
Zmluva o poradenskej cinnosti, sprostredkovaní
a zastu povaní

uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka c. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

1. Objednávatel:
so sídlom:

typ:

štatutárny orgán :
ICO:

2. Poskytovatel:
so sídlom:

zapísaná:

štatutárny orgán :
ICO:

Mesto Zlaté Moravce

l. mája 2, 953 O l Zlaté Moravce
mesto podla zákona SNR c.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
Ing. Peter Lednár, Csc.
308676

(dalej len ako "objednávatel''')

a

K Finance, spol. s ".0.
Kalinciakova 31, 83 I 04 Bratislava
Obchodný register Okresného sÚdu Bratislava l,
oddiel: Sro, vJožka C. 29635/B
Ing. Jozef Kollár, konatel
35 865 628

(dalej len ako "poskytovatel")

(Poskytovatel a objednávatel môžu byt dalej oznacovaní len ako "zmluvné strany" a táto
Zmluva o poradenskej cinnosti, sprostredkovaní a zastupovaní môže byt dalej oznacovaná
len ako "zmluva")

Clánok l
Úvodné ustanovenie

l. Objednávatel je mesto podla zákona SNR C. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

2. Poskytovatel je obchodnou spolocnostou založenou pod/'a slovenského právneho
poriadku, zapísan ou v obchodnom registri Okresného sÚdu Bratislava I.. vykonávajÚci
cinnost samostatného financného agenta na základe povolenia Národnej banky
Slovenska.

3. Poskytovatel vykonáva sprostredkovatelskÚ a konzultacnÚ cinnost SUVISIaCU
s poistovaním a zaistovaním, vrátane služieb na kontrolu a ochranu z podnikate/'ských
rizík a strát.

Clánok II

Predmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb spojených so sprostredkovaním
poistenia majetku, právnických osôb, motorových vozidiel a všetkých ostatných rizík
vyplývajÚcich z cinností objednávatela, uzavretím a zmenou poistných zmlÚv na
majetok, právnické osoby, motorové vozidlá a všetky ostatné riziká vyplývajÚce
z cinností objednávatela (dalej len ako "predmet zmluvy").

2. V sÚvislosti s plnením predmetu zmluvy sa pocas platnosti tejto zmluvy poskytovater
zaväzuje:



a) predkladat ponuky na uzavretie poistných zmlÚv, predkladat návrhy poistných
zmlÚv, vykonávat iné cinnosti smerujÚce k uzavretiu poistných zmlÚv,

b) vyvíjat cinnost smerujÚcu k tomu, aby objednávatel' mal príležitost uzatvorit
poistné zmluvy s tretími osobami,

c) za Úcelom uzavretia poistnej zmluvy objednávatela s tretou osobou uskutocnit
v mene objednávatel'a všetky potrebné právne Úkony,

d) navrhovat Úpravy a revízie poistných zmlÚv objednávatel'a,
e) vypracovat podrobnÚ a nestrannÚ analýzu dostatocného poctu produktov

dostupných na poistnom trhu a na základe tejto analýzy odporÚcat
objednávatel'ovi uzavretie poistnej zmluvy zodpovedajÚcej jeho potrebám
a požiadavkám,

t) poskytovat asistenciu pri likvidácii poistných udalostÍ, vrátane prejednania
náhrady škody s poistovi\ou, a to aj vo veciach likvidácie poistných udalostí
vzniknutých pred uzatvorením tejto zmluvy,

g) zabezpecovat pre objednávatel'a obchodnÚ verejnÚ sÚtaž alebo verejne
obstarávanie podl'a zákona c. 25/2006 Z.z. vztahujÚce sa na predmet zmluvy.

3. Poskytovatel' nemá právo podpisovat v mene a na Úcet objednávatel'a žiadne poistné
zmluvy vztahujÚce sa na predmet zmluvy, ani podpisovat ich zmeny a dodatky k nim.

Clánok III
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovatel' je povinný postupovat pri plnení predmetu zmluvy s odbornou
starostlivostou.

