Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z., Obchodného zákonníka
medzi

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpenie:

Zvolenská teplárenská, a.s.
Lučenecká cesta 25, Zvolen 961 50
Ing. Anton Brčka - predseda predstavenstva
Mgr. Ján Štriho, EMBA - podpredseda predstavenstva

IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v IBAN, BIC Kód:
Zápis v OR:

36 052 248
SK2020070030
2020070030
Všeobecná úverová banka
SK47 0200 0000 0035 9641 7758, BIC kód banky: SUBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa,
vložka č. 686/S

(ďalej iba „záujemca“)

Samostatný finančný agent:
Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
Zápis v OR:
(ďalej iba „sprostredkovateľ“),

RENOMIA, s.r.o.
Panenská 7, 811 03 Bratislava
Henrich Ihnát, riaditeľ pobočky, konajúci na základe
splnomocnenia zo dňa 21.03.2019
35 815 566
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24457/B

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.

Sprostredkovateľ vykonáva na území Slovenskej republiky finančné sprostredkovanie ako
samostatný finančný agent, registrovaný v registri vedenom Národnou bankou Slovenska v zozname
samostatných finančných agentov pod registračným číslom 67643. Zápis v registri je možné overiť
na internetových stránkach Národnej banky Slovenska – www.nbs.sk. Sprostredkovateľ vykonáva
finančné sprostredkovanie vo vlastnom mene podľa ust. § 7 alebo prostredníctvom podriadených
finančných agentov podľa ust. § 9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“).

2.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú informácie o sprostredkovateľovi podľa § 32 ods. 2 a ods. 3
a § 33 zákona o finančnom sprostredkovaní, ktoré sú uvedené v Plnej moci a s ktorými bol záujemca
pred uzatvorením tejto zmluvy oboznámený.
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Článok II.
Predmet zmluvy
1.

Sprostredkovateľ sa zaväzuje po dobu trvania sprostredkovaných zmlúv o poskytnutí finančnej
služby, najviac však po dobu trvania tejto zmluvy, poskytovať záujemcovi, na základe jeho
požiadavky, tieto služby finančného sprostredkovania v nasledujúcom rozsahu:

a)

predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy
o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene
zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní záujemcovi na účely uzavretia, zmeny alebo
ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby
spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takúto
spoluprácu umožňuje,
spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich záujemcovi, zo zmluvy o poskytnutí finančnej
služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter
finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje,
zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými
produktmi.
Predkladanie porovnania jednotlivých produktov vrátane ceny porovnania týchto produktov, ak
klient môže priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom
webového sídla alebo iných médií.

b)
c)
d)

e)
f)

2.

Sprostredkovateľ nie je oprávnený uzatvárať alebo meniť poistnú zmluvu, zmluvu o DDS, a inú
zmluvu v mene a na účet záujemcu.
Článok III.
Odmena sprostredkovateľa

1.

Záujemca berie na vedomie, že sprostredkovateľ vykonáva finančné sprostredkovanie na základe
zmlúv s finančnými inštitúciami, od ktorých za túto činnosť poberá odmenu.

2.

Odmena za služby poskytované na základe tejto zmluvy je v prípade uzavretia zmluvy s príslušnou
finančnou inštitúciou, ktorej službu sprostredkovateľ klientovi sprostredkoval zahrnutá v cene
sprostredkovanej zmluvy a sprostredkovateľovi je vyplatená prostredníctvom príslušnej finančnej
inštitúcie, u ktorej bola zmluva uzatvorená. Záujemca nie je povinný uhradiť sprostredkovateľovi
žiadnu ďalšiu odmenu.

3.

V odmene sprostredkovateľa sú už zahrnuté všetky náklady, ktoré sprostredkovateľ vynaložil v
súvislosti s plnením svojho záväzku, ak nebude stranami v konkrétnom prípade dohodnuté inak.

4.

Sprostredkovateľ týmto vyhlasuje, že jeho provízia vyplácaná finančnou inštitúciou za
sprostredkovanie zmlúv podľa tejto zmluvy nepresiahne počas trvania tejto zmluvy sumu
vyplývajúcu z ním predloženej ponuky v procese výberu sprostredkovateľa, ktorého výsledkom je
táto zmluva. Vyhlásenie o výške provízie predloží sprostredkovateľ záujemcovi kedykoľvek počas
trvania tejto zmluvy na požiadanie záujemcu, v lehote tridsiatich (30) dní od doručenia tejto
požiadavky sprostredkovateľovi.
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Článok IV.
Povinnosti sprostredkovateľa
1.

Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy s odbornou
starostlivosťou,
chrániť záujmy záujemcu, predovšetkým neuvádzať nepravdivé, nepodložené, neúplné, nepresné,
nejasné alebo dvojzmyselné údaje a informácie alebo zamlčať údaje o charaktere a vlastnostiach
poskytovaných služieb.

2.

Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto zmluvy bude plniť všetky záväzky vyplývajúce
z tejto zmluvy a z ním predloženej ponuky v procese výberu sprotredkovateľa, ktorého výsledkom je
táto zmluva.
Článok V.
Povinnosti záujemcu

1.

Záujemca sa zaväzuje spolupracovať so sprostredkovateľom k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy,
predovšetkým mu priebežne poskytovať všetky potrebné informácie a skutočnosti, ktoré majú vplyv
na predmet zmluvy a finančné služby a zmluvy sprostredkované na základe tejto zmluvy. Záujemca
zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých údajov a informácií, ktoré poskytol sprostredkovateľovi
na základe tejto zmluvy.

2.

Záujemca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať sprostredkovateľa o všetkých zmenách
a skutočnostiach, ktoré majú vplyv na sprostredkovanú finančnú službu a jej správu, počas trvania
tejto zmluvy.
Článok VI.
Mlčanlivosť a ochrana údajov

1.

Informácie, ktoré si zmluvné strany v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom poskytnú, sa
považujú za dôverné. Z tohto dôvodu nesmie žiadna zo zmluvných strán tieto informácie prezradiť
tretej osobe mimo rámec plnenia tejto zmluvy a to nielen po dobu účinnosti tejto zmluvy, ale aj po
jej ukončení. Zmluvné strany sa preto zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o všetkých údajoch a
informáciách, ktoré sa v súvislosti s uzavretím tejto zmluvy dozvedia, pokiaľ nebudú mať tieto
informácie povahu bežne verejne prístupných informácií.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne chrániť svoje obchodné tajomstvo a nezneužívať poznatky,
podklady, informácie či akékoľvek materiály získané pri vzájomnej spolupráci.

3.

Záujemca súhlasí, že sprostredkovateľ môže použiť ako referencie obchodné meno záujemcu vo
svojich firemných materiáloch a/alebo materiáloch uvedených na intranete a internete.
Článok VII.
Plná moc

Za účelom riadneho plnenia predmetu zmluvy je udelená zo strany záujemcu sprostredkovateľovi plná
moc. Plná moc zaniká dňom zániku tejto zmluvy.
Článok VIII.
Osobitné ustanovenia
1.

Mlčanlivosť. Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa
druhej zmluvnej strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek
informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej,
organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo
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akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany,
ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto
zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany,
alebo ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271
Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné informácie“).
2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení budú zachovávať
mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú tieto dôverné informácie bez výslovného
predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej
osobe neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo iného nevyužiť; písomne oznámia
dotknutej zmluvnej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku konfliktu záujmov
s dotknutou zmluvou stranou; použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto
zmluvy a na dosiahnutie účelu podľa tejto zmluvy; obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým
svojim zamestnancom, ktorí sú určení na plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorých zabezpečujú
dodržiavanie dôvernosti týchto informácií a povinností s tým súvisiacich; o každom sprístupnení
dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi
predpismi budú informovať dotknutú zmluvnú stranu, pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú
vykonávať so všetkou potrebnou odbornou starostlivosťou.

3.

V prípade porušení ktorejkoľvek povinnosti podľa odseku 2 tohto článku zmluvou stranou je
dotknutá zmluvná strana oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 3 000,00 EUR, a to za každé jedno porušenie danej povinnosti s tým, že zaplatením
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej prípadným porušením týchto
povinností.

4.

Sprostredkovateľ berie na vedomie, že v prípade záujemcu ide o právnickú osobu so 100 %
majetkovou účasťou štátu, ktorá môže byť zaviazaná k povinnosti zverejniť túto zmluvu na
internete, s čím sprostredkovateľ bez výhrad súhlasí. Ak ku takej skutočnosti dôjde, nebude si
sprostredkovateľ uplatňovať žiadne nároky voči záujemcovi a taktiež sa táto skutočnosť nepovažuje
za porušenie žiadneho ustanovenia zmluvy.

5.

