Poistenie krížovej zodpovednosti 
 
1. Ak je to v poistnej zmluve vyslovene dojednané, 

poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu 
poisteného vlastníka z titulu vlastníctva bytu, resp. 
nebytového priestoru alebo v súvislosti so svojpo- 
mocným vykonávaním stavebných prác, úprav bytu, 
resp. nebytového priestoru spôsobenú inému 
poistenému vlastníkovi v bytovom dome uvedenom 
v poistnej zmluve (krížová zodpovednosť za škodu). 

 
2. Okrem výluk uvedených v čl. II ods. 2 a 3 VPP 606-

3 sa poistenie nevzťahuje na:  
a) zodpovednosť za škodu poisteného, ktorý 

stavia budovu alebo stavbu protiprávne alebo 
vykonáva stavebné práce, úpravy bytu, resp. 
nebytového priestoru v bytovom dome 
protiprávne, 

b) zodpovednosť za škodu z vykonávania prác 
a činností dodávateľským spôsobom, 

c) škody vyplývajúce z činnosti poisteného ako 
člena domácnosti nachádzajúcej sa v byte 
alebo ako občana v bežnom občianskom živote 
a z ďalších občianskych a podnikateľských 
činností, 

d) škody spôsobené činnosťou členov domácnosti  
 
 

Článok IX 
Poistenie členov orgánov spolo čenstva 

 
1. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa 

vzťahuje aj na poistenie zodpovednosti členov 
orgánov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových 
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priestorov vytvoreného podľa osobitného právneho 
predpisu1. 
 

2. Poistenie zodpovednosti členov orgánov 
spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v bytovom dome sa dojednáva pre prípad 
právnym predpisom stanovenej povinnosti 
poisteného nahradiť škodu, ktorú spôsobil ako člen 
rady alebo predseda spoločenstva poisteného 
príslušnou poistnou zmluvou pri výkone svojej 
funkcie. 

 
3. Poisteným je každá osoba, ktorá v dobe trvania 

poistenia bola, je alebo bude členom orgánu. 
Poistenie sa vzťahuje tiež na všetkých nových 
členov orgánov, ktorých funkcia vznikla v dobe 
trvania poistenia. 

 
4. Z poistenia zodpovednosti členov orgánov má 

poistený nad rámec Zákona 182/1993 Z.z.  o 
vlastníctve bytov a nebytových priestorov  právo, 
aby za neho poisťovateľ v prípade vzniku poistnej 
udalosti nahradil tiež škodu na majetku, ktorá 
nevyplýva zo škody na zdraví, živote, pokiaľ bol proti 
poistenému uplatnený oprávnený nárok na náhradu 
škody. 

 
5. Poistenie zodpovednosti členov orgánov sa 

nevzťahuje na povinnosť poisteného nahradiť 
škodu/ujmu: 
a) spôsobenú v súvislosti s úmyselným trestným 
činom, zneužitím právomoci alebo iným úmysel- 
ným protiprávnym jednaním, 

b) spôsobenú konaním, v súvislosti s ktorým 
poistený získal osobný prospech, výhodu alebo 
prijal odmenu, na ktorú nemal právny nárok, 
alebo mu bola priznaná bez predchádzajúceho 
súhlasu zhromaždenia vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v bytovom dome, 

c) vyplývajúcu z ohovárania, urážky, zneužitia 
účasti v hospodárskej súťaži, 

d) vyplývajúcu z nedojednania alebo neudržovania 
primeranej poistnej ochrany bytového domu 
alebo iného poistného záujmu spoločenstva, 

e) spôsobenú schodkom na zverených finančných 
hodnotách, 

f) spôsobenú porušením pracovnoprávnych 
predpisov, 

g) spôsobenú neuplatnením alebo neskorým 
uplatnením práv, 

h) spôsobenú v súvislosti s akoukoľvek operáciou 
s cennými papiermi, 

i) vyplývajúcu z porušenia práv z priemyslového 
alebo iného duševného vlastníctva (napr. 
patentového práv, práva z ochranných známok 
a priemyselných vzorov, autorských práv), 

                                                 
1 Zákon č. 182/1993 Z.z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov 

j) spôsobenou stratou veci, t.j. stratou možnosti 
nakladať s vecou, vrátane straty tejto možnosti 
v dôsledku odcudzenia veci alebo iného 
úmyselného protiprávneho konania tretej osoby, 

k) spôsobenú právnickej osobe, voči ktorej je 
poistený ovládajúcou osobou v zmysle 
príslušných právnych predpisov. 