2. Cinnosti, ktoré sa zaviazal vykonávat a zabezpecovat poskytovatel' podl'a zmluvy, je
poskytovatel' povinný vykonávat podl'a pokynov objednávatel'a a v sÚlade s jeho
záujmami ako aj v sÚlade so všetkými platnými právnymi predpismi.

3. Poskytovatel' je povinný bez zbytocného odkladu oznámit objednávate"ovi všetky
okolnosti, ktoré zistil pri vykonávaní predmetu zmluvy a všetky okolnosti dôležité pre
jeho rozhodovanie o uzavretí sprostredkovanej zmluvy, a ktoré môžu mat vplyv na
zmenu pokynov objednávatel'a.

4. Objednávatel' je povinný odovzdat vcas poskytovatel'ovi veci a informácie, ktoré sÚ
potrebné na uskutoct'íovanie cinností podl'a predmetu zmluvy, oznamovat mu prípadne
mu poskytnÚt inÚ formu sÚcinnosti tak, aby poskytovatel' mohol plnit svoje povinnosti
vyplývajÚce z predmetu zmluvy riadne a vcas.

5. Poskytovatel je povinný poverit realizáciou jednotlivých cinností sÚvisiacich
s poskytovaním služieb pre Úcel predmetu zmluvy len osobu, ktorá svojou
profesionalitou a bezúhonnostou nepoškodí dobré meno a postavenie objednávatel'a.

Clánok IV

Odplata a Úhrada nákladov

l. Poskytovatel sa zaväzuje vykonávat cinnosti podl'a predmetu tejto zmluvy pre
objednávatel'a bezodplatne.

2. Objednávatel' nie je povinný uhradit poskytovatel'ovi náklady, ktoré nevyhnutne alebo
úcelne vynaložil pri plnení svojich záväzkov podl'a predmetu zmluvy.

Clánok V

Splnomocnenie

Za úcelom plnenia predmetu tejto zmluvy splnomocJ1uje objednávatel' poskytovatel'a na
zastupovanie jeho osoby vo vztahu k tretím osobám pri uskutocJ1ovaní všetkých právnych
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úkonoch súvisiacich a potrebných k splneniu predmetu zmluvy a poskytovatel toto
splnomocnenie prijíma. Objednávatel je povinný vystavit pre poskytovatera
splnomocnenie preukazujúce rozsah oprávnenia na zastupovanie, aby sa ním tento mohol
preukázat voci tretím osobám. Splnomocnenie tvorí neoddeliternú prílohu tejto zmluvy.

Clánok VI
Osobitné ustanovenia pre prípad vzniku poistnej udalosti

l. Objednávatel' je povinný spolupracovat s poskytovatelom pri riešení vzniknutej poistnej
udalosti. Za týmto úcelom je objednávatel povinný predovšetk)'m bezodkladne
oznámit poskytovatel'ovi vznik poistnej udalosti alebo inú právnu skutocnost súvisiacu
s poistným plnením, a taktiež je objednávatel povinný informovat poskytovatera

o skutocnostiach potrebných pre objasnenie prícin a výšky škody, najmä vcas predložit
doklady potrebné pre ukoncenie likvidácie vzniknutej škody.

2. Poskytovatel' je povinný okamžite po obdržaní podkladov o poistnej udalosti od
objednávatela informovat poistitel'a o vzniknutej poistnej udalosti.

3. Poskytovatel je povinný, po nahlásení poistnej udalosti objednávatel'om, poistnú udalost
okamžite nahlásit poistovni a vybavit potrebnú obhliadku vzniknutej škody.

4. Objednávatel' je povinný sprístupnit zamestnancovi poistovne alebo poskytovaterovi
miesto škody na vykonanie obhliadky.

5. Po vykonaní obhliadky je poskytovatel' povinný zabezpecit rýchle a správne ukoncenie
likvidácie poistnej udalosti s ciel'om minimalizácie vzniknutej škody.

