
DOHODA O ELEKTRONICKEJ FORME PRIJÍMANIA FAKTÚR 

č. .......................................... 

(ďalej v texte ako dohoda) 

 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
Obchodné meno:    Petit Press, a.s., divízia východ, o.z. 
Sídlo:  Letná 47, 040 01 Košice 
IČO     35 790 253 
Registrácia:  OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2471/B 
IČ DPH:      SK 2020278766 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s., IBAN: SK5011000000002627043329 
Štatutárny orgán:    Ľubica Tomková,  členka predstavenstva 
 (ďalej len „Spoločnosť“) 
                                                                                                                                                                                                         
a 
Obchodné meno:    Obec Čerhov 
Sídlo:     Dlhá 100, 076 81 Čerhov    
IČO:     00 331 422 
Registrácia:     
IČ DPH:     SK2020773381 
Bankové spojenie: Prima banka a.s. IBAN: SK57 5600 0000 0042 1082 6001   
Štatutárny orgán:   Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce    
(ďalej len „Zmluvný partner“) 
 

Článok II 
Predmet dohody 

 
2.1 Predmetom tejto dohody je úprava  spôsobu  prijímania faktúr, ktoré Spoločnosť vystaví z titulu 
akýchkoľvek platných obchodných vzťahov uzatvorených medzi Zmluvným partnerom a Spoločnosťou v znení 
prípadných zmien alebo doplnení počas doby platnosti tejto dohody (ďalej len „zmluvy“). 

Článok III 
Podmienky zasielania a akceptácie faktúr v elektronickej forme 

 
   3.1.  Zmluvný partner týmto udeľuje v zmysle §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“ ) a v zmysle Smernice Rady 2006/112/ES 
o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „Smernica Rady 2006/112/ES“) v znení neskorších 
predpisov výslovný súhlas na to, aby Spoločnosť posielala Zmluvnému partnerovi akékoľvek  faktúry, ktoré 
budú vystavené na základe  Zmlúv, v elektronickej forme. Zmluvné strany sa dohodli, že od účinnosti tejto 
dohody je Spoločnosť oprávnená posielať Zmluvnému partnerovi faktúry, ktoré budú vystavené na základe 
Zmlúv, v elektronickej forme (ďalej len „elektronické faktúry“). 

3.2. Elektronické faktúry vyhotovené v zmysle tejto dohody sa považujú za faktúry pre účely zákona o DPH 
a Smernice Rady č. 2006/112/ES. 

3.3. Zmluvne strany sa dohodli a berú  na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry 
v papierovej forme, a že podpísaním tejto dohody  Spoločnosť' nie je povinná zasielať Zmluvnému partnerovi  
faktúry v papierovej forme. Pre zamedzenie pochybnosti, Spoločnosť  nie je povinná elektronickú faktúru 
podpísať  zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu. 
 
3.4. Spoločnosť  sa zaväzuje doručovať elektronickú faktúru  Zmluvnému partnerovi formou elektronickej pošty 
ako dokument PDF (s príponou *.pdf), a to: 
       - z e-mailovej adresy :  contract_mailer@petitpress.sk    

mailto:contract_mailer@petitpress.sk


 
       - na nasledovnú  e-mailovú adresu : obec3@cerhov.sk 
 
3.5. Zmluvné strany prehlasujú,  že majú  prístup k týmto e-mailovým  adresám  a že ich použitie pre účely 
naplnenia predmetu podľa článku II a za podmienok stanovených v článku III  nie je u žiadneho z nich blokované 
a že prístup k nim majú iba oprávnení zamestnanci. 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že elektronické faktúry , vystavené Spoločnosťou a odoslané z emailovej adresy inej 
než dohodnutej podľa bodu 3.4. , nebudú akceptované a považované za odoslané. 
 
3.6. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú v deň jej doručenia do e-mailovej schránky Zmluvného 
partnera. V prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú v pracovný deň nasledujúci po 
dni jej preukázateľného odoslania Zmluvnému partnerovi Spoločnosťou  prostredníctvom elektronickej pošty 
na e-mailovú adresu. 
 
 

Článok IV 
Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

4.2. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá bude mať 
formu písomného očíslovaného dodatku k tejto dohode, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán.  

4.3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu, po ktorú trvá právo  resp. povinnosť spoločnosti vystaviť faktúry na 
základe zmlúv, a to až do zániku zmlúv. 

4.4. Túto dohodu môže písomne vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana bez uvedenia dôvodu. Výpovedná 
lehota je jeden mesiac a začína plynúť dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

4.5.  Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že si túto dohodu prečítali, bola spísaná podľa ich skutočnej 
a slobodnej vôle, jej obsah porozumeli a na znak súhlasu s ňou pripájajú oprávnení zástupcovia  Zmluvných 
strán  svoje vlastnoručné podpisy. 

4.6.  Táto dohoda je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár. 

 

V Košiciach 3.7.2020 

 

 

 
...............................................................                                                          ........................................................ 
Petit Press, a. s., divízia východ, o. z.                                                 Obec Čerhov 
 
 

 


