
 

 

 

 

Dohoda o zasielaní elektronickej faktúry 

(ďalej len „Dohoda“) 

Prevádzkovateľ : 

Názov:               Dobraobec s.r.o. 

Sídlo:                 Švermova 1085/40, Sobrance 073 01 

Zastúpený:       Dominik Maskaľ – konateľ spoločnosti 

IČO:                    53539133 

DIČ:                    2121399104 

Zapísaný:           Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 50650/V 

Banka:               Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Číslo účtu:         SK24 0900 0000 0051 7678 2192 

Telefón:             0948 766 335 

E-mail:               info@dobraobec.sk 

 

a 

Účastník: 

Názov:                Obec Vyšná Sitnica 

Sídlo:                  Vyšná Sitnica 59, 094 07 Vyšná Sitnica 

Zastúpený:        Viktor Kušnír – starosta obce 

IČO:                     00332941 

DIČ:                     2020631921 

Banka:                Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu:          SK95 5600 0000 0089 0292 6001 

Telefón:              0907 476 338 

E-mail:                obecvysnasitnica@centrum.sk 

 

 

 (ďalej ako „Účastník“) 
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1. Predmet dohody  

1. Zmluvné strany sa dohodli na zasielaní elektronickej faktúry Prevádzkovateľom spôsobom a za 

podmienok ďalej uvedených v tejto Dohode. 

 

2. Prehlásenia zmluvných strán 

1.  Účastník udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas a oprávnenie v zmysle § 71 ods. 1. písm. b) zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, aby Prevádzkovateľ 

vyúčtovával služby poskytované na základe zmluvy o pripojení alebo zmluvy o poskytovaní verejných 

služieb (ďalej len „Zmluva“) faktúrou vyhotovenou výlučne v elektronickej forme (ďalej len 

„elektronická faktúra“),  

a to jej zasielaním vo formáte PDF na túto adresu elektronickej  

pošty: obecvysnasitnica@centrum.sk  

Takto zaslaná elektronická faktúra bude považovaná za predloženie a doručenie vyúčtovania za  

poskytnuté služby. Účastník týmto berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je povinný zasielať aj 

faktúru v tlačenej, resp. listinnej písomnej forme. 

 

2. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov daňovým dokladom. 

 

3. Účastník zároveň vyhlasuje, že má výlučný prístup k adrese elektronickej pošty, na ktorú bude 

elektronická faktúra zasielaná a berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušenie 

obchodného tajomstva ani za s tým súvisiacu spôsobenú škodu, ak k porušeniu alebo vzniku škody 

došlo v dôsledku úniku obchodného tajomstva z poštovej schránky priradenej k adrese elektronickej 

pošty, na ktorú bude elektronická faktúra zasielaná, alebo v dôsledku úniku / odcudzenia / zneužitia 

Účastníkom využívaného zariadenia / aplikácie. 

 

4. Účastník sa zaväzuje vopred písomne oznámiť Prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla 

mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä zmenu adresy 

elektronickej pošty a bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi, ak faktúra vystavená elektronicky 

nebude doručená. V prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú uplynutím 

troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry Účastníkovi 

Prevádzkovateľovi. 
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5. Účastník môže odvolať svoj súhlas kedykoľvek, a to písomne v listinnej forme na adresu 

Prevádzkovateľovi uvedenú v záhlaví Dohody. 

 

6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Účastníka v rozsahu uvedenom v tomto formulári v na 

účely plnenia Zmluvy – fakturácie vyúčtovania úhrady na základe § 56 ods. 3 písm. a) zákona 

351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pričom podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú 

uvedené v Zmluve. Zmluvných strán zverejňuje podrobné informácie o rozsahu, spôsobe a účeloch  

spracúvania osobných údajov, dobe ich uchovávania, právach dotknutých osôb a ďalšie zásady 

ochrany osobných údajov na svojom webovom sídle www.dobraobec.sk na podstránke Ochrana 

osobných údajov. 

 

3. Záverečné ustanovenia 

1. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán. 

2. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 

 

 

Vo   Vyšnej SItnici    dňa 03.05.2021 

 

 

 

 

 

.....................................................                                                                ..................................................... 

                Prevádzkovateľ                                                                                   Viktor Kušnír – starosta obce 


