Vyhlásenia dodávateľa
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Dodávateľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že u neho a v prípade ak je dodávateľ fyzickou osobou, tak ani u
osoby, v ktorej je dodávateľ štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom
a v prípade, ak je dodávateľ právnickou osobou, tak ani u osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu alebo spoločníkom dodávateľa, ani u osoby, v ktorej je jeho štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu alebo spoločník štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom,
nenastal žiaden z dôvodov na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ktorými sú, že
nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie v zmysle § 3 zákona o DPH, opakovane v kalendárnom
roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty alebo kontrolný výkaz, opakovane
v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť na dani z pridanej hodnoty, opakovane nie je
zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese svojej prevádzkarne alebo opakovane
porušuje povinnosti pri daňovej kontrole v zmysle zákona o DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že vyhlásenia
podľa predchádzajúcej vety sa považujú za zopakované v ktoromkoľvek okamihu počas trvania zmluvy
alebo až do zániku povinnosti dodávateľa zaplatiť daň podľa zákona o DPH v súvislosti so zmluvou.
Dodávateľ podpisom zmluvy berie na vedomie, že odberateľ nesmie podľa § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005
Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“) prijať prácu alebo službu od
dodávateľa, ktorý nelegálne zamestnáva fyzické osoby. Dodávateľ preto podpisom zmluvy vyhlasuje, že nie
je osobou, ktorá nelegálne zamestnáva fyzickú osobu podľa ust. § 7b ods. 5 zákona o nelegálnom
zamestnávaní.
Zmluvné strany konštatujú, že dodávateľ požiadal odberateľa, aby sa v súvislosti s uzavieraním zmluvy
spoľahol na to, že jeho vyhlásenia obsiahnuté v bode 1. a v bode 2. druhá veta sú pravdivé, úplné
a správne. Odberateľ sa zaväzuje uskutočniť konanie podľa predchádzajúcej vety, o ktoré ho dodávateľ
požiadal.
Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť odberateľovi náklady a škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku spoľahnutia
sa na pravdivosť, úplnosť a správnosť vyhlásení dodávateľa obsiahnutých v bode 1. a v bode 2. druhá veta
(sľub odškodnenia) a to najmä v prípade ak v dôsledku nepravdivosti, neúplnosti alebo nesprávnosti
vyhlásení dodávateľa obsiahnutých v bode 1. odberateľ bude ručiť za daň podľa ust. § 69b zákona o DPH
ako osoba povinná platiť daň správcovi dane v zmysle ust, § 69 ods. 14 písm. b) zákona o DPH alebo
v prípade, ak v dôsledku nepravdivosti, neúplnosti alebo nesprávnosti vyhlásenia dodávateľa obsiahnutého
v bode 2. druhá veta bude odberateľovi uložená pokuta v zmysle ust. § 7b ods. 7 zákona o nelegálnom
zamestnávaní (alebo podľa iného právneho predpisu, ak sa pokuta ukladá z dôvodu porušenia povinnosti
podľa ust. § 7b ods. 5 zákona o nelegálnom zamestnávaní).
V prípade, že sa vyhlásenia uvedené v bode 1. a v bode 2. druhá veta (ktorékoľvek z nich) stanú
nepravdivými, nesprávnymi alebo neúplnými, dodávateľ sa zaväzuje informovať odberateľa o takej
skutočnosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nej dozvedel.
V prípade, ak dôjde k právoplatnému uloženiu pokuty odberateľovi v zmysle ust. § 7b ods. 7 zákona o
nelegálnom zamestnávaní (alebo podľa iného právneho predpisu, ak sa pokuta ukladá z dôvodu porušenia
povinnosti podľa ust. § 7b ods. 5 zákona o nelegálnom zamestnávaní), zmluvné strany sa dohodli, že
pohľadávka odberateľa na náhradu nákladov a škody podľa bodu 4. sa považuje za splatnú dňom
právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Odberateľ je oprávnený svoju pohľadávku na náhradu škody
vo výške zaplatenej pokuty a všetkých súvisiacich nákladov podľa bodu 4. započítať proti pohľadávke
dodávateľa za dodanie práce alebo služby, a to tak, že zníži najbližšie splatnú odmenu alebo odmeny
dodávateľa za dodanie práce alebo služby.
