
VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ  PODMIENKY  pre  výkon  TBD  –  VODOHOSPODÁRSKA  VÝSTAVBA,  ŠTÁTNY  PODNIK  ako 

POSKYTOVATEĽ (ďalej aj „VOP“) 
 

 
Vážený obchodný partner, 

 
žiadame Vás, aby ste na Vami vystavenej objednávke uvádzali našu kompletnú adresu sídla v nasledovnom znení: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

P.O.BOX 45, Karloveská 2 

842 04 Bratislava 

 
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Definície pojmov 

1. Služby – odborný technicko-bezpečnostný dohľad v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej len „Vodný zákon“) a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko- 

bezpečnostného dozoru v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Vyhláška MŽP SR“). 

2. Poskytovateľ – poskytovate ľom Služieb je VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45 , Karloveská č. 2, 842 

04 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č.: 32/B, ktorý poskytuje Služby na 

základe poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 39/2010-6 zo dňa 21. 1. 2010 na výkon odborného 

technicko-bezpečnostného dohľadu na vodných stavbách v rozsahu povinností v zmysle vyhlášky MŽP SR prostredníctvom osoby 

odborne spôsobilej pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu 

3. Objednávateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem na poskytnutí a dodaní Služieb zo strany Poskytovateľa na základe 

Ponuky zaslanej Poskytovateľom Objednávateľovi 

4. Ponuka – cenová ponuka a špecifikácia Služieb, ktoré Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi na základe Objednávky 

preukázateľne doručenej Poskytovateľovi, pričom Objednávka sa stáva záväznou a účinnou v zmysle článku IV. Bod 1 VOP.  

5. Objednávka – písomná objednávka Objednávateľa, na základe ktorej si Objednávateľ objednáva u Poskytovateľa Služby za cenu 

uvedenú v Ponuke, pričom prílohou Objednávky je Ponuka a VOP. 

 
Dodacie a platobné podmienky 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi Služby včas a riadne a Objednávateľ sa zaväzuje takéto Služby prevziať a 

zaplatiť Poskytovateľovi za Služby cenu uvedenú v Ponuke v lehote splatnosti a spôsobom uvedeným nižšie. 

2. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň prevzatia Služieb Objednávateľom, najneskôr však v zmysle bodu 7 

týchto VOP. V prípade že jestvujú pochybnosti o tom, že objednaná Služba bude riadne a včas uhradená, Poskytovateľ si 

vyhradzuje právo vystaviť kedykoľvek po akceptovaní Objednávky zálohovú faktúru na celkovú výšku ceny za Služby, ktoré ešte 

neboli poskytnuté a pristúpiť k plneniu v zmysle Objednávky až po úhrade zálohovej faktúry Po prevzatí poskytnutých Služieb 

Objednávateľom Poskytovateľ vystaví riadnu faktúru, na základe ktorej dôjde k zúčtovaniu zálohovej faktúry. 

3. Cena vo faktúre bude uvedená bez DPH s uvedením sadzby DPH a výšky DPH v Eur a ceny vrátane DPH. 

4. V prípade, že Objednávateľ nie je platca DPH uvedie túto skutočnosť v Objednávke. 

5. Cena za poskytnutie Služieb je určená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov. 

6. V cene za poskytnutie Služieb nie sú zahrnuté náklady na riešenie mimoriadnych situácií na vodnej stavbe ani prípadné ďalšie 

požiadavky Objednávateľa. Tieto budú riešené na základe osobitnej objednávky Objednávateľa. 

7. Poskytovateľ vystaví faktúru za poskytnuté Služby najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia Služieb Objednávateľom, ktorú 

doručí Objednávateľovi na jeho  sídlo uvedené v objednávke. Splatnosť akýchkoľvek faktúr faktúr je do 14 dní odo dňa 

doručenia Objednávateľovi. Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak príslušná suma je pripísaná na účet Poskytovateľa v 

lehote splatnosti faktúry. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za 

deň splatnosti faktúry považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

8. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

právnych predpisov. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Poskytovateľovi na prepracovanie. Splatnosť 

nesprávne vystavenej a vrátenej faktúry sa ruší a nová splatnosť faktúry začne plynúť dňom doručenia novej opravenej faktúry 

Poskytovateľom Objednávateľovi 

9. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je kópia Objednávky. 

