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Mandátna zmluva

uzavľetá v zmysle $ 56ó a násl. obchodného zĺkonníka č5t3/199l Zb. o
priamom zastupovaní mandanta v colnom konaní

čhnok I.
Zmluvné stľrny

Mandetár:T&Bs.ľ.o.
Síďo : 9257l Trnovec nad Váhom č.4
PÍevádzl€ : Priemysclná 9 ,924w Galanta
ĺČo: lĺ 529265
DRČ: SIQ020l9o3l5
Bankove spojenie : LB as. Šďa 4 230 o59 {l/3l00
zasuiĺ'etrý : Andĺejom Takáčom, konateľ spotďĺtosti
tcle6nne číslo : 03lfl803964 

' 
ll!il:Xll4975

far03 lľl8039Ó4, email : ukĺ@tandb.Sk
ORSR Nitra Vloäo čfulo : 16145/T

a

Mrndsnt: Mcgto Šrľr
SIďo : Nóm. w. Trojbc ?,92?15 Šďa
IČo: 0o30ól85
DIČ:2o2Ú2a0!i9
Bankové spojenie: StoveĺBká sporitpľňa as.SKE2 0900 m00 0051 2430 62E2
zasnúpenýl Mgr. Jozef Belický' primlibľ mesta
rclďónnc šíslo : 03 lfí705985
Registet oĺganizácľ ŠÚ sn

ČtánokII.
p""66g1 

'Ínlurŕy

Predmcton tejúo znluvy je pĺĺame nandaila 651ĺlatÁĺom v colnom kmaní v zmysle
naÍiadgúa Eu@keho pĺ|mren[l aRädy (Eu) č. 952n0t3, ktorým sa ustmovuje coluý kód€x spoločusľa
vplatnom zncnĺ oa ol.|2.2olg, Nriadaĺa Komisie ĺľul c. 2al5n4ľl6, ho4ým sa urÚujú'bližŠie aiektoré
usono"enia Colneho bĺtexu EÚ a ďalších nariadeoÍ rňĺsĺc 6u;' mrymĺ sa rykonrĺva a dopĺňa Cohý kódex
spolďenstva vptatĺom zncní od ol.l22ot9, záľons č. |99l2CiJ/. Z. z Collý zábn aozmene adopheoÍ
niektoľých zí&onov vatní neskoľších p@isov valorálnom zned srĹčinnoďou od 0l.l220t9 ainých
všcobccnc áväzných pĺcdpisov v oblĺsti colníctvB (aolné pĺedpisy).

čHnokľIL
Pt{vr a povinnosti zmluvných strĺn

l. Mrndatórsazaväanjo:
8. ztiŇovať ziileŽitosti s odbornou staroetlivoďou' podľa pokynov mandanÍa a v súladc s jeho áujmani
b. pripravovĺť všetky podkldy porebĺé k podfi'iu cohého rĺylrláglia
c. jednať v mene a na účet mandanta v anysle cohého aákona a nisledných vykooávaclch pĺpdpisov
d. zabczpcčiť colný dlb ktorý vzní<ne pľepustením tovaru do navrbovaného ĺtžimu za podmienok

uĺčeoých v čt v tejto zmlwy
2. Maĺdaĺt sa zaväa$e:

a' poskytnrť m"ndĺtáĺovi vš€tky dotlady porebĺné podľa colľých p@isoĺ, upravujúoich Í€žbn' do
ktoĺóho poäňtje mmdĺnĺ navĺtnriť

b. poskytnff mmĺhoárcvi gúčinnoď a ub podkbdy, z ktorých buelidĺoanačné a pravdirc všetky údaie
powbĺľĹ k podmiu cobe'ho rytlá*oia

c. v pľÍpadc pĺcukĹzaleľneho poĺušcĺria pŕ€dchídŽajúEcho ďséru vš€sry prÍpadné sankcie aáša mmdant
ď uĺhliť mĺľlatárovi plĺú moc, ltoní tvorí ncoddeliteľnú gúčaď tejto zmluvy



článok tV.
odmena a platĺlbné podmienky

t. obmena za plneĺie predmeu aĺr}uvy bude účtovaĺui podľa vŠeobccne platrého ceĺmĺka sluŽieb
z. podkladom pre rirhľadu o&neĺry je faktura, alebo pri rihrade v hotovosti súpiska vykonanýcb prác. Fa&bira sa

povaärje za uhľadenú odpísanÍm čiastky z účtu mandanta'
3. Zĺnluvné strany sa dohody na úÍokoch z oĺnďkania vo ýške 0,l' o/o zdlžnej sruny al<ažÄý deňomďkania v

prípade oneskoľených platieb v pĺospech mandalĺľa.