 
 

ČLÁNOK X 
Poistné plnenie  

 
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 
a krížovej zodpovednosti za škodu sa dojednáva na 
spoločný limit poistného plnenia. V prípade jednej 
poistnej udalosti  poskytne KOOPERATIVA poistné 
plnenie maximálne do výšky limitu pre jednu poistnú 
udalosť uvedeného v poistnej zmluve. Maximálna výška 
poistného plnenia pre všetky poistné udalosti v jednom 
poistnom období nesmie presiahnuť limit uvedený 
v poistnej zmluve pre všetky poistné udalosti.  
 
 

ČASŤ V 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA  

 
Článok XI 

Ostatné ustanovenia 
 

Pre účely tohto poistenia sa dojednáva, že v prípade, že 
škodovosť tejto zmluvy, definovaná ako podiel súčtu 
vyplateného poistného plnenia a rezerv z poistných 
udalostí vzniknutých v príslušnom poistnom období a 
zaplateného predpísaného poistného za toto poistné 
obdobie nepresiahne hodnotu 15,00 %, prizná 
KOOPERATIVA bonifikáciu vo výške 5 % zo 
zaplateného poistného za hodnotené poistné obdobie. 
Takto získanú bonifikáciu poisťovateľ poukáže na účet 
poistníka. 
 
 

ČLÁNOK XII 
Výklad pojmov  

 
1. Bytový dom:    

- obytná budova so štyrmi a viac bytmi, 
prístupnými zo spoločného komunikačného 
priestoru so spoločným hlavným vstupom z 
verejnej komunikácie, pokiaľ nie je rodinným 
domom, 

- budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej 
plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty 
a v ktorej byty a nebytové priestory sú vo 
vlastníctve alebo v spoluvlastníctve jednotlivých 
vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné 
zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom 
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spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov, 

- stavba, ktorej bolo pridelené súpisné číslo. 
 

Pokiaľ má dom najviac tri samostatné byty a zároveň 
najviac dve nadzemné podlažia, nepovažuje sa za 
bytový dom, ale za rodinný dom. 

 
2. Spolo čné časti bytového domu sa rozumejú časti 

domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, 
najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové 
múry, vchody, schodištia, spoločné terasy, povaly, 
vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé 
nosné konštrukcie a pod. 

 
3. Byt je súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím 

stavebného úradu trvalo určené na bývanie 
 
4. Nebytový priestor (NbP) miestnosť alebo súbor 

miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu 
určené na iné účely ako na bývanie (napr. predajňa, 
kancelária, prenajatý priestor podnikateľom a pod.); 
nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani 
spoločné časti domu a spoločné zariadenie domu. 

 
5. Vlastníkom bytu , resp. nebytového priestoru sa 

rozumie osoba, ktorá nadobudla vlastníctvo k bytu, 
resp. k nebytovému priestoru v bytovom dome: 
- na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu 

alebo nebytového priestoru v bytovom dome s 
vlastníkom bytového domu, s právnickou 
osobou, ktorá má právo hospodárenia 
k bytovému domu alebo s vlastníkom bytu alebo 
nebytového priestoru, 

- na základe zmluvy o výstavbe domu, výstavbe, 
nadstavbe bytového domu, 

- dedením,  
- rozhodnutím štátneho orgánu. 

 
6.  Poistený  je vlastník bytu, resp. nebytového priestoru 

v bytovom dome. 
 
7. Búrlivý vietor  je dynamické pôsobenie hmoty 

vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť 
min. 60 km/h. Ak nie je táto rýchlosť v mieste škody 
zistiteľná, musí poistený preukázať, že pohyb 
vzduchu spôsobil v okolí miesta poistenia škody na 
riadne udržiavaných budovách alebo podobne 
odolných iných veciach, alebo že škoda pri 
bezchybnom stave poistenej budovy alebo budovy, 
v ktorej sa nachádzajú poistené veci, mohla vzniknúť 
iba v dôsledku búrlivého vetra. 

 
 

 
 

 


