
 

 
 

TRNAVSKÁ  VODÁRENSKÁ  SPOLO ČNOSŤ,  a. s. 

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 

www.tavos.sk 

 
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“) 

 

Zákazník :  
Obchodné meno/Meno a priezvisko  
Sídlo/Trvalý pobyt  
IČO*  
DIČ*   
IČ DPH*  
Zápis v registri*   
Zastúpený  
Kontaktný e-mail  
Kontaktný telefón  
Kontaktný e-mail pre zasielanie 
elektronických faktúr 

 

*len právnické osoby. Fyzické osoby uvedú symbol X. 

Zákazník podpisom tohto Súhlasu potvrdzuje, že 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“) súhlasí so zasielaním 
elektronických faktúr spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. a súčasne potvrdzuje, že súhlasí 
s podmienkami ich zasielania.  
Podmienky zasielania elektronických faktúr:  

1. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH daňovým dokladom. 

2. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej elektroniky musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa 

zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať na vyššie uvedený kontaktný e-mail pre 

zasielanie elektronických faktúr.  

4. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú po uplynutí troch dní odo dňa preukázateľného odoslania dokladu zákazníkovi. 

5. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa zákazník zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Trnavskú 

vodárenskú spoločnosť, a.s. prostredníctvom e-mailovej adresy: faktury@tavos.sk alebo telefonickým spojením na tel. č. 

033/5966137. 

6. Zákazník sa zaväzuje informovať Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na zasielanie 

elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr.  

7. Zákazník potvrdzuje, že má výlučný prístup ku kontaktnému e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr, Trnavská vodárenská 

spoločnosť, a.s. nezodpovedá za akýkoľvek únik informácii z e-mailu zákazníka. 

8. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobené poruchou počas doručovania 

prostredníctvom siete internet. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného 

pripojenia zákazníka do siete internet, alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti zákazníka pripojiť sa /získať prístup do 

siete internet.  

9. Zákazník je oprávnený odvolať tento súhlas písomným oznámením doručeným Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Odvolanie 

je účinné uplynutím doby do nasledujúcej riadnej fakturácie v zmysle odpočtového harmonogramu, v ktorom bolo odvolanie 

súhlasu doručené spoločnosti Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s..  

10. Na ostatné podmienky zasielania elektronických faktúr sa primerane vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej 

vody a odvádzania odpadových vôd, zverejnené na webovej stránke www.tavos.sk  

 

Konajúca osoba svojím podpisom potvrdzuje, že je v tejto veci oprávnená v mene zákazníka  konať. 

 

miesto a dátum: podpis / pečiatka  


