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DoHoDA o VYSTAVENí A zAslELANí ÚcrovľĺÝcľ
DoKLADoV-FAKTÚR ELEKTRoNlcKou póśiôÚ
uzafuorená
Po9|a s 269 ods. 2 zákona č,. 513t1991 zb
Lrocnodný zákonník v znení neskorších predpĺsov

uzavretá medzi nasledovnými zmluvnými
stranami

Predávajúci:

SEMMELRocKSTEIN+DESIGNDlažbys.r.o.
sídlo:

zastúpený:
bankové spojenĺe:
čísloúčtu:
CID:
IBAN:

Trnavská 3728,926 01 Sereď
lng. Ľudovít Kiripolszky, obchodný riaditeľ, prokurista
lng. Ladislav Pospiš, výrobný riadĺteľ,prokurĺsta
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1699093072t1111

sK53ZZZ7000oooo186
sK041 1 1 1 00oooo1 699093072

ItO:
357 036 0,1
lČ opľ:
sK2020311777
zapísaný v obchodnom registri okresného
sÚdu v Trnave
oddielSro, vloŽka č,. 12081lT
(ďalej v texte aj ako,,predávajÚci,,)

a

Kupujúcim

sĺdlo:

zastúpený:

łtu,čbĺ c'l7€z

,|

l,.u,

'.....ľ.:]'u'..'.t':.'.:!*..*.{*

L7.ł,'''./".n...

bankové spojenie: .'''.'!'".7

Öíslo účtu

lČo:
lČ opĺ:

'...'...,..... J.')'.ł' ?.'.-!..

?.'Í. 1.!' :|.

ŤYól'J'i t72'
".''..:...'..............,,:........,,..
J( ?.ezr///.7łG

3

r.|.Ż..?.ł.'''('!'h,
ĺ..'...'.'........

.....

(/.)

zapisaný v obchodnom registri okresného
súdu v ..'..'ĺ.'4ł.ł.r:É,E-mailová adresa pre zasielanie faktúr: ....'.'.ł:'l.ę::.ik.ę..::iłłr:':.r(
,)

(ďalej v texte aj ako ,,kupujt1ci,,)

s nasledovným obsahom

článok 1.
PREDMET DOHODY
1.1

Predmetom tejto dohody je úprava
q1áv a povinností zmluvných strán pri vystavení
ÚÖtovných
dokladov - faktúr vysta.věnyćn preäau"jüJim

n" kuŇld;ňóä
i.r, následné
zaslanie na e-nän..aozá
-záiielanä'1,yĺaeenei
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č!ánok 2.

sPÔsoB VYsTAvENtA A zAsLANtA FAKTÚR
2.1

Predávajúci je oprávnený vystaviť na kupujúceho faktúry zavýrobky a obchodný tovar dodaný
predávajúcim kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim ako
predávajúcim a kupujúcim ako kupujúcim a zaslať ich kupujúcemu za podmienok

dohodnutých v tejto dohode.
2.2

Elektronicky vyhotovované faktúry budú kupujúcemu zasielané vo formáte PDF na jeho emailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto dohody a sú zmluvnými stranami povaŽované za
plnohodnotné faktúry, ktoré sú náhradou faktúr v papierovej forme. Kupujúci svojim podpisom
tejto dohody udeľuje predávajúcemu súhlas na vystavovanie faktúr ako vyúětovávania kÚpnej
ceny za výrobky a obchodný tovar predávajúceho dodaný kupujúcemu na základe kúpnej
zmluvy špecifikovanej v odseku 1 tohto ělánku ako aj k ich zasielaniu v elektronickej forme
a svojim podpisom tejto dohody vyhlasuje, Že nemá voči vystavovaniu a zasielaniu faktúr v
tejto forme Žiadne výhrady. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie' Že elektronická
faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme a Že podpísanímtejto dohody
predávajÚci nie je povinný zasielať kupujúcemu faktúry v papierovej forme. Elektronická

faktúrajevsÚlades$75ods.6zákonaě,.22212004Z.z.odanizpridanej hodnotyvznení
neskorších predpisov daňovým dokladom'

2.3

2.4

Faktúry predávajúceho budú obsahovať všetky náleŽitosti podľa $ 71 zákona Ö.22212004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskoršíchpredpisov, priěom budú spÍňaťpodmienku
preukaznosti a budú vo formáte PDF chránené proti zneuŽitiu podľa $ 32 a 33 zákona č.
431ĺ2002Z.z. o Úćtovnĺctve v znení neskorších predpisov.
Predávajúci je oprávnený zasielat'faktúry kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví

tejto dohody.

