Zmluva o elektronickej faktúre
Zmluvné strany
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1
949 01 Nitra
IČO: 36525804
IČ DPH: SK2020151177
Zapísaná v Obchodnom registri Nitra, odd. Sro, vložka Č. 10816/N
Zastúpená: Júlia Horváthová, konateľ spoločnosti
(ďalej Dodávateľ)
a
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Brečtanová 1
830 07 Bratislava
IČO: 31340822
DIČ: 2020341455
Zapísaná v Obchodnom registri pri OS BA I, odd. Sa, vložka č. 499/B
Zastúpená: PhDr. Ladislav Kriška, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
(ďalej Odberateľ)

I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je určenie podmienok zasielania elektronickej faktúry.
II.

Doručovanie faktúr

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude odo dňa účinnosti tejto zmluvy zasielať
odberateľovi faktúry za poskytnuté služby, ktoré sa nedokladujú podpísaným
preberacím/akceptačným/odovzdávajúcim protokolom v elektronickej podobe.
Faktúra bude zasielaná z e-mailovej adresy efaktura@stavexnitra. sk. Elektronicky
vyhotovované faktúry budú odberateľovi zasielané ako dokument PDF /ďalej len
elektronická faktúra/ na e-mailovú adresu/y faktury@,tipos.sk
2. Elektronická faktúra je zmluvnými stranami považovaná za plnohodnotnú faktúru,
ktorá je náhradou faktúry listinnej (papierovej) forme.
3. Elektronická faktúra spĺňa všetky náležitosti faktúry v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v žnem zmien a doplnkov.
4. Odberateľ v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov udeľuje Dodávateľovi súhlas k zasielaniu faktúr elektronickou
poštou v elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú v článku II. ods. 1 tejto
zmluvy.
5. Odberateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k predmetnej e-mailovej adrese.
6. Zmluvné strany berú na vedomie, že údaje sprístupnené v elektronickej faktúre sú
predmetom obchodného tajomstva a že sú povinné toto tajomstvo zachovávať.
Dodávateľ nezodpovedá za porušenie obchodného tajomstva, ak k porušeniu došlo
v dôsledku jeho úniku z poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese odberateľa
alebo v dôsledku úniku z internetovej aplikácie odberateľa.

7. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie
alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití
internetu. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného
pripojenia odberateľa do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej
trase k Odberateľovi alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti Odberateľa
nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.
8. V prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú uplynutím troch
pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry Odberateľovi
prostredníctvom elektronickej pošty. Odberateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu
oznámiť dodávateľovi, ak mu faktúra vystavená elektronicky nebola doručená.
9. Prípadnú zmenu e-mailovej adresy pre doručovanie elektronických faktúr oznámi
Odberateľ Dodávateľovi vždy písomne vopred. Odberateľ je oprávnený požadovať od
dodávateľa zasielanie elektronických faktúr súčasne na viacero e-mailových adries,
najviac však na tri e-mailové adresy.
10. Ustanoveniami tejto zmluvy nie je dotknuté oprávnenie Dodávateľa zaslať
Odberateľovi faktúru v listinnej podobe.
III.

Záverečné ustanovenia

1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže ukončiť zmluvu jednomesačnou výpoveďou, ktorá
začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných číslovaných dodatkov
podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy súhlasia so zverejňovaním informácií, ktoré sa
týkajú tejto zmluvy alebo jej textu, vrátane jej dodatkov s výnimkou informácií, ktoré
sú obchodným tajomstvom v zmysle § 17 Obchodného zákonníka a informácií
chránených právnymi predpismi.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom
registri zmlúv.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu po jednom pre každú
zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu
ju podpísali.

V Nitre dňa

................................................................
Dodávateľ

................................................................
Odberateľ