ČIánokV.
Za@ďenie colného dlho mandetárom

Mandatm ako solidárny dlžrík s mandatom atx:qď;í colĺý ďh voči colným orgánom v prospech mandanta za
nasledowých podmienok
l. V prípade spolďnosti' ktoÉ poädujú za@it cnlný dlh po prvý krát a mmdatár neĺrá garaĺlcie o

solveirtnmti a plaÍobnej schoprrosti spotočnosti, madmt jc povinoý:
a' previesť &ranČné prostriedky zilohovo na účct mandatára voprcd pĺed yznikom colného dtbu vo výŠke

colného dlhu
b. zaplatiť cohý ďh v hoĺovmti pri rzĺriku colného ďhu na účet colného rirodrr
c. iným sp*ouon, ak m na tom zĺnluvné srľany dohodnú
d. V prípade' b mandaĺtr zaplad namiesto *ňa-a cokrý dlb ako ručiteľ po lehote stanovenej colnými

orglinmi' a:ŕaa4e sa maĺrdant zaplatiť mandatíÍoYi vznilrnuý cohý dlh a zmlrľvnú pokutu vo v'jške l0
7o z colnébo dlbr1
a n za' každý deň z omeš&mia počaúc prĺrým úiom ĺasledujricim po termine zrytateĺria až do dňa jeho
úbľady mandantom msÍdatámvi.

Spolďnosti s prerrkázateľne dobrou finmčnou disciplírcu nandauir zabezpďí colĺý dlb i bez splnenia
podmienok uvedených v pĺedchĺ<lzajúcom ďseku tohoto člfoku

člĺnorvr.
Finančnó disciplínr mandlnÚa

l. Mandatárpoäďujeodmandantr:
Ĺ dodrŽiavď platobnú disciplĺnu v leĺote splatnosti colneho dlhupodľa colných pĺedpisovb. preukamvať platby colných dlhov na účet cohého orgánu hodaorleľným spôsobonv lcbote splatnosľi

m*ndatrĺrovi faxom
c. preutazov-anie rcĺalŕácic ostauých platieb v srivislsti s colĺ;ým konmim v pĺĺospech maĺrdatira2. Poĺušenie Íinančĺrej disciplÍny zo strany mandanta podľa čl.vr. ďst.t mí za nĺasieaoĹiL ncpmkymltie sluŽieb v zrrysle tejto zmfuYy (moŽnosť odmi€tnuť zastupor/ať mandanta v coloom

konant
b' nezabezpďenie coMho dlhu v pĺoepech mandmta
c. uskladnenie lovaru do vcs do frnančného vyspgfiadrnia ávlizkov matrdanta
d- jďnosEanĺé v1rpovďanie zĺn-luvy - str'oy."oaar'ĺra s rým' ä vo wýpovdĺrej dobe bude mď

m8ndat Pctav€nie spoločnosti, ktoľá po prvý Mt poäduje zabezpďiť colný dlh za predpokladu, Že
všetlcy ostatlé finančné rÄvä*y po tehote qlatnďi sĺ voči nanĺai'ĺrovĺ qĺovnané



VIL
Splatnosť sumy cla a iných platieb

l . Suma cla a iných ptatieb, daločne rrymeraľých platieb je splalnĺĹ do l0 totendáĺnych dní odo dňa tydania
ĺozho&rutia oľgrínu tj. prerrzatím (doručcrrím) rgz.bdnutia splnomocneĺému áshrpcovi - mpndarárovi

2. uaaau' omfui frxom/gmaitom mandantovi rznik colného dlhu

3. tĺanĺant reatizuje ptatby olného dlhu, pokiď sa zmlrnmé sr ny inak nedohodlĺ' na účet cotnébo úľaúr
vefuého v Šumej pokladnici .

YIIL
ostetné ujednania

l. Mandant sa zaväa$c oznamovď maĺdatáĺovi všctky zmeny ýkajúcc m telefónnyc'h čísiel a adricg na ktoľÉ
má mandatár donrčovď všctky pírcmncti ýkajúce sa vybavovanía álcŽitottí podľa tcjo znluvy. V
opďlm pŕíladg mĺĺ.lĺfíľ n€befie zďpovednoď 2!B fr€skĺx€né doĺučcnie, ú ich zašle na poslednú aámu
ad'€sl.

2. 7ĺrluvl m rrzatvára ĺa dobu ncuĺťini
3 ' Zmluva je vyhooveĺá v ďrĺoch novĺropisocb' z ktoých každí zmlurmá sllaĺ'a obdržĺ jodno vyhotovenie
4. Na vďahy' ktoÉ nie $ tfiIto zmluvou upĺarrcné sa ľďúujú ustaoveoia obchodné'bo ákonníka a Cobého

ákona
5' Zmluvanado'búĺbplaĺnoďpopo@ismÍ abvnými strarrmli

VGahne'ďĺa
s.r.o.

3
nÁláhom 4

DPľl stg020r9B15

Jozcf mc$aŠďa
I\Áandaúr

A'dÍEj Taldč' konateľ spotoaosti