článok 3.

zoDPoVEDNosŤ
3.1

Predávajúci nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplnéúdaje, kde poškodenie alebo
neÚplnosť Údajov boĺi spÔsobené poruchou na komunikaÖnejtrase pri pouŽití internetu a/alebo

iných elektronických prostriedkov. Ďalej predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté
z dôvodov nekvalitného pripojenia kupujúceho do internetovej siete, z dôvodu porúch
vzniknutých na komunikačnej trase ku kupujúcemu, alebo v dÔsledku akejkoľvek nemoŽnosti
kupujúceho na prístup k internetu.
3.2

Kupujúcije povinný vŽdy v lehote piatich hodĺn od doručenia e-mailovej správy, ktorej prílohou
alebo inak pripojenou súčasťoubude elektronická faktúra zaslať predávajúcemu potvrdenie
o prijatí tejto e-mailovej správy a elektronickej faktúry. Takéto potvrdenie odoslané kupujúcim
sa bude povaŽovať za nevyvrátiteľný dÔkaz riadneho doruěenia elektronickej faktúry'

Nedoručenie takéhoto potvrdenia včas oprávňuje predávajÚceho Žiadať kupujúceho
o oznámenie inej e-mailovej adresy, na ktorú je predávajÚci oprávnený opätovne zaslať
faktúru a kupujúci je povinný tejto výzve riadne vyhovieť, pričom odsek 3 tohto článku platí
primerane. V prĺpade pochybností sa elektronická faktÚra povaŽuje za doručenúuplynutím
troch pracovných dní odo dňa jej preukázateľného odoslania predávajúcim na e-mailovú
ad

3.3

resu

ku

pujúceho prostred n ĺctvom elektron ickej pošty.

Ak kupujúci ztechnických dÔvodov neobdrŽí faktÚru predávajúceho, je kupujúci povinný na
základe výzvy predávajúceho oznámiť mu písomne, najmä prostredníctvom e-mailu alebo
faxu, inú e-mailovú adresu, na ktorú je predávajúci oprávnený opätovne zaslat' faktúru.
Kupujúcije povinný oznámiť inú e-mailovÚ adresu podľa tohto bodu najneskÔr do 24 (slovom
dvadsaťštyri) hodín od uskutoěnenia výzvy predávajúceho.

3.4

Dňom zaslania faktÚry predávajúcim elektronickou poštou podľa tejto dohody nie je
predávajúci povinný zasielať vytlačenúfaktúru poštou. Touto dohodou nie je vylúčené

zaslanie duplikátu faktúry aj poštou na poŽiadanie kupujúceho.
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č!ánok 4.

VYHLÁsENlE
4.1

4.2

Kupujúci svojim podpisom tejto dohody vyhlasuje, Že má prÍstup k e-mailovej adrese uvedenej
na ktorÚ je predávajúci oprávnený zasielať elektronickú faktúru a Že tento
spÔsob zasielania nebude mal' za následok ohrozenie, sťaŽenie, ani zamedzenie uhrádzania
elektronických faktúr riadne a včas.
Kupujúci svojim podpisom tejto dohody vyhlasuje, Že si je vedomý skutotnosti, Že údaje
sprístupnenému v elektronickej faktúre doručenej mu elektronicky podľa tejto dohody sú
predmetom telekomunikalného tajomsfua aŽe je povinný toto telekomunikačné tajomstvo
v tejto dohode,

zachovávať.

článok 5.

zÁvenečľÉusrłľoVENlA
5.1

5.2

5.3
5.4
5.5

Táto dohoda je uzafuorená na dobu neurčitúa nadobúda platnosť a účinnosťdňom jej
podpisu zmluvnými stranami'
Právne vzťahy zaloŽené touto dohodou,

ak ich táto dohoda výslovne neupravuje, sa riadia
príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými
a úěinnýmiv Slovenskej republike.
Zmluvné strany vyhlasujÚ, Že túto dohodu uzavreli slobodne, váŻne, určite a zrozumiteľne, Že
táto dohoda nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a Že zmluvná
voľnosťzmluvných strán nie je obmedzená.
Zmluvné strany vyhlasujú, Že si tÚto dohodu prečítali,jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpĺsali. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto
dohody je moŽné robiť len formou riadne otíslovaných pĺsomných dodatkov k tejto dohode.
Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom kaŻdá zmluvná strana obdrŽí po

jednom jej
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