Článok XY
Zákaz nelegálneho zamestnávania
1. Zhotoviteľ prehlasuje a zaväzuje sa, že dielo a všetky s tým súvisiace činnosti pre objednávateľa
podľa tejto zmluvy bude vykonávať prostredníctvom vlastných zamestnancov zamestnaných v
pracovnoprávnych vzťahoch, prípadne prostredníctvom podzhotoviteľov vopred písomne
odsúhlasených objednávateľom, ktorí k tomu účelu zamestnávajú zamestnancov v pracovnoprávnych
vzťahoch.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne plniť povinnosti stanovené právnymi predpismi upravujúcimi
zamestnávanie a/alebo pobyt cudzincov a/alebo príslušníkov tretích krajín, vrátane zabezpečenia
potrebných a právnymi predpismi vyžadovaných povolení. Zhotoviteľ zodpovedá za svojich
zamestnancov, vrátane zamestnancov podzhotoviteľa, a ich pracovnú spôsobilosť, a v prípade
zamestnávania cudzincov a/alebo príslušníkov tretích krajín (vrátane takýchto zamestnancov
podzhotoviteľa) zodpovedá zhotoviteľ aj za správnosť a/alebo úplnosť dokladovej časti oprávňujúcej
cudzincov a/alebo príslušníkov tretích krajín k pobytu na území Slovenskej republiky a/alebo k
výkonu danej práce (pracovné povolenie) na území Slovenskej republiky, ak právne predpisy takéto
doklady vyžadujú.
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3. Zhotoviteľ prehlasuje, že žiadne činnosti pre objednávateľa nevykonáva a nebude vykonávať
pomocou zamestnancov, ktorí sú cudzincami a/alebo príslušníkmi tretích krajín, bez platného
povolenia na zamestnanie a/alebo bez platného povolenia (oprávnenia) na pobyt, ak sa takéto
povolenie (oprávnenie) vyžaduje podľa právnych predpisov u takéhoto zamestnanca. Zhotoviteľ
prehlasuje, že nepoverí zhotovením časti diela a/alebo činnosti pre objednávateľa podzhotoviteľa,
ktorý umožňuje výkon nelegálnej práce a výkon nelegálneho zamestnávania.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že po účinnosti zmluvy a do 3 pracovných dní od doručenia výzvy od
objednávateľa, , zhotoviteľ v súlade s ustanovením § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. poskytne a
predloží zástupcovi objednávateľa oprávnenému konať vo veciach realizačných (alebo ním určenému
zamestnancovi objednávateľa)
a) zoznam všetkých jeho zamestnancov ako i zamestnancov jeho prípadných poddodávateľov
s uvedením mena a priezviska, profesie, trvalého bydliska a čísla OP, ktorí budú
zúčastnení na realizácii predmetu zmluvy, a tento priebežne aktualizovať
b) k nahliadnutiu originály a k uchovaniu kópie nasledovných dokumentov:
1. v prípade občanov SR, prostredníctvom ktorých plní zmluvu, pracovné zmluvy alebo
dohody o prácach mimo pracovného pomeru, Registračný list fyzickej osoby zo
Sociálnej poisťovne
2. v prípade občanov členských štátov EÚ a/alebo zmluvných štátov Dohody o
Európskom
hospodárskom
priestore
a/alebo
Švajčiarskej
konfederácie,
prostredníctvom ktorých plní zmluvu, pracovné zmluvy alebo iný doklad o
pracovnom pomere vrátane vyplneného formuláru A1, informačnú kartu z Úradu
práce,
3. v prípade občanov tretích krajín (nie je členským štátom Európskej únie, iným
zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou
konfederáciou, alebo je osobou bez štátnej príslušnosti), prostredníctvom ktorých plní
zmluvu, pracovné zmluvy (nie dohody o prácach mimo pracovného pomeru) a platné
doklady v zmysle príslušných právnych predpisov, hlavne ale nie výlučne povolenie
na pobyt a pracovné povolenie, informačnú kartu z Úradu práce.
V prípade zmeny v zozname podľa písmena a) tohto odseku je zhotoviteľ povinný ohlásiť zmenu
objednávateľovi, predložiť aktualizovaný zoznam podľa písmena a) tohto odseku a zároveň je
povinný v súvislosti so zmenou predložiť platné doklady podľa písmena b) tohto odseku, a to
najneskôr 1 pracovný deň pred nástupom dotknutých osôb na zhotovovanie diela.
Objednávateľ prehlasuje, že s odovzdanými dokumentmi, osobnými údajmi bude nakladať v zmysle
zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.
5. V prípade, že zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa odseku 4, osoby, prostredníctvom
ktorých zhotoviteľ plní zmluvu, nie sú oprávnené vstúpiť na stavenisko a/alebo zhotovovať dielo v
mene zhotoviteľa a objednávateľ je oprávnený tieto osoby zo staveniska vykázať a zhotoviteľ je
povinný ich bezodkladne nahradiť inými osobami spĺňajúcimi vyššie uvedené. Súčasne je
objednávateľ oprávnený už len v prípade pochybností o porušení zákona č. 82/2005 Z. z. odmietnuť
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prítomnosť dotknutej osoby na stavenisku. Odsúhlasením osoby objednávateľ nepreberá žiadnu
zodpovednosť za správnosť a úplnosť akýchkoľvek dokladov vyžadovaných príslušnými právnymi
predpismi v zmysle vyššie uvedeného.
6. Zhotoviteľ súhlasí s uchovávaním Zoznamov všetkých jeho zamestnancov ako i zamestnancov jeho
prípadných poddodávateľov s uvedením mena a priezviska, profesie, trvalého bydliska a čísla OP,
ktorí budú zúčastnení na realizácii predmetu zmluvy podľa odseku 4 ako i s uchovaním kópií
všetkých dokladov podľa odseku 4 u zástupcu objednávateľa oprávneného konať vo veciach
realizačných (alebo u ním určeného zamestnanca objednávateľa), a to výhradne za účelom ich
predloženia kontrolným orgánom v prípade kontroly podľa zákona č. 82/2005 Z. z.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia a/alebo porušenia ktorejkoľvek povinnosti
podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za všetky
a akékoľvek škody a/alebo náklady, vrátane sankcií zo strany štátnych a/alebo verejných orgánov,
vzniknuté a/alebo uložené v dôsledku nesplnenia týchto povinností zhotoviteľom objednávateľovi. Ak
zhotoviteľ poverí zhotovením časti diela a/alebo výkonom činností pre objednávateľa podzhotoviteľa,
zodpovedá za tohto podzhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy ako keby dielo vykonával sám. Za škodu
v zmysle tohto ustanovenia sa považuje i pokuta uložená zo strany príslušného orgánu štátnej moci
objednávateľovi v súvislosti s porušením ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa zo strany zhotoviteľa
v zmysle ustanovení o zákaze nelegálneho zamestnávania. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa
na náhradu celej spôsobenej škody popri a nad rámec takejto škody (pokuty) uloženej príslušným
orgánom štátnej moci objednávateľovi.
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8. V prípade opakovane zisteného porušenia ustanovení tohto článku zo strany zhotoviteľa, bude toto
porušenie považované za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od celej zmluvy
odstúpiť.
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