6. Poskytovatel' je povinný o priebehu vybavovania poistnej udalosti informovat
objednávatel'a.

7. Za úcelom vcasného a riadneho plnenia povinností stanovených touto zmluvou udávajú
obe zmluvné strany nasledovné spojenie pre telefónny, faxový a písomný kontakt:

OBJEDNÁVATEL:

Adresa :

Kontaktné osoby:

POSKYTOVATEL:

Adresa:

Kontaktná osoba:

Mesto Zlaté Moravce
l. mája 2, 953 O l Zlaté Moravce
037/6923 920,037/6923 904

K Finance, spol. s r.o.
Kalinciakova 31, 831 04 Bratislava
02/49 405 333

Clánok VII
Povinnost mlcanlivosti

l. Poskytovatel' ajeho zamestnanci sú povinní zachovávat mlcanlivost, podla § 17
zákona c. 51311991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, o všetkých

informáciách týkajúcich sa objednávatel'a, o ktorých sa pocas uskutoclíovania predmetu
zmluvy dozvedeli, a to pocas trvania tohto zmluvného vztahu i po jeho skoncení.

2. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá poskytovatel' objednávaterovi podl'a
príslušných ustanovení Obcianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka o náhrade
škody a nekalej sútaži. V prípade protiprávneho zneužitia týchto informácií vzniká
zároven zodpovednost konkrétnych fyzických osôb podl'a príslušných ustanovení
Trestného zákona.
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Clánok VIII

Riešenie sporov

l. Zmluvné strany prehlasujú, že všetky vzájomné spory vzniknuté v priebehu trvania
zmluvy i po jej skoncení, vyplývajúce z tohto zmluvného vztahu, budú prednostne
riešit cestou zmieru.

2. V prípade, že nedôjde k urovnaniu sporu formou zmieru, rozhodne spor na návrh
niektorej zo zmluvných strán príslušný súd.

Clánok IX

Platnost a úcinnost zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a úcinnost dnom nasledujúcim po jej zverejnení Objednávatelom v zmysle §
47a Obcianskeho zákonníka. Zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú. Predlžuje sa
vždy na dalšie jednorocné poistné obdobie, pokial nie je vypovedaná najneskôr 3 (tri)
mesiace pred uplynutím daného rocného poistného obdobia podla zmluvy o poistení
objednávatel'a.

2. Ukoncením zmluvy zaniká i splnomocnenie udelené v zmysle ustanovenia clánku V.
tejto zmluvy.

Clánok X
Záverecné ustanovenia

l. Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch po jednom pre každú zmluvnÚ stranu.
2. Zmenit alebo doplnit túto zmluvu je možné len formou jej písomných dodatkov

postupne císlovaných podla poradia ich prijatia. Dodatok musí byt odsÚhlasený a
podpísaný štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán.

3. Všetky právne vztahy a otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a vo vztahu k splnomocnen iu príslušnými
ustanoveniami Obcianskeho zákonníka.

4. Splnomocnenie podla clánku V. zmluvy je neoddelitelnou sÚcastou zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu precítali, jej obsahu porozumeli, že ich vôl"a

vyjadrená v zmluve je slobodná a vážna, na znak cohoju potvrdzujÚ svojimi podpismi.

V Zlatých Moravciach, dna 17. 05. 20 II

Za Mesto Zlaté Moravce

r::;2~
Ing. Peter Lednár, Csc.

primátor
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Za K Finance, spol. s r.o.

Ing. Jozef Kollár
konatel

l<rINANCF,sPoisr.
K.,linciakova 31

U31 04 Brati!!lava ICO: 35 865 62!

Obchodnj (egis~f;r. Okresný sÚd 3r<:ti:,lava 'l
Oddi(l)l: .:;'V V!ÚŽ'<d ;'.%3~/E



PLNOMOCENSTVO

Mesto Zlaté Moravce so sídlom l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce, ICO: 308676. zastúpené Ing. Petrom
Lednárom, Csc., primátorom (dalej len ako "Mesto Zlaté Moravce") v súlade s § 31 Obcianskeho zákonníka
týmto

splnomocnuje

K Finance, spol. s r.o., so sídlom Kalinciakova 31, 831 04 Bratislava, ICO 35 865 628. zastÚpenÚ
konatel'om spolocnosti Ing. Jozefom Kollárom (dalej len ako "K Finance. spol. s r.o."). ako samostatného

financného agenta pre poistenie majetku, právnických osôb, motorových vozidiel ako i všetkých ostatn)'ch rizík
vyplývajúcich z cinností Mesta Zlaté Moravce (dalej len ako "predmet poistenia"). Mesto Zlaté Moravce
v rozsahu splnomocnenia týmto súcasne vyhlasuje, že dnom podpísania tohto plnomocenstva sa vo veciach
predmetu poistenia a v súlade so Zmluvou o poradenskej cinnosti, sprostredkovaní a zastupovaní. necháva
zastupovat spolocnostou K Finance, spol. s r.o.

