
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2021-0103-1152320 BA /s-ulf 121 
uzavretá podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka 

medzi 
1. MEGRA, s.r.o. 

a 

Oravská Jasenica 156, 029 64 Oravská Jasenica 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.14865/L 
zastúpená : Daniela Graňáková, konateľ 

Ing. Rudolf Meli šík, konateľ 
IČO: 36 417 831 
IČ DPH: SK2021815323 
bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s. 
IBAN: SK65 7500 0000 0040 0120 1152, SwtFT: CEKOSKBX 
Pracovisko Bratislava 
telefón: +421 2 58271849, mobil +421 915 872 157 e-mail: megrapristav@megra.sk l ďalej len - zástupca deklaranta l 

2. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sa , Vložka č. 
2906/B 
zastúpený: Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 

Marián Šlranec, MBA, podpredseda predstavenstva 
IČO: 35829141 
IČ DPH: SK2020261342 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK30 1100 0000 0026 20191900, SWIFT: TATRSKBX 
telefón : +421 25069 2472 e-mail: anette.interholzova@sepsas.sk 

/ďalej len - deklarant/ 

l. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nasledovných služieb, ktoré vykoná zástupca 
deklaranta pre deklaranta : 

al spracovanie dovozných alebo vývozných dokladov najmä: JCD, JDCd, OCH, vystavovanie 
sprievodného osvedčenia EUR1 a pod., podávanie a preberanie colného vyhlásenia, 
podávanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov, 

b/ priame zastupovanie deklaranta v colnom konaní podľa Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, 
Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015 
a Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, 

cl zabezpečenie colného dlhu zástupcom deklaranta po dobu uhradenia vzniknutého colného 
dlhu, ktorý vznikol pri prepustení tovaru do voľného obehu, ako aj pri prepustení tovaru do 
colných režimov podl'a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, 
ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 
2015/2447 z 24. novembra 2015 a Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 
z 28. júla 2015. 



ll. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

2.1 Práva a povinnosti colného deklaranta : 

Deklarant sa zaväzuje: 

že doklady predkladané k precleniu tovaru l nákladný list, resp. CMR, faktúra, doklad 
o pôvode tovaru, licencia a pod. /, ktoré budú sprevádzať colný tovar, budú úplné, 
správne vyplnené a údaje v nich budú súhlasiť s obsahom zásielky, 
zasielať mailom doklad o zaplatení colného dlhu a jeho prípadného príslušenstva, 
zaplatiť zástupcovi deklaranta dohodnutú cenu za poskytnuté služby. 

2.2 Práva a povinnosti zástupcu colného deklaranta: 

Zástupca deklaranta sa zaväzuje : 

pravidelne a bez zbytočného odkladu odosielať e-mailom oznámenia o colnom dlhu, 
sledovať osobitným spôsobom oznámenia colného deklaranta o príkazoch na úhradu 
a samotné úhrady colných dlhov, 
zástupca deklaranta má právo odmietnuť prejednať zásielku, alebo žiadať 
o vysvetlenie v prípade ak deklarant nezaplatil colný dlh do 1 O dní od jeho vyzvania 
alebo uhradil len jeho časť. 

111. 
Plnomocenstvo 

Deklarant s p l n o m o c ň u j e zástupcu deklaranta k spracovaniu dovozných 
a vývozných dokladov podľa bodu l. tejto zmluvy a k priamemu zastupovaniu v colnom konaní 
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č . 952/2013, ktorým sa ustanovuje 
Colný kódex Únie, Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 
2015 a Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, aby sa osobne 
zúčastnil colného konania pri podávaní colného vyhlásenia, ktorým sa navrhuje prepustenie 
tovaru do colných režimov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, Vykonávacieho nariadenia Komisie 
(EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015 a Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 
z 28. júla 2015 a ku všetkým ostatným úkonom súvisiacim s colným konaním, vrátane 
podávania a preberania písomností, k podávaniu vysvetlenia a na zastupovanie 
pod l' a Správneho poriadku, aby zástupca deklaranta vykonával všetky potrebné úkony, 
prijímal doručované písomnosti a plnenia, podával návrhy a žiadosti, opravné 
prostriedky, vzdal sa opravného prostriedku v súvislosti s colným konaním, preberal zásielky 
na pošte. 