10. Úhrada za faktúru bude uskutočnená bezhotovostne, prevodom z bankového účtu Objednávateľa v prospech účtu Poskytovateľa 

uvedeného na  doručenej faktúre. 

 
II. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. Poskytnuté Služby budú Objednávateľom prevzaté formou písomnej zápisnice, alebo preberacieho protokolu, alebo zaslaním 

výsledkov technicko-bezpečnostného dohľadu poštou na sídlo Objednávateľa, ktoré budú podpísané oprávnenými osobami oboch 

strán v zmysle objednávky.  

2. Objednávateľ je povinný zasielať Poskytovateľovi podľa Vyhlášky MŽP SR, t. j. najmenej raz za kalendárny mesiac hlásenia z 
meraní a pozorovaní z vodnej stavby písomne na sídlo Poskytovateľa alebo elektronicky na kontaktnú emailovú adresu. 

3. Objednávateľ je povinný ihneď hlásiť Poskytovateľovi prekročenie medzných hodnôt ako aj poruchy a anomálie na vodnej stavbe, 

a to telefonicky najneskôr do 2 hodín od ich zistenia na kontaktné telefónne číslo a následne bez zbytočného odkladu aj písomne 

na sídlo Poskytovateľa, alebo elektronicky na kontaktnú emailovú adresu. 

4. Objednávateľ sa  zaväzuje písomne na sídlo Poskytovateľa, resp. elektronicky na kontaktnú emailovú adresu zaslať 

Poskytovateľovi výsledky všetkých druhov špeciálnych meraní vykonávaných na vodnej stavbe inými organizáciami, a to do 1 

mesiaca  po  ich  vykonaní,  pričom  o realizácii  špeciálnych  meraní  je  Objednávateľ povinný  informovať  Poskytovateľa  vopred 

s dostatočným predstihom. 

5. Objednávateľ je povinný urýchlene písomne na sídlo Poskytovateľa, alebo elektronicky na kontaktnú emailovú adresu oznámiť 

Poskytovateľovi mimoriadne manipulácie a povodňovú aktivitu na vodnej stavbe, a to bezodkladne. 

6. Objednávateľ umožní zamestnancom Poskytovateľa prístup do objektov a priestorov realizácie poskytovaných Služieb. 

7. Objednávateľ umožní zamestnancom Poskytovateľa zdokumentovanie stavu vodnej stavby, jej objektov a konštrukcií, pričom berie 

na vedomie a súhlasí s tým, že na zdokumentovanie budú využité technické prostriedky Poskytovateľa. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi pri poskytovaní Služieb všetku potrebnú súčinnosť a zasielať Poskytovateľovi 

všetky potrebné dokumenty a informácie. 

9. V prípade, ak si nebude Objednávateľ riadne a včas plniť svoje povinnosti a z uvedeného dôvodu budú poskytované Služby 
nedostatočné alebo nebudú poskytnuté riadne a včas, berú Objednávateľ a Poskytovateľ na vedomie, že takto spôsobené 

nedostatky alebo omeškanie nepredstavujú porušenie povinností Poskytovateľom. 



10. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní Služieb postupovať v súlade s Vodným zákonom a Vyhláškou MŽP SR. 

11. Poskytovateľ sa zaväzuje pri poskytovaní Služieb dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych 

predpisov. 

12. Poskytovateľ písomne na sídlo Objednávateľa, telefonicky alebo elektronicky oznámi zodpovednému pracovníkovi Objednávateľa 
termín vykonania kontrolných meraní a obhliadok na vodnej stavbe a to najneskôr jeden deň pred ich vykonaním. 

13. Poskytovateľ pri svojej činnosti na objektoch, ktoré sú predmetom realizácie poskytovaných Služieb zodpovedá za bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a za ochranu svojich zamestnancov pred požiarmi 

podľa  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších právnych predpisov, a to len v rozsahu priamo 

súvisiacom s realizáciou poskytovaných Služieb. 

