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SÚHLAS SO ZASIELANÍM ELEKTRONICKEJ FAKTÚRY 

  
V zmysle §71 ods.1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Súhlas“) 
 

Odberateľ:  

 
Obchodné meno/Meno a priezvisko  ....................................................................................................... 
 
Sídlo/Bydlisko   .............................................................................................................. 
 
IČO/dátum narodenia .............................. DIČ   .........................     IČDPH  ....................................... 
 
Zastúpený    .............................................................................................................. 
 
Kontakt (e-mail, telefón)  .............................................................................................................. 
 
Kontaktný e-mail pre zasielanie 
elektronických faktúr   ................................................................................................... 
 
 
Odberateľ podpisom tohto Súhlasu v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH) 
udeľuje súhlas so zasielaním elektronických faktúr spoločnosťou KOMVaK – Vodárne 
a kanalizácie mesta Komárna,  a.s. a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich 
zasielania. Súhlas o zasielaní elektronických faktúr je odberateľ oprávnený zaslať e-mailom na 
soz@komvak.sk alebo poštou na adresu spoločnosti. 
 
 
Podmienky zasielania elektronických faktúr : 

1. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b)zákona o DPH daňovým dokladom. 
2. KOMVaK –Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. sa zaväzuje elektronickú faktúru 

doručovať na vyššie uvedený kontaktný e-mail pre zasielanie elektronických faktúr. 
3. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúr vyhotovených KOMVaK – Vodárne 

a kanalizácie mesta Komárna, a.s. v elektronickej podobe je zaručená elektronickým 
podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise. 

4. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania. 
5. Odberateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta 

Komárna, a.s. o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na zasielanie elektronických faktúr, 
najmä zmenu e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr. 

6. Odberateľ potvrdzuje, že má výlučný prístup ku kontaktnému e-mailu pre zasielanie 
elektronických faktúr, KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. nezodpovedá 
za škody vzniknuté v dôsledku úniku informácií z poštovej schránky priradenej k e-mailu 
odberateľa . 

7. KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. nezodpovedá za poškodenie alebo 
neúplnosť údajov spôsobené poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet a za 
škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného resp. sťaženého prístupu pripojenia odberateľa do 
siete internet alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti odberateľa pripojiť sa (získať 
prístup) do siete internet. V prípade zistenia poškodenia súboru s faktúrou má odberateľ právo 
požiadať o jej opätovné doručenie e-mailom alebo poštou, pričom KOMVaK – Vodárne 
a kanalizácie mesta Komárna, a.s. je povinný tejto požiadavke odberateľa vyhovieť. 

 
 
 

 

K O M Á R N O 

Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. 

IČO: 36 537 870          IČ DPH: SK 2020 159 735 

E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno 
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8. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry do doby splatnosti faktúry podľa zmluvy za 
príslušné obdobie, sa odberateľ zaväzuje bez zbytočného dokladu informovať KOMVaK – 
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. o tejto skutočnosti. V prípade nesplnenia tejto 
oznamovacej povinnosti odberateľa, nie je KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, 
a.s. povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú. 

9. Odberateľ je oprávnený tento súhlas odvolať písomným oznámením doručeným spoločnosti 
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.. Odvolanie je účinné dňom doručenia 
na adresu KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E.B. Lukáča 25, 94501 
Komárno. 

10. Tieto podmienky sú prílohou súhlasu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. 
 
 
 

 Zodpovedná osoba svojím podpisom potvrdzuje, že je v tejto veci oprávnená v mene 
odberateľa konať : 

 
 
 
 
 

miesto a dátum :     podpis / pečiatka : 
 

 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
      
 


