
PLNOMOCENSTVO 

 

Splnomocniteľ: .......................................................................................................................................... 

Zastúpený: ........................................................... Rodné číslo: ................................................................ 

Bytom: ....................................................................................................................................................... 

Adresa sídla firmy: .................................................................................................................................... 

IČO: ........................................................   IČ DPH: ......................................................................

Bankové spojenie splnomocniteľa: ............................................................................................................ 

Telefónne číslo: .....................................    E-mail: .........................................................................

 

splnomocňuje 

 

splnomocnenca- firmu:      Col-servis, s.r.o. 

        Trnavská 3651 

        949 01 Nitra- Kynek 

IČO:        36 542 521 

IČ DPH:       SK2020153322 

Bankové spojenie:      Tatra Banka, IBAN: SK9711000000002625776051 

 

- na priame zastupovanie v colnom konaní podľa článku 18 odseku 1 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady EÚ č. 952/2013, v znení neskorších predpisov, najmä na vystavovanie

a predkladanie colného vyhlásenia podľa sprievodných dokladov a údajov zadaných 

splnomocniteľom, poskytovanie vyjadrení a vysvetlení v mene splnomocniteľa na zastupovanie

v správnom konaní vedenom colnými orgánmi SR (na všetky úkony), 

- na predkladanie tovaru colnému úradu,

- na preberanie rozhodnutí a ostatných dokladov spojených s colným a správnym konaním

 

Dňa: ...........................     ................................................................................................................. 

     pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu splnomocniteľa 

Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu

Dňa: ...........................   ................................................................................................................. 

     Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu splnomocnenca



Zmluva o zabezpečení colného dlhu 

uzatvorená medzi 

 

Ručiteľ:        Deklarant: 

Col- servis s.r.o.         

Trnavská 3651 

949 01 Nitra- Kynek 

IČ DPH: SK2020153322      IČ DPH: 

IČO: 36542521       IČO: 

 

za týchto podmienok: 

1. Ručiteľ sa zaväzuje podľa článku 189 Nariadenia rady (EHS) č. 2913/92 z 12.10.1992, ktorým sa 

ustanovuje Colný kódex Spoločenstva v znení neskorších zmien, zabezpečiť colný dlh deklaranta 

v určenej výške. Zabezpečenie colného dlhu ručiteľ vykoná poskytnutím platnej záručnej listiny 

vydanej colným úradom v Nitre.  

2. Deklarant sa zaväzuje uhradiť vymeraný colný dlh príslušnému colnému úradu podľa článku 222 

Nariadenia rady( EHS) č. 2913/92 z 12.10.1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva 

v znení neskorších zmien v určenej lehote 10 kalendárnych dní od vydania rozhodnutia (t.j. potvrdenia 

JCD colným úradom). Ručiteľ je povinný okamžite po prevzatí rozhodnutia o colnom dlhu oznámiť 

jeho výšku a dátum splatnosti deklarantovi. 

3. V prípade nezaplatenia dlžnej sumy deklarantom stanovenej lehote, sa deklarant zaväzuje zaplatiť 

ručiteľovi určený colný dlh, ako aj úroky z omeškania vymerané colným úradom, ak tieto úroky uhradil 

ručiteľ a tiež poplatok z omeškania za každý deň 0,1% dlžnej sumy až do zaplatenia colného dlhu. 

4. Deklarant za zaväzuje zaplatiť ručiteľovi v prípade poskytnutia záruky poplatok podľa platného 

cenníka. 

5. Ďalšie právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené v zmysle platného Obchodného 

zákonníka. 

6. Táto zmluva je platná a poskytovanie záruky sa vzťahuje len na prípady, v ktorých bolo colné 

vyhlásenie vystavené ručiteľom t.j. firmou Col- servis s.r.o. a je prevzaté osobou oprávnenou toto 

zabezpečenie podpísať v súlade s ods. 4 rozhodnutia o schválenom ručiteľovi. 

Zmluvu o zabezpečení colného dlhu si účastníci prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu z jej obsahom 

vlastnoručne podpísali. 

 

V Nitre dňa: 

 

Ručiteľ         Deklarant: 
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