14. Objednávateľ a Poskytovateľ sú povinní si navzájom oznámiť zmeny, ktoré nastali v ich obchodnom mene, sídle, adrese na 

doručovanie, právnej forme, IČO, kontaktných osobách, kontaktnom e-mailovom, telefonickom alebo faxovom spojení, v 

bankovom spojení a bankovom účte, zároveň sú povinní sa navzájom informovať o podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, 

vyhlásení konkurzu, vstupe do likvidácie, vstupe do reštrukturalizácie a o iných skutočnostiach dôležitých pre realizáciu 

poskytovaných Služieb, a to bezodkladne doporučeným listom, podpísaným štatutárnym orgánom oznamujúcej strany. 

 
III. SANKCIE A ODSTÚPENIE OD OBJEDNÁVKY 

 
1. V prípade omeškania Poskytovateľa s poskytnutím Služieb z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Objednávateľ oprávnený 

fakturovať Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny bez DPH uvedenej v Ponuke za každý aj začatý deň 

omeškania, najviac však vo výške celkovej ceny bez DPH uvedenej v Ponuke. 

2. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, Poskytovateľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, pričom nárok Poskytovateľa na náhradu škody  

v celom rozsahu tým nie je dotknutý. 

3. Objednávateľ a Poskytovateľ zodpovedajú za škody, ktoré si navzájom spôsobia porušením svojich povinností alebo svojou 

činnosťou pri realizácii poskytovaných Služieb. 

4. Porušením povinností povinnou stranou, vzniká oprávnenej strane právo odstúpiť od Objednávky. Účinky odstúpenia od 

Objednávky  nastávajú  dňom  doručenia  písomného  oznámenia  o odstúpení  od  Objednávky  povinnej  strane.  Oznámenie 

o odstúpení  od  Objednávky  musí  byť  podpísané  štatutárnym  orgánom  oprávnenej  strany.  Odstúpením  Objednávateľa  od 

Objednávky nezaniká povinnosť zaplatiť Poskytovateľovi plnú sumu za objednané Služby. 

5. Poskytovateľ je oprávnený objednávku písomne vypovedať, a to kedykoľvek a aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je jeden 

mesiac a začína plynúť dňom, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. Ak objednávateľ neuhradí riadne doručenú 

zálohovú faktúru v zmysle bodu 2 Dodacích a platobných podmienok, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, resp. 

Objednávky a nezačať s Plnením. 

 
IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Objednávka sa stáva záväznou a účinnou dňom jej akceptovania Poskytovateľom, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa 

preukázateľného doručenia Objednávky Poskytovateľovi. Poskytovateľ bude Objednávateľa informovať o akceptácii Objednávky 

písomne, a to na sídlo Objednávateľa alebo elektronicky na adresu uvedenú v Objednávke. V opačnom prípade, ak Poskytovateľ 

objednávku neakceptuje, zašle objednávku späť objednávateľovi, a to najneskôr do 14 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia 

Poskytovateľovi. 

2. Akékoľvek spory,  nezrovnalosti alebo nároky vzniknuté na základe objednávky alebo v súvislosti s ňou, budú Objednávateľ 

a Poskytovateľ riešiť predovšetkým dohodou  a vzájomným  rokovaním.  Ak  nedôjde  k takejto  dohode,  bude  spor  predložený 

na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu v zmysle ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v 

znení neskorších právnych predpisov. 

3. Práva a povinnosti medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktoré neupravujú tieto všeobecné obchodné podmienky, sa riadia 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

právnych predpisov . 

4. Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom 

preukázateľného prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom 

poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa takáto 

zásielka za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na 

obálke predmetnej zásielky) pre doručovanie je rozhodné sídlo Objednávateľa a Poskytovateľa 

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na  internetovej  stránke  Poskytovateľa 

www.vvb.sk a Poskytovateľ je oprávnený tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať, pričom 

zverejnením nového znenia všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke Poskytovateľa www.vvb.sk platnosť 

a účinnosť naposledy zverejnených všeobecných obchodných podmienok zaniká. 

http://www.vvb.sk/
http://www.vvb.sk/