Odberateľ sa zaväzuje po zaplatení pokuty podľa bodu 6. bez zbytočného odkladu písomne informovať
dodávateľa o tejto skutočnosti, spolu s uvedením dátumu platby a označením najbližšej splatnej odmeny
alebo prípadne aj ďalšej odmeny dodávateľa, od ktorej bude suma náhrady škody vo výške zaplatenej
pokuty a všetkých súvisiacich nákladov odpočítaná na základe započítania podľa bodu 6. Prílohou tohto
oznámenia bude aj rozhodnutie o uložení pokuty s vyznačenou doložkou právoplatnosti.
Dodávateľ sa zaväzuje kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie odberateľa predložiť odberateľovi k
nahliadnutiu v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých
dodáva odberateľovi prácu alebo službu, ktoré sú potrebné na to, aby odberateľ mohol skontrolovať, či
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dodávateľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní, najmä
ust. § 7b ods. 5.
V prípade, ak odberateľ po predložení dokumentov podľa bodu 8. zistí, že dodávateľ porušuje ust. § 7b ods.
5 zákona o nelegálnom zamestnávaní, je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ sa ďalej zaväzuje nahradiť odberateľovi náklady a škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku toho, že
na odberateľa prejde povinnosť zaplatiť pokutu alebo dodatočné platby podľa ust. § 7b ods. 2 zákona o
nelegálnom zamestnávaní. Zmluvné strany sa dohodli, že takáto pohľadávka odberateľa sa pritom považuje
za splatnú dňom, kedy odberateľovi nárok na náhradu nákladov alebo škody vznikne.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade, ak dôjde k právoplatnému uloženiu pokuty alebo
povinnosti zaplatiť dodatočné platby dodávateľovi podľa ust. § 7b ods. 2 zákona o nelegálnom
zamestnávaní a povinnosť zaplatiť pokutu alebo dodatočné platby prejde na odberateľa, odberateľ je
oprávnený svoju pohľadávku na náhradu škody vo výške zaplatenej pokuty a všetkých súvisiacich nákladov
podľa bodu 10. alebo vo výške dodatočných platieb a všetkých súvisiacich nákladov podľa bodu 10.
započítať proti pohľadávke dodávateľa za dodanie práce alebo služby, a to tak, že zníži najbližšie splatnú
odmenu alebo odmeny dodávateľa za dodanie práce alebo služby.
Odberateľ sa zaväzuje po zaplatení pokuty alebo dodatočných platieb podľa bodu 11. bez zbytočného
odkladu písomne informovať dodávateľa o tejto skutočnosti, spolu s uvedením dátumu platby a označením
najbližšej splatnej odmeny alebo prípadne aj ďalšej odmeny dodávateľa, od ktorej bude suma zaplatenej
pokuty a všetkých súvisiacich nákladov podľa bodu 10. alebo dodatočných platieb a všetkých súvisiacich
nákladov podľa bodu 10. odpočítaná na základe započítania podľa bodu 11.
Dodávateľ sa zaväzuje kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie odberateľa predložiť odberateľovi
k nahliadnutiu výpis z obchodného registra dodávateľa nie starší ako 30 dní ku dňu predloženia.
Dodávateľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že je majiteľom účtu v banke uvedeného v záhlaví zmluvy
a zaväzuje sa na faktúrach vystavených podľa zmluvy uvádzať výlučne číslo tohto účtu.
Dodávateľ si je vedomý, že za účelom plnenia zmluvy poskytol alebo plánuje poskytnúť odberateľovi osobné
údaje svojich konateľov, zamestnancov alebo iných fyzických osôb (ďalej iba „dotknutá osoba“). Dodávateľ
sa zaväzuje a podpisom zmluvy potvrdzuje, že informoval všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje
poskytol alebo plánuje poskytnúť odberateľovi o možnosti poskytnutia osobných údajov odberateľovi a tiež o
náležitostiach spracovania osobných údajov odberateľom v zmysle článku 14 ods. 1 až 4 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Odberateľ je povinný dodávateľovi na vyžiadanie
poskytnúť potrebnú súčinnosť.

