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Všeobecné obchodné podmienky spol. GEODETICS s.r.o. 
 

v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 
cenových ponúk vyhotovených spoločnosťou GEODETICS s.r.o.   

 
I. Základné ustanovenia 

 
1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy 
medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom v súvislosti so zhotovením diela 
objednaného v objednávke objednávateľa a následne špecifikovaného 
v cenovej ponuke zo strany Zhotoviteľa, ktorej sú neoddeliteľnou 
prílohou (ďalej len „VOP“).  
 
1.2. Zmluvné strany sú viazané ustanoveniami Cenovej ponuky a týchto 
VOP. V jednotlivých prípadoch – právnych vzťahoch medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom je možné sa od týchto VOP odchýliť a 
niektoré náležitosti právnych vzťahov riešiť individuálne, individuálna 
úprava môže vyplývať z cenovej ponuky alebo  inej písomnej dohody 
zmluvných strán, avšak vždy musí mať písomnú formu. Platí, že 
individuálna úprava, ktorá rieši právne vzťahy odchylne od VOP, má 
prednosť pred úpravou obsiahnutou vo VOP. 
 
1.3. Dielom sa rozumie každé vykonanie geodetických prác či 
poskytnutie geodetických služieb, špecifikované podľa príslušnej 
objednávky, v rozsahu a spôsobom špecifikovaným v cenovej ponuke. 
Výsledkom vykonaných prác zo strany Zhotoviteľa je geodetický 
elaborát v analógovej alebo digitálnej podobe, ak sa zmluvné strany  
nedohodnú inak. 
 
1.4. Zhotoviteľ je obchodná spoločnosť GEODETICS s.r.o., Hanojská 
2543/1, Košice-Sídlisko Ťahanovce 040 13, IČO: 46 571 531, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 
29876/V (ďalej len „Zhotoviteľ“), ktorá vykonáva geodetické práce 
a služby. 
 
1.5. Objednávateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si na 
základe akceptácie cenovej ponuky zo strany Zhotoviteľa objednala 
u Zhotoviteľa vykonanie geodetických prác a zaviazala sa v zmysle 
akceptovanej cenovej ponuky za tieto vykonané práce zaplatiť 
dohodnutú cenu. (ďalej len „Objednávateľ“). 
 

II. Predmet plnenia 
 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe objednávok podľa podmienok 
dohodnutých v týchto VOP a cenovou ponukou, poskytnúť 
objednávateľovi ním objednané geodetické služby bližšie špecifikované 
v jednotlivej písomnej objednávke ( ďalej v tejto zmluve len ako 
„objednávka“) a cenovej ponuke vystavenej Zhotoviteľom ( ďalej len 
„cenová ponuka“ ). Objednávateľ sa za poskytnuté služby zaväzuje 
riadne zaplatiť dojednanú cenu služieb.  

 
2.2. Zhotoviteľ na základe písomnej objednávky objednávateľa ( 
podmienka písomnej formy objednávky je zachovaná aj mailovou 
formou ) vyhotoví objednávateľovi cenovú ponuku, pričom akceptáciou 
tejto cenovej ponuky vrátane tam uvedených podmienok zo strany 
objednávateľa sa táto pre zmluvné strany stáva záväznou. Objednávateľ  
je povinný cenovú ponuku potvrdiť - akceptovať písomne, pričom za 
písomné potvrdenie sa považuje aj potvrdenie mailom. V prípade, ak 
objednávateľ do 15 dní cenovú ponuku nepotvrdí, považuje sa táto 
ponuka za odmietnutú, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Tieto 
VOP sú neoddeliteľnou súčasťou cenovej ponuky. Akceptáciou cenovej 
objednávky objednávateľ vyjadruje taktiež akceptáciu podmienok 
uvedených v týchto VOP. 
 
2.3. Každá objednávka sa posudzuje samostatne, pokiaľ v nej nie je 
výslovne uvedené, že je dodatkom k inej objednávke. 
 
2.4. Cenová ponuka, reflektujúc na písomnú objednávku objednávateľa, 
obsahuje najmä : 
a) špecifikovaný druh služieb,  
b) rozsah služieb vrátane fáz poskytovania služieb,  
c) miesto dodania služieb,  
d) termín dodania služieb,  
e) cenu určenú v súlade s čl. IV. tejto zmluvy vrátane stanovenia 
minimálnych nákladov na denný výjazd,  

e) spôsob úhrady ceny za poskytnuté služby ako i splatnosť jednotlivých 
faktúr 
 
2.5. Zmluvné strany sú viazané ustanoveniami týchto VOP a zaviazali sa 
riadiť ich ustanoveniami.  
 

III. Spôsob a podmienky vykonania diela 
 
3.1. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť služby v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v  týchto VOP,  cenovej ponuke a v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, ako aj v súlade s pokynmi 
Objednávateľa. 

