
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽIEB SÚVISIACICH 
S FINANČNÝM SPROSTREDKOVANÍM 

I. Respect Slovakia, s.r.o. 

sídlo: Valova 38, 921 01 Piešťany 
IČO: 34 107 061 
registrovaná: OR Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 529/T 
konajúca: Ing. Dušan Gul'áš, konatel' 

na strane jednej (ďalej len "Poskytovatel"') 

a 

II. Mesto Sereď 

sídlo: Námestie republiky 1176/10 
IČO: 306 169 
zastúpené: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 
na strane druhej (ďalej len "Objednávate!"' a spolu s Poskytovatel'om ďalej len 
"Zmluvné strany") 

uzatvárajú na základe ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 
186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov túto 

zmluvu o zabezpečení služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním 

(ďalej len "Zmluva"): 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

Poskytovatel' sa po podpise Zmluvy zaväzuje zabezpečiť Objednávatel'ovi po celú 
dobu platnosti Zmluvy nasledovné služby: 

a) revízia a preskúmanie poistných zmlúv; 
b) vypracovanie analýzy poistitel'ných rizík; 
c) spracovanie návrhu poistných zmlúv a predkladanie ponúk na uzavretie 

poistnej zmluvy; 
d) zabezpečenie uzatvorenia poistných zmlúv s vybranou poisťovňou; 
e) aktualizácia a modifikácia poistných zmlúv podl'a skutočného stavu majetku a 

želania Objednávatel'a; 
f) správa poistných zmlúv; 
g) poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní Objednávatel'ovi 

v oblasti poistenia; 
h) príprava a zabezpečenie verejného obstarávania v oblasti poistenia; 
i) asistencia pri likvidácii poistných udalostí, pri vybavovaní nárokov a plnení 

plynúcich Objednávatel'ovi z poistných zmlúv; 
j) prejednanie náhrady škody s poisťovňou; 
k) ďalšie služby v oblasti poistenia po vzájomnej dohode 

(ďalej len "Služby súvisiace s finančným sprostredkovaním"). 



-

Článok II. 
Úhrada vzniknutých nákladov 

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávate!' zaplatí Poskytovatel'ovi za Služby 
súvisiace s finančným sprostredkovaním definované v Článku l. Zmluvy paušálnu 
odmenu vo výške 3,- eur za celú dobu platnosti Zmluvy, ktorá je splatná pri podpise 
Zmluvy. 

Článok III. 
Trvanie Zmluvy 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť 
. dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle mesta Sereď, ktorým je internetová 

stránka mesta Sereď. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31. 12. 2011. 

Článok IV. 
Ochrana údajov 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa Zmluvné strany 
dozvedeli v súvislosti so Zmluvou a ktoré sa týkajú Objednávatel'a a/alebo jeho klientov 
sú dôvernými informáciami (ďalej len "Dôverné informácie"), o ktorých je Poskytovatel' 
povinný zachovávať mlčanlivosť a všetky informácie poskytnuté Objednávatel'om sa 
Poskytovatel' zaväzuje využívať len za účelom vykonávania zmluvne dohodnutých Služieb 
súvisiacich s finančným sprostredkovaním. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany ďalej neposkytnú tretím osobám a ani 
neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám, ustanovenia osobitných 
predpisov tým nie sú dotknuté 

3. Za tretie osoby sa nebudú považovať zamestnanci Poskytovatel'a, podriadení 

finančný agenti v sektore poistenia alebo zaistenia Poskytovatel'a a zamestnanci 

poisťovní. 

Článok V. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. l Obchodného zákonníka dohodli, že 
zmluvný vzťah založený Zmluvou sa spravuje vo veciach neupravených Zmluvou 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka . 

. 2. Objednávate!' sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že počas platnosti Zmluvy 
bude uzatvárať všetky poistné zmluvy prostredníctvom Poskytovatel'a a zároveň sa 
zaväzuje, že počas platnosti Zmluvy nesplnomocní a/alebo neuzatvorí zmluvu so žiadnou 
treťou osobou, ktorej predmetom by boli činnosti definované v Článku I. tejto Zmluvy 
(resp. ktorákol'vek z nich) alebo akékol'vek ďalšie činnosti súvisiace s finančným 
poradenstvom alebo finančným sprostredkovaním v sektore poistenia alebo zaistenia. 



Zároveň sa Objednávate!' zaväzuje, že nebude sám vykonávať činnost i definované v 
Článku I. tejto Zmluvy (resp. ktorúkol'vek z nich) alebo akékol'vek ďalšie činnosti 
súvisiace s finančným poradenstvom alebo finančným sprostredkovaním v sektore 
poistenia alebo zaistenia. 

3. Zmluvu je možné zmeniť len písomnou dohodou Zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Objednávate!' je povinný nahradiť 

Poskytovatel'ovi škodu, ktorá mu vznikne porušením záväzkov a povinností uvedených 
v Zmluve zo strany Objednávatel'a. 

S. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú 
stranu. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsah im je známy 
a porozumeli mu, a na znak toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, 
ju podpísali. 

7. Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §Sa Zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. 

v Piešťanoch, dňa 10.6.2011 

. ng. Dušan Gul'áš 
Re /pect Slovakia, s.r.o. ( 

\' 
~ 

v Seredi, dňa 10.6.2011 

- l 

Ing. Martin Tomčányi, 
rimátor mesta Sereď 


