Zmluva o poskytnutí záruky ručiteľom na zabezpečenie colného dlhu
uzatvorená podľa §269 ods.2 obchodného zákonníka a § 55 ods.1 pís. b)
Z.z. Colného zákona 199/2004

Ručiteľ:
Anna Galbavá, podnikajúca pod obchodným menom :
AGA – colné služby, s r.o., so sídlom Staničná 41, 92101 Piešťany
IČO: 36 224 723, IČ DPH: 20 20 16 90 52

(Deklarant)
Povinný:

v tomto znení:
článok I.
Účel zmluvy
Účelom tejto zmluvy je zabezpečovanie colného dlhu povinného deklaranta
poskytnutím záruky ručiteľom podľa §55 ods. 1 písm. b) Z.z. Colného zákona č.199/2004
(ďalej len Colný zákon) s cieľom rýchleho, efektívneho a bezprieťahového priebehu colného
konania.
článok II.
Predmet zmluvy
Ručiteľ sa v súlade s účelom zmluvy zaväzuje zabezpečiť colný dlh povinného
deklaranta poskytnutím záruky colnému úradu v zmysle §55 ods.1 písm. b) Colného zákona
199/2004.
Na splnenie účelu zmluvy sa povinný deklarant zaväzuje poskytnúť ručiteľovi riadne a včas
nevyhnutné spolupôsobenie a zaplatiť mu za poskytnutie záruky dohodnutú províziu.

článok III.
Práva a povinnosti ručiteľa
Ručiteľ je povinný v súlade s požiadavkami povinného deklaranta vykonávať v rámci
colného konania povinného deklaranta zabezpečenie colného dlhu poskytnutím záruky
v zmysle ust., § 55 ods. 1 písm. b) Colného zákona 199/2004.

Ručiteľ má právo:
1. Špedičného dohľadu nad tovarom prepusteným do režimov podliehajúcich colnému
dohľadu. Pre účely tejto zmluvy sa špeciálnym dohľadom rozumie fyzická kontrola
množstva a stavu prepusteného tovaru pod colným dohľadom pri jednotlivých
operáciách prevádzaných v danom režime.
2. Preveriť úhradu príslušného colného dlhu vo finančnej učtárni colného úradu.
3. Zastaviť poskytovanie záruky až do doby, kým bude colný dlh, na ktorý už bola
poskytnutá záruka, a ktorý je splatný, celkom uhradený. Ručiteľ nenesie
zodpovednosť za event. dôsledky tým spôsobené.

článok IV.
Práva a povinnosti povinného deklaranta

1. Povinný deklarant sa zaväzuje nakladať s tovarom v súlade s podmienkami režimu, do
ktorého bol tovar prepustený a splniť povinnosti deklaranta alebo hlavného povinného
v danom režime, stanovené colnými predpismi.
2. Povinný deklarant si je vedomý skutočnosti, že tovar prepustený do režimu
s podmienečným oslobodením tovaru od dovozného cla (režim tranzit, režim
uskladňovania v colných skladoch, režim aktívny zušľachťovací styk
v podmienečnom systéme, režim prepracovania pod colným dohľadom, režim dočasné
použitie) je pod colným dohľadom a so všetkými právnymi dôsledkami s tým
spojenými zaväzuje sa s ním ako takým nakladať.
3. Povinný deklarant je povinný strpieť ručiteľov špedičný dohľad v súlade s článkom
III. ods. 2 tejto zmluvy.
4. Povinný deklarant je povinný ako deklarant a dlžník uhradiť vymeraný colný dlh
v lehote stanovenej colným úradom, t.j. do desiatich dní odo dňa vydania „Oznámenia
výšky cla, daní a poplatkov“ a to na predpísaný účet colného úradu.
5. V prípade ak napriek oznámeniu deklarant neuhradí v stanovenej lehote colný dlh a v
rámci ručenia tento colný dlh uhradil colnému orgánu ručiteľ, uplatní si ručiteľ voči
deklarantovi právo na náhradu nákladov v plnej výške uhradeného colného dlhu aj
s príslušenstvom, prípadne i ďalšiu majetkovú ujmu, ktorú nesplnením povinnosti
deklaranta ručiteľ utrpel. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok ručiteľa na
náhradu škody, ktorá v tejto súvislosti vznikla alebo mohla vzniknúť.