 
3.2. Zhotoviteľ je povinný poskytovať služby v čase a kvalite podľa 
Zmluvy.  
 
3.3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi plnú súčinnosť pri 
príprave ako i samotnom výkone diela – poskytovaných službách podľa 
cenovej ponuky a taktiež striktne dodržiavať termíny dojednané 
v cenovej ponuke. Dojednaný termín na vykonanie diela sa predlžuje 
o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím potrebnej 
súčinnosti z jeho strany. V prípade, ak objednávateľ napriek výzve 
Zhotoviteľa ani v dodatočnej lehote 10tich dní neposkytne Zhotoviteľovi 
potrebnú súčinnosť, je tento oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 
V takomto prípade je Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi cenu 
za poskytnuté služby do momentu odstúpenia od zmluvy ako hotové 
výdavky Zhotoviteľa, ak mu v súvislosti s výkonom diela vznikli. 
 
3.4. O odovzdaní diela vypracujú zmluvné strany odovzdávací protokol. 
Podpisom preberacieho protokolu potvrdzuje objednávateľ bezvadný 
stav prevzatého diela. 
 

IV. Cena a platobné podmienky 
 
4.1. Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán. Cena 
za dielo je určená a bližšie špecifikovaná v jednotlivej cenovej ponuke, 
pričom pozostáva z  ceny za poskytnuté služby. Zmeniť cenu možno len 
z dôvodov: 

• zákonnej úpravy DPH, 
• poskytnutím služieb, ktorých potreba vyplynula dodatočne po 

zadaní objednávky. 
 

4.2. Pre ocenenie naviac prác, ktorých potreba vyplynula dodatočne z 
nepredvídateľných okolností po zadaní objednávky, bude Zhotoviteľ 
používať ceny použité pri stanovení cenovej ponuky. 

 
4.3. Akékoľvek naviac služby je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať 
v prípade, ak o potrebe vykonania týchto prác bol vopred informovaný 
Objednávateľ. 

 
4.4. Podkladom pre zaplatenie dohodnutej ceny diela bude faktúra 
vystavená Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní diela 
Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je 
oprávnený fakturovať aj čiastkové plnenia – jednotlivé fázy vykonaného 
diela v zmysle cenovej ponuky, pričom po protokolárnom  odovzdaní 
diela vystaví objednávateľovi záverečnú faktúru so započítaním 
predchádzajúcich čiastkových faktúr,  ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

 
4.5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť súhrnnú faktúru za práce vykonané 
na základe viacerých objednávok, ak sa tieto týkali totožnej zákazky ( 
súhrn objednávok tvorený formou dodatkov k objednávkam ) alebo 
v prípade, že sa zmluvné strany dohodnú inak. Zhotoviteľ je oprávnený 
vystaviť Objednávateľovi zálohovú faktúru vo výške uvedenej v cenovej 
ponuke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 
4.6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené podľa zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.  
 

V. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 
 
5.1. Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné neplnenie 
zmluvných povinností je vylúčená len v prípade, ak sa tak stalo v 
dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 
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5.2. Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti je, že dotknutá strana bez 
zbytočného odkladu upozorní druhú zmluvnú stranu na začiatok a 
podstatu vyskytnutia sa vyššej moci. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva 
na vyššiu moc, využije všetko svoje úsilie na nápravu situácie a na 
odstránenie príčiny svojej neschopnosti plniť zmluvu v čo najväčšom 
rozsahu a v primeranom čase. Dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa 
po dobu trvania vyššej moci predlžujú o dobu jej pôsobenia. Zmluvná 
strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, bez zbytočného odkladu 
oznámi druhej strane jej zánik.  
 

VI. Obchodné tajomstvo 
 
6.1. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že obsah cenovej 
ponuky, skutočnosti, o ktorých sa zmluvné strany dozvedeli pri 
uzatváraní Zmluvy ( vznik zmluvy je podmienený akceptáciou cenovej 
ponuky ) alebo pri plnení Zmluvy, sú dôvernými informáciami a tvoria 
obchodné tajomstvo podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka.  
 

VII. Sankcie a náhrada škody 
 
7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude Objednávateľ 
v omeškaní s úhradou svojich finančných záväzkov voči Zhotoviteľovi, je 
povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej 
dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania s riadnou úhradou svojich 
finančných záväzkov.  
 