Súcasne Mesto Zlaté Moravce poveruje spolocnost K Finance, spol. s r.o. odo dna podpisu tohto
splnomocnenia správou a servisovaním uzatvorených poistných zmlúv na predmet poistenia, obstaraných
obchodnou verejnou sútažou alebo verejným obstaraním podla zákona c. 25/2006 Z.z ..

Toto poverenie sa v medziach príslušnej legislatívy vztahuje na poistné zmluvy uzatvorené na predmet
poistenia, ale aj na predmet obchodných verejných sútaží alebo verejných obstarávaní vztahujúcich sa na
predmet poistenia alebo priamych zadaní týkajúcich sa predmetu poistenia, zacatých aj pred úcinnostou tohto
splnomocnenia.

K Finance, spol. s r.o., je týmto splnomocnená k priamym rokovaniam s poistovnami a zaistovnami o
otázkach týkajúcich sa budúceho a existujúceho poistenia v prospech a v záujme Mesta Zlaté Moravce.
K Finance, spol. s r.o. je na základe tohto plnomocentsva taktiež splnomocnená a oprávnená k odovzdávaniu.
zástupcom Mesta Zlaté Moravce podpísaných, výpovedí poistných zmlúv a akýchkol'vek dokumentov
vztahujúcich sa k poistným zmluvám na predmet poistenia do poistovní. Zodpovednost za prípadné nedostatky
v poistných zmluvách uzatvorených pred dnom úcinnosti tohto splnomocnenia uplatní Mesto Zlaté Moravce
voci K Finance, spol. s. r.o. len v prípade, ak samostatnému financnému agentovi K Finance, spol. s r.o. poskytlo
Mesto Zlaté Moravce možnost preskúmat tieto uzatvorené poistné zmluvy, vyjadrit svoje odporúcania
k takýmto poistným zmluvám a realizovat také odporúcania.

Toto splnomocnenie oprávnuje K Finance, spol. s r.o. k zistovaniu informácii ohl'adne poistn)'ch
zmlúv, ktoré sa vztahujú k predmetu poistenia podla tohto splnomocnenia. Akákol'vek informácia. o ktorÚ
K Finance, spol. s r.o. požiada, alebo ktorú obdrží v súvislosti s týmto splnomocnením K Finance. spol. s r.o. od
Mesta Zlaté Moravce alebo od tretích osôb, sa považuje za dôvernú podl'a § 17 zákona C. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

K Finance, spol. s r.o. má uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní v zmysle platných právnych predpisov
s poistovacími spolocnostami v Slovenskej republike. Poskytovanie služieb na základe tohto plnomocenstva
vykonáva K Finance, spol. s r.o. pre Mesto Zlaté Moravce bezodplatne.

Splnomocnený K Finance, spol. s r.o. nie je oprávnený
odplatnú alebo bezodplatnú zmluvu ani dohodu.

V Zlatých Moravciach, dna 1t.~f..t~1.1 .

V Bratislave dna ·1t .r· lJJ 11, .

v mene Mesto Zlaté Moravce uzatvorit akúkol'vek

~~
Ing. Peter Lednár. Csc.

primátor Mesta Zlaté Moravce

Prijímam týmto udelené plnomocenstvo v plnom rozsahu a zaväzujem
z neho vyplýva.

sa, že neprekrocím právomoc,

~

ktorá

Ing. Jozef Kollár
konatel' K Finance, spol. s r.o.

l<r~~JANcr
K2II:nciakova 31
23'1 04 Brati::;lnv::I léo: 35 865 6: ~

Obchodn'Í [egis~f:l, Okresny sud3rc;!i:;iav;) ~
f"'\rI •..•i••l ..•.... ,It.; .•.. ~~"".·H 'u