článok V.
Výška odplaty (provízie) a vyúčtovanie

1. Za poskytnuté ručenie v zmysle tejto zmluvy sa povinný deklarant zaväzuje uhradiť
ručiteľovi odplatu (províziu) dohodnutú v zmluvnom cenníku, ktorý tvorí prílohu
tejto zmluvy, je jej neoddeliteľnou súčasťou a je pre obidve strany záväzný.
2. Odplata (provízia) za poskytnutie záruky je stanovená vo výške ... % z celkovej
výšky colného dlhu za každých aj započatých 10 dní ručenia, ak nie je v zmluvnom
cenníku stanovené inak.

3. Úhradu dohodnutej odplaty na základe vystavených faktúr vykoná povinný deklarant
do 14-tich dní od doručenia faktúry ručiteľom.

článok VI.
Náhrada škody
1. V prípade, že povinný deklarant poskytne ručiteľovi nesprávne alebo neúplné údaje, či
predloží neúplné alebo nesprávne doklady, ktoré majú byť podkladom k poskytnutiu
záruky ručiteľom v colnom konaní, nezodpovedá ručiteľ pre účely tejto zmluvy za
dôsledky týmto spojené, ani za event. vzniknuté škody alebo prieťahy. Zároveň sa
povinný deklarant zaväzuje nahradiť v plnej výške riadne a včas ručiteľovi všetky
škody a ujmy, ktoré by mu vznikli v tejto súvislosti.
článok VII.
Úroky z omeškania.
1. V prípade, že povinný deklarant v dohodnutej lehote splatnosti nezaplatí ručiteľovi
sumu, ktorú namiesto neho z titulu ručenia zaplatil príslušnému colnému úradu
ručiteľ, spolu s vyúčtovanými hotovými výdavkami, je povinný zaplatiť ručiteľovi
dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
článok VIII.
Ostatné ustanovenia
1. Pre doručovanie všetkých písomností, ktoré ručiteľ odosiela povinnému deklarantovi,
sa pre účely tejto zmluvy za deň doručenia považuje tretí deň nasledujúci po dni
odoslania korešpondencie ručiteľovi. Všetku korešpondenciu a písomnosti bude
ručiteľ adresovať na adresu sídla povinného deklaranta uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy, pokiaľ povinný deklarant v priebehu platnosti tejto zmluvy neoznámil
písomne zmenu adresy svojho sídla.
2. Pre ostatné právne pomery vyplývajúce z tejto zmluvy platia príslušné ustanovenia
zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
3. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. V tomto prípade sa podmienky pre
podanie výpovede a výpovedná lehota riadi ustanovením §574-575 Obchodného
zákonníka. Zmluvné strany môžu od zmluvy zo zákonom stanovených dôvodov
odstúpiť, pre odstúpenie od zmluvy sa použijú ustanovenia §344 a nasl. Obchodného
zákonníka. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje meškanie povinného
deklaranta s platbou alebo jej časťou v zmysle čl. V. a čl. VII. Tejto zmluvy.
4. Prílohy
Č. 1) Zmluvný cenník
Č. 2) Výpis z obchodného registra – originál alebo notársky overená fotokópia
Živnostenský list – originál alebo notársky overená fotokópia
Koncesná listina – originál alebo notársky overená fotokópia
Č. 3) Osvedčenie o registrácii k DPH
Č. 4) Údaje o bankovom spojení

Č. 5) Originály alebo notársky overené fotokópie licencií, osvedčení a pod.

článok IX.
Záverečné ustanovenie
1. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne po zápise zmien v obchodnom,
živnostenskom alebo inom registri zaslať druhej zmluvnej strane aktuálny výpis
obchodného, živnostenského alebo iného registra.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy ako aj jej zrušenie sú platné, len ak sú urobené
písomnou formou..
3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží
povinný deklarant a dve vyhotovenia ručiteľ.

Dátum:

Dátum:

.................................................
Za deklaranta
(pečiatka a podpis)

.............................................
Za ručiteľa
(pečiatka a podpis)