VIII. Trvanie zmluvného vzťahu 
 
8.1. Právny vzťah založený akceptáciou cenovej ponuky končí: 
a) Riadnym vykonaním diela a zároveň  úplným zaplatením ceny za 

dielo 
b) na základe písomnej dohody zmluvných strán, 
c)  odstúpením od Zmluvy v prípadoch uvedených v zákone a tejto 

zmluve,  
 

8.2. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy: 
a) ak Objednávateľ aj napriek výzve Zhotoviteľa neposkytne 

Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne vykonanie diela, a to aj 
napriek dodatočne poskytnutej lehote 10tich dní 

 
8.3. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak je Zhotoviteľ 
svojim zavinením v omeškaní s plnením o viac než 20 dní. 
 
8.4. Ukončenie platnosti zmluvného vzťahu sa nedotýka platnosti a o 
účinnosti tých ustanovení Zmluvy, ktoré s ohľadom na svoju povahu 
majú pretrvať až do úplného vyrovnania všetkých záväzkov či nárokov 
vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä ustanovenia o zmluvných pokutách, 
ustanovenia o plnení záväzkov a pod. 

 
IX. Záverečné ustanovenia 

 
9.1. Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že na úpravu ich 
záväzkovo-právnych a majetkových vzťahov  si volia ako rozhodné právo 
právny poriadok Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa týmto 
výslovne dohodli, že pre prípad súdneho sporu vyplývajúceho z tejto 
zmluvy je na konanie daná právomoc súdov Slovenskej republiky. 
Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený Zmluvou sa 
spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov. 

 
9.2. Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane nevynútiteľným alebo 
neplatným podľa platného práva, bude toto ustanovenie neúčinné len 
do tej miery, do akej je nevynútiteľné, či neplatné. Ďalšie ustanovenia 
Zmluvy ostávajú naďalej záväzné a v plnej platnosti a účinnosti. Pokiaľ 
nastane takáto situácia, zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť toto 
nevynútiteľné, či neplatné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu 
svojím obsahom a účelom bude čo najviac približovať. 

 
9.3. Všetka písomná komunikácia zmluvných strán v súvislosti so  
Zmluvou bude zasielaná príslušnej zmluvnej strane na kontaktnú adresu 
uvedenú v Zmluve a bude považovaná za doručenú v prípade (a) 
komunikácie prostredníctvom faxu prijatím potvrdenia odosielateľom o 
bezchybnom prenose dát, (b) osobného doručenia alebo 
prostredníctvom kuriérnej služby prijatím potvrdenia príjemcu o 
doručení, (c) doručenia doporučenou poštou dňom uvedeným na 

potvrdení o doručení, a (d) doručenia e-mailom dňom odoslania e-
mailu. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa písomne bez zbytočného 
odkladu informovať o akýchkoľvek zmenách kontaktných údajov 
uvedených v Zmluve. Akákoľvek zmena takýchto údajov bude pre druhú 
zmluvnú stranu záväzná okamihom doručenia písomnej informácie, ak 
nebude v oznámení uvedený neskorší čas (dátum). Ak zmluvná strana, 
ktorej je zásielka adresovaná, odmietne túto prevziať alebo ju 
neprevezme v úložnej lehote na pošte, alebo sa zásielka vráti 
odosielateľovi so správou poštového doručovateľa, že je adresát 
neznámy, alebo nebol zastihnuteľný alebo si zásielku v odbernej lehote 
neprevzal, považuje sa posledný deň uloženia na pošte alebo deň 
odopretia prevzatia zásielky za deň doručenia. 

 
9.4. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k odstráneniu 
vzájomných sporov vzniknutých zo Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou 
vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany na vyriešení 
vzájomného sporu, prejedná takýto spor a rozhodne vecne a miestne 
príslušný súd Slovenskej republiky. 

 
9.5. Zmenu podmienok dojednaných v tejto zmluve možno vykonať len 
písomným dodatkom k týmto tejto zmluve. 
 

 
V Košiciach, dňa 1.1.2021 

 
 
 
 

....................................................... 
GEODETICS s.r.o. 
Ing. Miroslav Šimčák , PhD., konateľ 
Ing. Peter Harman, PhD., konateľ 
 
 
Potvrdenie Všeobecných obchodných podmienok spol. GEODETICS 
s.r.o. objednávateľom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obchodné meno objednávateľa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meno, priezvisko a funkcia oprávneného(ných) zástupcu(cov) 

objednávateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miesto a dátum podpisu, podpis oprávneného(ných) zástupcu(cov) 

objednávateľa 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%C5%A0im%C4%8D%C3%A1k&MENO=Miroslav&SID=0&T=f0&R=0

