
ZMLUVA  O  RUČENÍ 
pri dovoze tovaru do voľného obehu na dobu neurčitú, podľa ust. § 303 a násl. Obchodného zákonníka 

 
medzi 

 
ručiteľom :  SO & VA  s.r.o. 

Kočovská č.3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
zastúpená :  
IČO : 36 322 814  IČ DPH: SK 2020183275 
Bank. spojenie : TB a.s., N. Mesto n. Váh., SWIFT: SK51 1100 0000 0026 2272 5259, SWIFT: TATRSKBX 
 

a 
 

firmou  :  

    sídlo  :   

     IČO  :     IČ DPH :    č. účtu :  

( ako deklarantom – dlžníkom ) 
 

splnomocnený podpisovať za firmu :   
vo funkcii :  
dát.nar. :       ČOP :   
 

takto : 
 

I. 
Dlžník ako deklarant si je vedomý, že pri prepustení tovaru do stanoveného režimu colným úradom podľa Článku 77 Colného kódexu 

spoločenstva č. 952/2013 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ( ďalej len CK ), musí byť na požiadanie colného orgánu zabezpečený colný dlh, ktorý 
by mohol vzniknúť porušením podmienok stanovených CKS. Pri porušení podmienok sa vystavuje zodpovednosti aj v zmysle trestného práva. 
 

II. 
Ručiteľ vyhlasuje, že podľa Čl. 89-100 CK, spoločne a nerozdielne s deklarantom ručí voči colnému úradu za úhradu colného dlhu. Dlžník – 

deklarant prehlasuje, že súhlasí s ručením firmy  SO & VA s.r.o., Kočovská č.3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Dlžník - deklarant súhlasí s tým, že 
ako náhle uhradí vzniknutý colný dlh – do 5 dní ( príkazom na úhradu ), okamžite túto skutočnosť oznámi (odfaxovaním príkazu, výpisu z banky, 
alebo zaslaním elektronicky - e-mail) firme, ktorá prevzala ručenie. 

 
III. 

Pokiaľ deklarant – dlžník nesplní svoju povinnosť riadne uhradiť vzniklý colný dlh a ručiteľ v zmysle Čl. 89-100 CKS splatí na výzvu colného 
úradu tento dlh, alebo penále zavinené neskorým uhradením colného dlhu, uhradí ručiteľovi do 10 dní od vyzvania celú čiastku vymáhanú CÚ, spolu 
s úrokom z omeškania vo výške 0,2 % za každý deň omeškania platby colného dlhu a zmluvnú pokutu 200,-EUR za porušenie dohodnutých  a 
zákonných povinností. 
 

IV. 
Táto záruka je záväzná odo dňa podpísania a prijatia colným úradom. Záruka môže byť kedykoľvek zrušená ručiteľom, alebo príslušným 

colným úradom. Zrušenie nadobudne účinnosť 16 – šestnásty deň odo dňa prijatia oznámenia o tejto skutočnosti. Táto zmluva sa riadi slovenským 
právnym poriadkom. V prípade sporu je príslušný súd v mieste odporcu. 
 

V. 
Za ručenie pri prepustení tovaru do colne schváleného režimu v SR prislúcha  ručiteľovi odmena vo výške  určenej sadzobníkom cien, 

ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. 

 
 
 
 
 

…………………………………….     ……………………………………… 
  dlžník – deklarant      ručiteľ 

 
 
 
 
V Novom Meste nad Váhom, dňa  
 
 


