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Príloha č. 5  : Podmienky súhlasu s elektronickou fakturáciou 

 
 

Objednávateľ podpisom ZMLUVY O ZABEZPEČENÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM 
HOSPODÁRSTVE potvrdzuje zhotoviteľovi ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, 
že v súlade s § 71 ods. 1 písm. b) z. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty súhlasí s vydávaním 
elektronických faktúr, ako aj s nasledovnými podmienkami ich zasielania: 
1. Zhotoviteľ je oprávnený sprístupniť objednávateľovi elektronickú faktúru prostredníctvom 

fakturačného portálu Secufex s notifikáciami a prihlasovacími údajmi posielanými na e-mailové 
adresy   objednávateľa   uvedené   v tomto   súhlase.   Faktúry   budú   vyhotovené   vo   formáte   
pdf s vloženým xml dátovým súborom. 

2. Vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry je zabezpečená okrem 
kontrolných mechanizmov podnikových procesov aj elektronickým podpisom, ktorý je súčasťou 
elektronickej faktúry. 

3. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH daňovým dokladom a je 
identifikovateľná a akceptovateľná daňovou správou výhradne v elektronickej podobe, preto je 
objednávateľ povinný si   elektronickú   faktúru stiahnuť   z fakturačného   portálu   Secufex a 
uchovať si ju v elektronickej podobe. 

4. Súčasťou elektronickej fakturácie je aj sprístupnenie elektronickej kópie vážnych listov. Faktúry 
a vážne listy budú na portál umiestnené nezávisle, v rôznych časoch, najprv je na portáli k 
dispozícii faktúra a následne, s časovým odstupom, aj vážne listy. 

5. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú okamihom jej sprístupnenia na fakturačnom 
portáli Secufex, pričom objednávateľ bude o sprístupnení faktúry informovaný na notifikačnej 
e-mailovej adrese objednávateľa. 

6. Objednávateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovým adresám uvedeným v tomto 
súhlase, zodpovedá za ich funkčnosť a zaväzuje sa bezodkladne písomne informovať 
Zhotoviteľa     o zmenách majúcich vplyv          na elektronickú fakturáciu, t.j. o 
zmenách notifikačnej e-mailovej adresy a e-mailových adries a mien oprávnených osôb pre 
prístup do portálu. 

7. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú, pričom objednávateľ je oprávnený tento súhlas   odvolať    
písomnou formou doručenou Zhotoviteľovi, v takom prípade bude elektronická fakturácia 
ukončená k prvému pracovnému dňu mesiaca nasledujúceho po dátume doručenia odvolania 
tohto súhlasu Zhotoviteľovi. 

 
 

 


