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Vec 

Odpovede na žiadosti o vysvetlenie vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky – 
„Poistenie majetku mesta Komárno“ 
 
Na základe prijatej žiadosti o vysvetlenie doručenej 17.06.2021, verejný obstarávateľ 
predkladá nasledovné vyjadrenia: 
 
Otázka č. 1: 
Aká je celková hodnota (poistná suma) jednotlivých položiek časti – „Verejné vodovody, 
verejné kanalizácie, ČOV a iné vodohospodárske objekty“? 
 
Odpoveď č. 1: 
Zoznam vodárenského majetku mesta Komárno je prílohou výzvy – 4 tabuľky (vodárensky 
majetok, zoznam majetku – budovy a stavby, zoznam majetku – verejná kanalizácia, zoznam 
majetku – verejný vodovod) sa nachádzajú na webovej stránke mesta:  
http://www.komarno.sk/sk/prebiehajce-vo_4376.html 
Poistná suma jednotlivých predmetov ja totožná s obstarávacou cenou.   

 
Otázka č. 2: 
Je možné položku „Verejné vodovody, verejné kanalizácie, ČOV a iné vodohospodárske 
objekty“ limitovať na 500 000 eur na jednu a všetky poistné udalosti počas poistného 
obdobia?  
 
Odpoveď č. 2: 
Áno.  
 
Otázka č. 3: 
Je možné v ponuke aplikovať nasledujúcu výluku?  

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, 

http://www.komarno.sk/sk/prebiehajce-vo_4376.html


liečebných nákladoch, nákladoch alebo výdavkoch akejkoľvek povahy, uhradených 
alebo vynaložených poisteným priamo alebo nepriamo v súvislosť 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 možností podnikania. 

Odpoveď č. 3: 
Áno.  
 
  
Otázka č. 4: 
Zverí verejný obstarávateľ správu poistnej zmluvy finančnému sprostredkovateľovi?  
 
Odpoveď č. 4: 
Verejný obstarávateľ neplánuje zveriť správu poistnej zmluvy finančnému 
sprostredkovateľovi.  
 
 
Otázka č. 5: 
Bude verejný obstarávateľ akceptovať zvýšenie cenovej ponuky oproti predpokladanej 
hodnote zákazky?  
 
Odpoveď č. 5: 
Verejný obstarávateľ zvýšenie cenovej ponuky neakceptuje.   
 
 

S pozdravom 
 
 
 
 Ing. Attila Kulcsár Szabó 
 vedúci odboru 
 
 