Kybernetická bezpečnosť. V prípade, ak predmet tejto zmluvy priamo súvisí s prevádzkou sietí
a informačných systémov záujemcu, sprostredkovateľ je povinný uzatvoriť s objednávateľom
dohodu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č.
69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a plniť
povinnosti z nej vyplývajúce počas celej doby trvania tejto zmluvy. Uzatvorenie uvedenej dohody je
podmienkou účinnosti tejto zmluvy a táto zmluva automaticky zaniká ukončením uvedenej dohody.

6.

Spracovanie osobných údajov. Transparentné informácie o prípadnom spracúvaní osobných údajov
objednávateľom v súvislosti s plnením tejto zmluvy sú k dispozícii na webovom sídle záujemcu
www.teko.sk. Pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami uzatvorená dohoda o spracúvaní osobných
údajov sprostredkovateľom, každá zmluvná strana má postavenie samostatného prevádzkovateľa a
je povinná samostatne plniť povinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a ich vykonávacích a ďalších súvisiacich predpisov.

7.

Záujemca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol sprostredkovateľom informovaný o jeho
obchodnej firme, sídle, menách a priezviskách osôb, ktoré sú oprávnené v mene sprostredkovateľa
konať, o registri, v ktorom je sprostredkovateľ evidovaný aj o spôsobe, akým je možné zápis do
registra overiť.
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Článok IX.
Protikorupčné opatrenia
8.

Protikorupčný program. Záujemca sa snaží zabezpečiť, aby on a jeho dodávatelia tovaru
a poskytovatelia služieb konali v súlade s literou a duchom zákona a s najprísnejšími etickými
normami, rešpektujúc a ochraňujúc základné práva a slobody všetkých osôb, podporovali
spravodlivé a rovné zaobchádzanie so všetkými osobami, poskytovali bezpečné a zdravé pracovné
podmienky, rešpektovali a ochraňovali životné prostredie a prijímali vhodné systémy riadenia
a podnikania etickým spôsobom. S cieľom zamedziť korupcii záujemca prijal protikorupčný program
spoločnosti, ktorý vychádza z Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023
schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 zo dňa 12. decembra 2018 a z normy
ISO 37001:2016 Systém manažérstva proti korupcii. S víziou bojovať proti korupcii aj na úseku
zmluvných vzťahov záujemca žiada od sprostredkovateľa, aby v akejkoľvek súvislosti s touto
zmluvou, čo pre účely tohto článku zahŕňa aj súvislosť s jej uzatváraním, plnením, skončením
a prípadným vymáhaním, aktívne prispel k napĺňaniu tohto cieľa implementáciou protikorupčných
opatrení v zmysle tohto článku.

9.

Zákaz korupcie. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v akejkoľvek súvislosti s touto zmluvou oni, ich
štatutárne orgány, členovia štatutárnych a iných orgánov, ich členovia, zamestnanci
a spolupracujúce osoby, ich zástupcovia a ďalšie osoby konajúce v ich mene alebo za nich vrátane
ich subdodávateľov nebudú konať tak, že by priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre
inú osobu prijali, žiadali alebo si dali sľúbiť úplatok na to, aby porušili svoje povinnosti vyplývajúce
zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneužili alebo umožnili zneužiť účasť na
hospodárskej súťaži, alebo aby svojím vplyvom takto pôsobili na výkon zamestnania, povolania,
postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, že už tak urobili, alebo že by priamo alebo cez
sprostredkovateľa sľúbili, ponúkli alebo poskytli úplatok inému na to, aby porušil svoje povinnosti
vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneužil alebo umožnil
zneužiť účasť na hospodárskej súťaži, alebo za to, že bude svojím vplyvom takto pôsobiť na výkon
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, že už tak urobil, alebo
z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytli, ponúkli alebo sľúbili
úplatok inej osobe, a to všetko aj v súvislosti s obstarávaním veci súkromného záujmu, a potvrdzujú,
že nevedia o tom, že by došlo k porušeniu tohto ustanovenia. Úplatkom sa na účely tohto článku
rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok. Za
úplatok sa nepovažuje dar, ktorý nepresahuje bežné chápanie čestnej obchodnej praxe, je v súlade
s dobrými mravmi súťaže, nie je spôsobilý privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom a je
primeraný okolnostiam, kedy predstavuje bežný prejav zdvorilosti alebo pohostinnosti, pokiaľ
nemôže za žiadnych okolností v obdarovanom vzbudiť pocit zaviazanosti a ani podozrenie, že darca
očakáva určité správanie alebo sa snaží darom ovplyvniť rozhodnutie obdarovaného; v prípade
pochybností, či sú splnené podmienky pre to, aby sa určité plnenie považovalo za takýto dar, platí,
že tieto podmienky splnené nie sú a jedná sa o úplatok. Konaním sa na účely tohto článku rozumie
aj opomenutie takého konania, na ktoré je osoba podľa okolností a svojich pomerov povinná.

