ZMLUVA
o poskytnutí záruky ručiteľom na zabezpečenie colného dlhu
pri dovoze tovaru č

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami :

Dlžník ( deklarant )
so sídlom
:
IČO
IČ DPH
číslo účtu
zastúpený

:
:
:
:

( ďalej len dlžník )
na jednej strane

a

Ručiteľ
so sídlom

: MARTIMEX-SPEDITION, spoločnosť s ručením obmedzeným
: MARTIN, Červenej armády 1
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
oddiel Sro, vložka č.260/L

IČO
IČ DPH
číslo účtu
zastúpený

: 30 229 421
: 2020431545
: 2626370977/1100 Tatra banka Martin
: Ing. Lehel Szabó, Ing. Jaroslav Pivoňka,
konatelia spoločnosti
( ďalej len ručiteľ )
na strane druhej

takto :

Čl. I
Ručiteľ sa zaväzuje poskytnúť záruku na zabezpečenie colného dlhu dlžníka pri dovoze tovaru, čím sa umožní
dlžníkovi nakladať s tovarom ešte pred jeho prepustením do voľného obehu. Ručenie zaniká zánikom colného dlhu,
ktorý ručenie zabezpečuje.
Dlžník je povinný v stanovenej lehote, podľa par.221 Colného zákona č.238 / 2001 Z.z.
zaplatiť colný dlh do desiatich kalendárnych dní odo dňa doručenia rozhodnutia colného orgánu a do 3 dní od
zaplatenia predložiť ručiteľovi predmetný doklad o zaplatení.
Pre prípad omeškania dlžníka so zaplatením colného dlhu je medzi zmluvnými stranami dohodnuté, že dlžník zaplatí
ručiteľovi aj úroky z omeškania so splnením peňažného záväzku vo výške 0,05% z celkovej výšky colného dlhu, za
každý deň omeškania a všetky náklady, ktoré by inak neboli ručiteľovi vznikli.

Čl. II
Za ručiteľom poskytnutú záruku na zabezpečenie colného dlhu pri dovoze tovaru sa dlžník zaväzuje zaplatiť ručiteľovi
poplatok, ktorý je v závislosti od hodnoty tovaru vypočítaný podľa sadzobníka, čo je súčasťou tejto zmluvy.
Ručiteľ sa môže s dlžníkom písomne dohodnúť aj na inej výške poplatkov, ako je uvedené v sadzobníku, takáto
písomná dohoda však potom tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Daňový doklad / faktúru na zaplatenie poplatku vyhotovuje ručiteľ a dlžník je povinný ho zaplatiť do 3 dní od
obdržania. V prípade omeškania so zaplatením je dlžník povinný zaplatiť aj úroky z omeškania so splnením peňažného
záväzku vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. V prípade pochybností sa má za to, že dlžník
daňový doklad/faktúru obdržal v lehote 7 dní odo dňa odoslania. V prípade zaplatenia colného dlhu ručiteľom zvýši sa
vypočítaný poplatok o čiastku vo výške 10 % zo zaplatenej sumy colného dlhu + úroky z omeškania účtované colným
orgánom.

Čl. III

V prípade porušenia povinností dlžníkom zaplatí dlžník ručiteľom zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur. Zmluvnú
pokutu platí dlžník nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane – ručiteľovi v tejto súvislosti škoda, ktorú
je možné vymáhať samostatne.
Dlžník sa zaväzuje, že na písomné výzvy ručiteľa bude uzatvárať s ním kúpne zmluvy a to v lehote do 10 dní od
obdržania výzvy predmetom plnenia, ktorý sa týka najmä ..................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
a to v hodnote zodpovedajúcej výške uvedeného stavu pohľadávok. Dlžník sa v tomto prípade stáva budúcim
predávajúcim a ručiteľ budúcim kupujúcim. Predmetné ustanovenie sa vzťahuje na pohľadávku ručiteľa, ktorá vznikne
v prípade, že ručiteľ splní splatný záväzok dlžníka – colný dlh, za ktorý prevzal ručenie, resp. dlžník aj inak poruší
svoje povinnosti a ručiteľovi vznikne v tejto súvislosti pohľadávka.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú , pričom ju môže ručiteľ aj jednostranne vypovedať. Výpovedná lehota je
1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po odoslaní výpovede.
Zmluvu je možné meniť len písomne, obojstranne odsúhlasenými dodatkami.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po podpise zmluvy jedno
vyhotovenie.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že ho bez výhrad pochopili, vlastnoručne
ju podpísali.

Podľa dohody zmluvných strán je na rozhodovanie o sporoch z tejto zmluvy miestne príslušný súd v sídle ručiteľa.

Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktorú táto zmluva priamo neupravuje sa riadia Obchodným zákonníkom
č.513/ 91 Zb. v platnom znení a Colným zákonom č. 238/2001 Z.z.

V Martine dňa :

………………………………………………………
dlžník

Príloha : Sadzobník cien poskytovaných služieb.

.............……………………………………………
ručiteľ

