
 

 

 
SÚHLAS SO ZASIELANÍM ELEKTRONICKEJ FAKTÚRY 

v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
 
ďalej len Súhlas 
 
Dodávateľ:   PYROBOSS, s.r.o. 
Sídlo:    Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica 
IČO:    36644048 
DIČ:    2022107857 
IČ DPH:   SK2022107857 
Zastúpený:   Ing. Ján Slovák – konateľ  
Kontaktný e-mail  slovak@pyroboss.sk 
Kontaktný e-mail pre zasielanie elektronických faktúr: ekonom@pyroboss.sk 
 
 
ďalej len Dodávateľ 

 
a 

Odberateľ:  Obec Baláže 
Sídlo:   Baláže 11, 976 11  
IČO:   00313297 
DIČ:   2021095989 
Zastúpený:  Mgr. Róbert Chaban - starosta 
Kontaktný e-mail: starosta@balaze.sk 
Kontaktný e-mail pre zasielanie elektronických faktúr: starosta@balaze.sk  
 
ďalej len Odberateľ 
 
Na základe súhlasu sa Dodávateľ zaväzuje odosielať Odberateľovi elektronickú faktúru 
formou elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v Súhlase. 
 
Odberateľ podpisom tohto Súhlasu potvrdzuje, že v súlade s ustanovením zákona  
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  
o DPH“) súhlasí so zasielaním elektronických faktúr Dodávateľa a súčasne potvrdzuje, 
že súhlasí s podmienkami ich zasielania. 
 
Podmienky zasielania elektronických faktúr: 
1.  Elektronická faktúra je v zmysle § 71 zákona o DPH daňovým dokladom. 
2.  Dodávateľ sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať na vyššie uvedený kontaktný e-mail 

pre zasielanie elektronických faktúr. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom 
odoslania. 

3.  V prípade nedoručenia elektronickej faktúry za fakturačný mesiac do 15 dní od skončenia 
fakturovaného obdobia sa Odberateľ zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti informovať 
Dodávateľa prostredníctvom e-mailovej adresy: ekonom@pyroboss.sk 
V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa elektronická 
faktúra považuje za riadne doručenú a Dodávateľ nie je povinný jej odoslanie 
preukazovať. 
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4.  Odberateľ sa zaväzuje informovať Dodávateľa o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv  

na zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie 
 elektronických faktúr. 
5. Odberateľ potvrdzuje, že má výlučný prístup ku kontaktnému e-mailu pre zasielanie 

elektronických faktúr. Dodávateľ nezodpovedá za akýkoľvek únik informácii z e-mailu 
odosielateľa. 

6. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobené poruchou 
počas doručovania prostredníctvom siete internet. Dodávateľ nezodpovedá za škody 
vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Odberateľa do siete internet, alebo škody 
vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti zákazníka pripojiť sa (získať prístup) do siete 
internet. 

7. Odberateľ je oprávnený odvolať tento súhlas písomným oznámením doručeným 
Dodávateľovi, odvolanie je účinné uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho  
po mesiaci, v ktorom bolo odvolanie súhlasu Dodávateľov doručené. 

 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici,       V ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

Dodávateľ                                       Odberateľ  
        Pečiatka podpis              Pečiatka podpis 

 
 
 
Prosíme o zaslanie SÚHLASU SO ZASIELANÍM ELEKTRONICKEJ FAKTÚRY: 
 

1. elektronicky -  scan na ekonom@pyroboss.sk,  
2. alebo na adresu: PYROBOSS, s. r. o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica. 

    
 
 
 
Ďakujeme za pochopenie.    
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