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NELEGÁLNA PRÁCA 

Obchodné tajomstvo Doprastav, a.s. 

 
 

 
ZÁKAZ NELEGÁLNEJ PRÁCE A NELEGÁLNEHO ZAMESTNÁVANIA 

 
1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy: 

a) nie je vedený v Zozname Národného inšpektorátu práce fyzických osôb a právnických osôb 
(ďalej len „Zoznam“), ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 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 nelegálnej práci“), 

b) neporušil zákaz nelegálnej práce ani nelegálneho zamestnávania ako je definovaný nižšie 
v zmysle Zákona o nelegálnej práci, 

c) nespolupracuje ani nebude spolupracovať so subjektmi zapísanými v Zozname, alebo 
subjektmi o ktorých ma vedomosť, že porušujú zákaz nelegálnej práce alebo nelegálneho 
zamestnávania,  

d) nebola mu vrátane subjektov, ktoré dodávajú pre Zhotoviteľa prácu, tovar alebo poskytujú 
služby, uložená povinnosť zaplatiť na základe vykonateľného rozhodnutia pokutu za 
porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania alebo dodatočné platby podľa Zákona 
o nelegálnej práci. 

2. Ak sa preukáže akékoľvek vyhlásenie Zhotoviteľa uvedené v Zmluve ako nepravdivé alebo 
nastanú skutočnosti uvedené v ods. 1. tohto článok, je Objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť 
od Zmluvy spôsobom ako pri podstatnom porušení zmluvy. 

3. Nelegálna práca je vykonávanie práce fyzickou osobou pre zamestnávateľa, pričom: 
a) medzi zamestnávateľom a pracujúcim nie je založený pracovnoprávny vzťah podľa 

Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona č. 400/2009 Z. z., 
b) zamestnávateľ v rozpore s podmienkami podľa § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. 

zamestnáva pracujúceho, ktorý nie je príslušníkom členského štátu Európskej únie, Islandu, 
Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo je bez štátnej príslušnosti. 

4. Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie fyzickej osoby u zamestnávateľa, pričom: 
a) medzi zamestnávateľom a pracujúcim nie je založený pracovnoprávny vzťah podľa 

Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona č. 400/2009 Z. z., 
b) medzi zamestnávateľom a pracujúcim je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka 

práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona č. 400/2009 Z. z., ale zamestnávateľ 
nesplnil oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni podľa § 231 zákona č. 461/2003 
Z.z., 

c) zamestnávateľ v rozpore s podmienkami podľa § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. 
zamestnáva pracujúceho, ktorý nie je príslušníkom členského štátu Európskej únie, Islandu, 
Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo je bez štátnej príslušnosti, 

d) zamestnávateľ v rozpore s podmienkami podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

5. Ak kontrolné orgány, zmluvní partneri Objednávateľa uložia Objednávateľovi pokutu či akúkoľvek 
inú peňažnú sankciu za nelegálnu prácu alebo za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, 
ktorého sa dopustil Zhotoviteľ, Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za spôsobenú 
škodu, najmä nie však výlučne uhradiť pokutu uloženú Objednávateľovi kontrolným orgánom, 
zmluvné pokuty uložené zmluvnými partnermi či akékoľvek iné náklady (vrátane právnych 
služieb), ktoré Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikli. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do uplynutia lehoty splatnosti prvej faktúry doručenej 
Objednávateľovi predložiť Objednávateľovi potvrdenie vydané Národným inšpektorátom práce 
Slovenskej republiky (ďalej len „Potvrdenie“), že Zhotoviteľ ku dňu vydania potvrdenia neporušil 
zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, na základe čoho nie je zverejnený 
v Zozname Národného inšpektorátu práce fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz 
nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na portáli 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky resp. Národného inšpektorátu 
práce Slovenskej republiky; lehota splatnosti faktúry sa predlžuje o dobu omeškania Zhotoviteľa 
s predložením Potvrdenia.  
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