10.

Oznamovacia povinnosť. Zmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek konanie zakázané podľa odseku 2
tohto článku alebo prípravu naň bez zbytočného odkladu potom, čo sa o ňom dozvedia, oznámiť
orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru. Oznámenie je možné urobiť aj
záujemcovi
spôsobom
uvedeným
na
webovom
sídle
záujemcu
http://www.teko.sk/web/guest/nahlasovanie-protispolocenskej-cinnosti.

11.

Účtovná evidencia. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že všetky výnosy a príjmy získané v akejkoľvek
súvislosti s touto zmluvou, všetky pohyby majetku v akejkoľvek súvislosti s touto zmluvou a všetky
náklady a výdavky vynaložené v akejkoľvek súvislosti s touto zmluvou bude účtovne evidovať
správne a úplne, že všetky účtovné záznamy, faktúry a iné dokumenty týkajúce sa uvedených
účtovných prípadov budú verne odzrkadľovať charakter a množstvo uvedených účtovných prípadov
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a že žiadne plnenia neevidované v účtovnej evidencii nebudú realizované. Sprostredkovateľ zároveň
potvrdzuje, že nedošlo k porušeniu tohto ustanovenia.
12.

Konflikt záujmov. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú prijať opatrenia na systémové riešenie možného
konfliktu záujmov, najmä transparentné a dokumentované oznamovanie možného konfliktu
záujmov, vystúpenie dotknutej osoby z rozhodovacieho procesu a jej nahradenie osobou, u ktorej
konflikt záujmov nie je prítomný. Podrobnosti o povinnostiach v súvislosti s riešením konfliktu
záujmov vrátane povinnosti viesť písomné záznamy o uplatňovaní týchto opatrení si upraví každá
zmluvná strana podľa svojich podmienok tak, aby bol naplnený cieľ tohto ustanovenia. Konfliktom
záujmu sa na účely tohto článku rozumie situácia, keď by obchodný, finančný, rodinný, politický
alebo osobný záujem mohol zasahovať do úsudku osôb pri výkone ich zamestnania, povolania,
postavenia alebo funkcie.

13.

Dotknuté osoby. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že povinnosti podľa odsekov 2 až 5 tohto článku
uloží svojmu štatutárnemu orgánu, členom svojho štatutárneho a iných orgánov, svojim členom,
zamestnancom a spolupracujúcim osobám, svojim zástupcom a ďalším osobám konajúcim v jeho
mene alebo za neho vrátane svojich subdodávateľov, u ktorých identifikuje korupčné riziko alebo
možnosť výskytu konfliktu záujmov postupom podľa odseku 7 tohto článku s prihliadnutím
k úlohám, ktoré tá-ktorá osoba v danom prípade prevzala alebo prevezme, alebo ktoré sa podieľajú
na plnení povinností podľa odseku 4 tohto článku. Korupčným rizikom sa na účely tohto článku
rozumie príležitosť, pravdepodobnosť alebo možnosť konania zakázaného podľa odseku 2 tohto
článku alebo existencia príčin alebo podmienok uľahčujúcich vznik situácie priaznivej pre konanie
zakázané podľa odseku 2 tohto článku.

14.

Implementácia protikorupčných opatrení. Sprostredkovateľ bez zbytočného odkladu uskutoční
individuálne vyhodnotenie korupčného rizika a možnosť výskytu konfliktu záujmov, identifikuje
osoby, u ktorých je toto korupčné riziko prítomné alebo výskyt konfliktu záujmov možný, ako aj
osoby, ktoré sa podieľajú na plnení povinností podľa odseku 4 tohto článku, overí bezúhonnosť
takto identifikovaných osôb z hľadiska trestných činov proti poriadku vo verejných veciach
s osobitným dôrazom na trestné činy korupcie a niektoré formy trestnej súčinnosti a z hľadiska
trestného činu zneužitia účasti na hospodárskej súťaži podľa výpisu z registra trestov vedenom
Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a prípadne aj z registra trestov alebo obdobnej
evidencie krajiny pobytu danej osoby a poučí danú osobu o povinnostiach vyplývajúcich z odsekov 2
až 6 tohto článku s následným preskúšaním, sústavným vyžadovaním plnenia týchto povinností
a náhodnou kontrolou ich plnenia. V prípade trvania tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako jeden rok je
sprostredkovateľ povinný periodicky zopakovať činnosť podľa tohto ustanovenia. O tejto činnosti je
sprostredkovateľ povinný viesť primeranú písomnú dokumentáciu, aby sa preukázalo jej plnenie
v celej šírke, že pri tejto činnosti bola dodržaná potrebná starostlivosť a že všetky identifikované
riziká boli zmiernené.

