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    SSúúhhllaass  ss  aakkttiivváácciioouu  sslluužžbbyy    EELLEEKKTTRROONNIICCKKÁÁ  FFAAKKTTÚÚRRAA                                                          
                                           

           
 Časť I  -  ZÁKLADNÉ ÚDAJE   (vyplňuje odberateľ) 

 
 
Odberateľ (meno, priezvisko) ............................................................................................................................................................. 

Adresa ………..................................................................................................................................................................................... 

Rodné číslo  ..................................................   Zmluva č. ...................................................  Tel. č. ..................................................   

E-mailová adresa na zasielanie faktúr ...................................................................………………...………………............……......  

   
Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami poskytovania služby Elektronická faktúra. 

 

 

 

V ………………....................…    dňa ………………                                                             Podpis odberateľa 

 
 

 Časť  II  -  PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY ELEKTRONICKÁ FAK TÚRA 
 

 
1. Odberateľ v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje spoločnosti Liptovská vodárenská 

spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš (ďalej len „dodávateľ“) súhlas na to, aby mu dodávateľ vyúčtoval služby na základe zmluvy 
na dodávku pitnej vody verejným vodovodom a/alebo na odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie 
uzatvorenej s dodávateľom faktúrou vyhotovenou v elektronickej forme. 

2. Elektronická faktúra spĺňa všetky náležitosti faktúry v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. 
3. Dodávateľ v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty sa zaväzuje doručovať elektronickú faktúru 

odberateľovi formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorú mu odberateľ poskytol spolu s podpísaným súhlasom. 
Dodávateľ bude faktúru zasielať ako dokument PDF overený elektronickým podpisom. Zmluvné strany sa dohodli, že 
poskytnutá e-mailová adresa bude slúžiť aj na zasielanie inej korešpondencie (oznámenie o zmene ceny vodného a stočného), 
okrem upomienok  a výziev v súvislosti s neuhradenou faktúrou po lehote splatnosti. Upomienky a výzvy budú odberateľovi 
zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.. 

4. Odberateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k nahlásenej e-mailovej adrese a že údaje sprístupnené v elektronickej faktúre sú 
predmetom obchodného tajomstva a odberateľ je povinný toto tajomstvo zachovávať. V prípade porušenia obchodného 
tajomstva v dôsledku úniku informácií z poštovej schránky, ako aj z dôvodu porúch na komunikačnej trase k odberateľovi, 
dodávateľ nenesie zodpovednosť. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú uplynutím troch pracovných 
dní odo dňa preukázateľného odoslania faktúry dodávateľom. Ak odberateľ neobdrží elektronickú faktúru v obvyklej dobe jej 
doručenia, je jeho povinnosťou nahlásiť túto skutočnosť dodávateľovi. V tomto prípade je dodávateľ povinný doručiť 
odberateľovi faktúru v papierovej podobe. Ak odberateľ nesplní túto oznamovaciu povinnosť, elektronická faktúra sa považuje 
za doručenú. 

6. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené 
poruchou na komunikačnej trase pri použití internetu. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného 
pripojenia odberateľa do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k odberateľovi, alebo z iných 
dôvodov, pre ktoré sa odberateľovi nepodarilo naviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu. 

7. Odberateľ sa zaväzuje, že zmenu e-mailovej adresy bezodkladne oznámi dodávateľovi. 
8. Odberateľ môže o zrušenie služby Elektronická faktúra požiadať písomnou žiadosťou doručenou dodávateľovi.  
9. Tieto podmienky spolu s podpísaným súhlasom sú súčasťou uzatvorenej zmluvy na dodávku pitnej vody verejným vodovodom 

a/alebo na odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 
 


