
    
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.    Kuzmányho 25, 036 80 Martin 

IČO: 36672084       IČ DPH: SK2022236502        DIČ: 2022236502 
                                                                                                                      

Súhlas  

s aktiváciou služby ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA a so zasielaním elektronickej faktúry 

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

neskorších predpisov (ďalej len „Súhlas“) 

Časť I – ZÁKLADNÉ ÚDAJE (vyplňuje odberateľ, producent) 

Identifikačné údaje odberateľa/producenta 

Obchodné meno spoločnosti/Meno a priezvisko: ...................................................................................................................... 

Sídlo/Adresa: ............................................................................................................................................................................ 

*zápis v registri: ................................................................................................................... ....................................................... 

*v mene spoločnosti koná:............................................................................................................................. ............................... 

IČO/Dátum narodenia: ........................................................ Telefónne číslo: ........................................................................... 

E-mailová adresa na zasielanie faktúr: ....................................................................................................................................... 

Číslo zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách: .................... 

*Vyplnia len právnické osoby. Fyzické osoby uvedú: ---  

Odberateľ/producent svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami poskytovania služby ELEKTRONICKÁ 

FAKTÚRA a tiež potvrdzuje, že v súlade s § 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 Turčianska 

vodárenská spoločnosť a. s. 

Pre otvorenie elektronickej faktúry použite číslo zákazníckeho účtu.  

V prípade zmeny údajov Vás žiadame o informovanie obratom osobne na zákazníckom centre našej spoločnosti, písomne alebo 

na email: info@turvod.sk. Telefonické oznámenie zmien nie je možné akceptovať. 

 

 

V .................................. dňa .......................                       ................................................................... 

podpis odberateľa/producenta 

 

 

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 36 672 084, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10543/L Vás oboznamuje v súvislosti s jej informačnou povinnosťou 

podľa článku 13 a 14 nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov                a o voľnom 

pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov o tom, že spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby.  Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú 

v tlačenej forme dostupné v zákazníckych centrách a zverejnené sú na webovom sídle spoločnosti www.turvod.sk v sekcii  

O spoločnosti – ochrana osobných údajov.   

 

Časť II – PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA 
 

1. Tieto podmienky poskytovania služby elektronická faktúra sa vzťahujú na odberateľa, ktorý v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) 

zákona a o DPH udelil dodávateľovi súhlas na to, aby mu dodávateľ vyúčtoval tovary a služby poskytované na základe 

Zmluvy o zmluvy na dodávku pitnej vody verejným vodovodom a/alebo na odvádzanie odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou uzatvorenej faktúrou vyhotovenou v elektronickej forme.  

2. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme, a že 

udelením Súhlasu v písomnej alebo elektronickej podobe už dodávateľ nie je povinný odberateľovi posielať faktúry 

v papierovej forme a odberateľovi bude posielať faktúry výhradne v elektronickej forme.  

mailto:info@turvod.sk
http://www.turvod.sk/


3. Elektronická faktúra spĺňa všetky náležitosti faktúry podľa § 74 zákona o DPH.  

4. Dodávateľ sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať odberateľovi prostredníctvom elektronickej pošty na jeho e-mailovú 

adresu, ktorú odberateľ oznámil dodávateľovi v Súhlase (ďalej len „e-mailová adresa“) a to ako nezaheslovanú prílohu 

elektronickej pošty vo formáte PDF, s čím odberateľ výslovne súhlasí. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že doručenie 

elektronickej faktúry na e-mailovú adresu odberateľa považujú za predloženie a doručenie vyúčtovania za poskytnuté 

služby odberateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutá e-mailová adresa bude slúžiť aj na zasielanie inej 

korešpondencie (Oznámenie o zmene ceny vodného a stočného a iné) okrem upomienok. Upomienky budú odberateľovi 

naďalej zasielané v papierovej forme prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.  

5. Odberateľ/producent vyhlasuje, že má výlučný prístup k oznámenej e-mailovej adrese. Dodávateľ nezodpovedá za únik z 

poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese odberateľa, ani za únik v dôsledku úniku z internetovej aplikácie 

odberateľa.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú po uplynutí troch 

pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry odberateľovi prostredníctvom elektronickej pošty 

na e-mailovú adresu. Ak odberateľ neobdrží elektronickú faktúru v obvyklej dobe jej doručenia, je jeho povinnosťou 

oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu dodávateľovi a to písomne na adresu sídla dodávateľa alebo osobne na 

zákazníckom centre v čase otváracích hodín. V tomto prípade je dodávateľ povinný doručiť odberateľovi faktúru 

v papierovej  forme. Ak odberateľ nesplní túto oznamovaciu povinnosť, faktúra sa považuje za doručenú.  

7. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplnosť údajov, kde poškodenie alebo neúplnosť údajov boli 

spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri doručovaní prostredníctvom internetu. Dodávateľ nezodpovedá za škody 

vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia odberateľa do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej 

trase k odberateľovi, alebo z iných dôvodov, pre ktoré sa odberateľovi nepodarilo naviazať príslušné spojenie alebo prístup 

k internetu. 

8. Odberateľ sa zaväzuje, že zmenu e-mailovej adresy bezodkladne oznámi dodávateľovi písomne na adresu sídla dodávateľa 

alebo osobne na zákazníckom centre v čase otváracích hodín. Odberateľ sa tiež zaväzuje informovať dodávateľa 

o akýchkoľvek zmenách majúcich vplyv na zasielanie faktúr a to písomne na adresu sídla dodávateľa, alebo e-mailom na e-

mailovú adresu:  info@turvod.sk alebo osobne na zákazníckom centre v čase otváracích hodín.  . 

9. Odberateľ je oprávnený Súhlas odvolať a to písomne, zaslaním žiadosti adresovanej na sídlo dodávateľa alebo osobne na 

zákazníckom centre v čase otváracích hodín  

10. Tieto podmienky sú súčasťou Súhlasu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