IV. 
Ceny za služby a ich splatnosť 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli , že za služby uvedené v čl. l. bude zástupca deklaranta 
fakturovať odmenu v zmysle cien uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve a deklarant ich bude 
uhrádzať priamo na účet zástupcu deklaranta. Uvedené ceny sú bez DPH. DPH bude 
uplatnená v súlade so zákonom 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Zástupca deklaranta 
vyúčtuje odmenu za obstarané záležitosti raz za mesiac faktúrou, ktorá je splatná v lehote 
do 14 dní od doručenia. Faktúra bude vystavená do 15 dní po uplynutí príslušného 
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kalendárneho mesiaca. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti podľa platných právnych 
predpisov, v opačnom prípade je deklarant oprávnený vrátiť faktúru na prepracovanie. 
V takom prípade sa prerušuje plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť 
doručením opravenej faktúry. 

4.2 Na účely fakturácie za riadne a včasné plnenie predmetu zmluvy sa Zmluvné strany 
dohodli na používaní elektronickej formy fakturácie. 
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len .,zákon o DPH"), označenie čísla Zmluvy 
podl'a evidencie deklaranta a číslo bankového účtu v tvare IBAN." 

4.3 Faktúra bude zasielaná z e-mailovej adresy glasa@megra.sk. Faktúra sa považuje za 
doručenú v elektronickej forme výlučne na adresu efaktury@sepsas.sk. Elektronická faktúra 
doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú faktúru doručenú 
objednávatel'ovi v zmysle tejto Zmluvy. 

4.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 4.2 tejto zmluvy, 
deklarant je oprávnený vrátiť ju zástupcovi deklaranta na doplnenie: V takom prípade sa 
preruši plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry deklarantovi. 

4.5 Lehota splatnosti faktúr je do 14 dní od ich doručenia deklarantovi. 

v. 

Zástupca deklaranta nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v prípade poskytnutia 
nesprávnych údajov deklarantom /napr. ceny, druhu a množstva/, ale výška škody vrátane 
majetkových sankcií uložených colným úradom budú vyúčtované účastníkovi colného 
konania - deklarantovi. 

Vl. 
Záverečné ustanovenia 

6.1 Zmluva sa uzatvára do 31 .12.2021. 

6.2 Zmluvu možno ukončiť jednostranne výpoveďou ktoréhokol'vek účastníka zmluvy a to 
s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede. 

6.3 Túto zmluvu možno meniť a doplňať len formou písomných dodatkov. ktoré sú 
platné po podpise zástupcov zmluvných strán. 

6.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť dňom doručenia úradne overeného výpisu z obchodného registra, nie staršieho 
ako 6 mesiacov a úradne overeného osvedčenia o registrácii daňového identifikačného čísla 
colného deklaranta. Termínom doručenia sa rozumie deň doručenia dokumentov doporučenou 
poštou alebo deň osobného doručenia povereným i osobami druhej zmluvnej strane na adresu 
jej sídla. Ak sa dokument nedá doručiť adresátovi, za deň doručenia sa považuje 3. pracovný 
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deň nasledujúci po jej pôvodnom odoslaní doporučenou poštou adresátovi na adresu jeho 
sídla. 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry 
vyplýva z§ 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, 
ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré 
zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú . Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 6.4 tejto 
Zmluvy, za predpokladu, že účinnosť v zmysle bodu 6.4 tejto Zmluvy nastala neskôr ako je 
deň po dni zverejnenia tejto Zmluvy v CRZ. 

V Bratislave dňa : 

zástupca deklaranta 
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deklarant 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

..... M·~·~~~n~~t . 
podpre~a p(édi enstva 




