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Zasielateľom:   
Obchodné meno: Geis Parcel SK s.r.o.   IČ DPH : SK 2023410301 
IČO:     46 489 592     Tel.:        18 181  Fax: +421 45 555 2029 
Sídlo:     Trňanská 6, 960 01 Zvolen   E-mail:     info@geisparcel.sk; web: www.geis-group.sk 

Pobočka: 
Registrácia:    zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/S 
Bankové spojenie IBAN: SK4211110000001157764003   
SWIFT:       UNCRSKBX       

   
    
Príkazcom: 
Obchodné meno:  
Zastúpeným:       IČO:  
Funkcia:       IČ DPH:  
Ulica:        Tel./GSM.:  
Mesto:               PSČ:     Fax.:  

Bank. spojenie IBAN:       Kontaktná osoba: 
SWIFT:        e-mail: 
e-mail pre zasielanie elektronickej faktúry:  
 

Čl. I. 
Predmet Zmluvy 

 
1) Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zasielateľa vlastným menom a na účet príkazcu obstarávať prepravu 

konkrétnych zásielok a služieb s prepravou spojených z miesta prevzatia zásielky do miesta doručenia a príkazca sa 
zaväzuje zaplatiť za obstaranie prepravy a s ňou spojených služieb odplatu, a to za podmienok stanovených touto 
Zmluvou a Všeobecnými obchodnými podmienkami Geis Parcel SK s.r.o. (ďalej aj „VOP“). Obstaranie konkrétnej 
prepravy a služieb s ňou spojených sa bude uskutočňovať na základe objednávok príkazcu, t.j. práva v povinnosti 
zasielateľa a príkazcu vyplývajúce z konkrétnej objednávky sa budú spravovať touto Zmluvou, vrátane jej príloh. 
Súčasťou tejto Zmluvy sú: VOP v znení účinnom ku dňu uskutočnenia objednávky podľa predchádzajúcej vety, 
cenník zasielateľských služieb (t.j. buď aktuálny štandardný cenník zasielateľských služieb, alebo individuálny 
(zákaznícky) cenník zasielateľských služieb), aktuálny štandardný cenník palivového príplatku a aktuálny štandardný 
cenník mýtnych poplatkov (aktuálne znenie VOP a štandardných cenníkov zasielateľských služieb, palivového 
príplatku a mýtnych poplatkov je zverejnené na webovej stránke zasielateľa). 

 
2) Miesto prevzatia zásielok:       v pracovnej dobe príkazcu: v pracovné dni  

Miesto doručenia je adresa príjemcu uvedená v písomnej objednávke prepravy  
 

Čl. II. 
Odplata za obstaranie prepravy: 

 
1) Odplata za obstaranie prepravy ako aj odplata a poplatky za služby, spojené s obstaraním prepravy (ďalej spolu aj 

ako „odplata“) je stanovená v závislosti na hmotnosti, rozmeroch zásielky a ďalších s prepravou súvisiacich službách 
(dobierka, poistenie, a pod.), a je stanovená buď štandardným cenníkom (bod 2 tohto článku Zmluvy) alebo 
individuálnym (zákazníckym) cenníkom (bod 3 tohto článku Zmluvy), a to v závislosti od toho, ktorý z uvedených 
cenníkov tvorí prílohu tejto Zmluvy. V prípade, ak si príkazca objedná obstaranie prepravy a služby s ňou spojené, 
ktoré nie sú uvedené v cenníku, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy, potom bude cena za takéto služby určená na základe 
vzájomnej dohody. DPH bude pripočítaná podľa platného zákona o DPH. 

2) Štandardný cenník zasielateľských služieb. V prípade, ak je prílohou tejto Zmluvy štandardný cenník 
zasielateľských služieb, bude výška odplaty stanovená štandardným cenníkom zasielateľských služieb, platným 
v čase uskutočnenia objednávky zo strany príkazcu, ktorý je zverejnený na webovej stránke zasielateľa. 

3) Individuálny (zákaznícky) cenník zasielateľských služieb. V prípade, ak je prílohou tejto Zmluvy individuálny 
(zákaznícky) cenník zasielateľských služieb, bude výška odplaty stanovená individuálnym (zákazníckym) cenníkom 
zasielateľských služieb. 