15.

Audit. Počas trvania tejto zmluvy a tri (3) roky od jej ukončenia je sprostredkovateľ povinný umožniť
záujemcovi alebo ním písomne poverenej tretej osobe, ktorá prevezme záväzok mlčanlivosti,
nahliadať do dokumentácie, záznamov a účtovnej evidencie podľa odsekov 4, 5 a 7 tohto článku za
účelom preukázania a overenia dodržiavania povinností sprostredkovateľa podľa tohto článku
a poskytnúť požadované vysvetlenia. Všetky osobné údaje zistené počas takého auditu sa budú
považovať za dôverné. O výsledku auditu záujemca vypracuje primeraný písomný záznam, ktorý
poskytne sprostredkovateľovi. Ustanovenie tohoto bodu platí, ak to nie je v rozpore s inou právnou
úpravou.

16.

Zodpovednosť sprostredkovateľa. Žiadne zlyhanie alebo omeškanie záujemcu pri uplatnení jeho
práv uskutočniť audit podľa odseku 8 tohto článku alebo odhalení problémov, chýb alebo iných
nezrovnalostí pri audite nezbavuje sprostredkovateľa jeho zodpovednosti za porušenie ustanovení
tohto článku, a to aj keby takýto audit mal alebo mohol odhaliť akékoľvek problémy, chyby alebo iné
nezrovnalosti, ktoré vedú k zodpovednosti alebo porušeniu povinností sprostredkovateľa podľa
tohto článku.
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17.

Nápravné opatrenia. V prípade, že auditom uskutočneným podľa odseku 8 tohto článku záujemca
zistí nesúlad na strane sprostredkovateľa s povinnosťami vyplývajúcimi z tohto článku alebo
nedostatočné implementovanie opatrení podľa tohto článku, sprostredkovateľ bezodkladne prijme
nápravné opatrenia, ktoré musia byť dostatočne účinné pre dosiahnutie súladu s povinnosťami
vyplývajúcimi z tohto článku, predloží ich na pripomienkovanie záujemcovi a nápravné opatrenia
následne zrealizuje. Zmluvné strany budú spolupracovať za účelom nápravy nesúladu a pri
implementácii nápravných opatrení.

18.

Spolupráca záujemcu. Záujemca bude poskytovať sprostredkovateľovi odborné poradenstvo
a usmernenia pri plnení jeho povinností podľa tohto článku. Ustanovenie odseku 9 tým nie je
dotknuté.

19.

Následky neplnenia. V prípade, ak sprostredkovateľ neumožní záujemcovi uskutočniť audit podľa
odseku 8 tohto článku alebo ak odmietne vypracovať, predložiť alebo realizovať nápravné opatrenia
podľa odseku 10 tohto článku alebo zlyhá v ich implementácii podľa výsledkov následného auditu,
potom je záujemca oprávnený od tejto zmluvy bez ďalšieho odstúpiť.

Článok X.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia a dojednáva sa na dobu jedného roka od dátumu jej účinnosti.

2.

Táto zmluva môže byť menená iba písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými
stranami.

3.

Všetky prípadné spory medzi zmluvnými stranami budú riešené v prvom rade dohodou a zmierom.
Táto zmluva sa riadi a vysvetľuje podľa práva Slovenskej republiky a spory z nej vyplývajúce budú
prejednávané a rozhodované vecne a miestne príslušným súdom Slovenskej republiky.

4.

Záujemca potvrdzuje, že sa oboznámil s celým obsahom zmluvy, porozumel jednotlivým
ustanoveniam zmluvy a s jej znením súhlasí, na znak čoho ju vlastnoručne podpísal.

5.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jednu
kópiu.

Vo Zvolene, dňa ........................

V Bratislave, dňa ..........................

záujemca

sprostredkovateľ

.......................................................................
Ing. Anton Brčka – predseda predstavenstva

.....................................................................
Henrich Ihnát, riaditeľ pobočky

..........................................................................
Mgr. Ján Štriho EMBA – podpredseda predstavenstva
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