4) Zasielateľ je oprávnený kedykoľvek (a to najmä v prípade, ak dôjde k zmene ekonomickej situácie alebo k zmene 
nákladov spojených s poskytovanými službami) jednostranne meniť ustanovenia štandardného cenníka 
zasielateľských služieb, individuálneho (zákazníckeho) cenníka zasielateľských služieb, štandardného cenníka 
palivového príplatku a taktiež štandardného cenníka mýtneho poplatku, avšak je povinný o tom príkazcu informovať  
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spôsobom stanoveným VOP. Príkazca vyslovuje svoj bezpodmienečný súhlas s takýmto spôsobom vykonávania 
zmien štandardných cenníkov zasielateľských služieb, individuálnych (zákazníckych) cenníkov zasielateľských 
služieb, štandardných cenníkov palivového príplatku a štandardných cenníkov mýtneho poplatku. V prípade, ak ide 
o zmenu individuálneho (zákazníckeho) cenníka pre vyššie uvedeného príkazcu, je zasielateľ povinný túto zmenu 
oznámiť príkazcovi minimálne 14 dní pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny. 

5) Príkazca je oprávnený zmenu cenníkov, VOP, poplatkov atď odmietnuť, a túto Zmluvu písomne vypovedať za 
podmienok a spôsobom stanoveným VOP. V prípade, ak tak príkazca neurobí, je viazaný novým cenníkom alebo 
novými VOP, a to od prvého dňa ich účinnosti. 

6) Odplata za obstaranie prepravy ako aj odplata a poplatky za služby, spojené s obstaraním prepravy sú splatné pri 
prevzatí zásielky na prepravu a budú účtované príkazcovi zo strany zasielateľa v intervaloch 14 dní faktúrou, ktorá 
bude mať náležitosti daňového dokladu. Príkazca sa zaväzuje uhradiť faktúru na bankový účet zasielateľa uvedený 
vo faktúre v lehote do 14 dní od vystavenia faktúry. Za termín úhrady sa považuje dátum pripísania dlžnej čiastky na 
účet zasielateľa v plnej výške. Zmluvné strany sa dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej 
čiastky za každý deň omeškania s úhradou dlžnej sumy. K identifikácii fakturovaných zásielok bude použité výhradne 
interné číslo zásielky podľa údajov zasielateľa. Príkazca súhlasí so zasielaním elektronických faktúr od zasielateľa v 
súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov v zmysle podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach VOP na e-mailovú adresu príkazcu uvedenú 
v záhlaví tejto Zmluvy v časti identifikačných údajov príkazcu.  

7) Zasielateľ a príkazca sa dohodli, že príkazca nie je oprávnený požadovať úhradu prepravného príjemcom 
zásielky (tzv. servis EXW), resp. iným subjektom, to znamená, že za úhradu prepravného a ostatných 
poplatkov a príplatkov zodpovedá v celom rozsahu výlučne príkazca. 

8) Čiastky za vybrané dobierky COD sa zasielateľ zaväzuje previesť na účet príkazcu IBAN: 
                          SWIFT:                  do 7 pracovných dní po doručení zásielky. V prípade omeškania 
s prevodom má príkazca nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z čiastky COD určenej k prevodu. 

 
Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Akákoľvek 
zmena tejto Zmluvy je platná iba v písomnej forme po podpise oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa 
dohodli na možnosti ukončenia zmluvného vzťahu písomnou výpoveďou. Výpovedná lehota je pre obe strany 1 
mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a končí uplynutím 
posledného dňa tohto kalendárneho mesiaca. V prípade pochybností sa má za to, že výpoveď bola doručená 10. deň 
po jej podaní na poštu doporučeným listom. Vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto Zmluvou a VOP sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších platných právnych predpisov SR. Ak niektoré 
ustanovenie tejto Zmluvy alebo VOP stratí platnosť, zostávajú ostatné ustanovenia Zmluvy alebo VOP týmto 
nedotknuté. Neúčinné ustanovenia sa nahradia takými, ktoré zodpovedajú alebo sa najviac približujú pôvodnému 
zámeru v ekonomickom zmysle. Zasielateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť ustanovenia VOP, avšak je 
povinný o tom príkazcu informovať spôsobom stanoveným VOP. Príkazca výslovne súhlasí s tým, že každá zmena 
VOP bude pre neho v celom rozsahu záväzná jej zverejnením na webovom sídle zasielateľa. Príkazca vyslovuje svoj 
bezpodmienečný súhlas s takýmto spôsobom vykonávania zmien VOP. 

2) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých je jedno vyhotovenie určené pre príkazcu, a jedno pre 
zasielateľa. 

 
 
 
Dátum podpisu: ..................          ..............................................                         ................................................ 
                                                         zasielateľ (pečiatka, podpis)                           príkazca (pečiatka, podpis)                    
 
 
Prílohy: 
č. 1: VOP                                           č. 3: Štandardný cenník palivového príplatku 
č. 2: Zákaznícky cenník zasielateľských služieb                      č. 4: Štandardný cenník mýtnych poplatkov  

 


