
 

 

Slovenská legálna metrológia, n. o. IČO: 37954521 
Hviezdoslavova 31 DIČ: 2021921880 
974 01 Banská Bystrica IČ DPH: SK2021921880 
 

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby registrovaná na Obvodnom úrade v Banskej Bystrici pod č. 
OVVS/NO-1/2005 dňa 03.01.2005 

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“) 

Objednávate ľ:  
Obchodné meno  
Sídlo  
IČO  
DIČ  
IČ DPH  
Zastúpený  
Kontaktný e-mail  
Kontaktný telefón  
Kontaktný e -mail pre zasielanie 
elektronických faktúr 

 

Objednávate ľ podpisom tohto Súhlasu potvrdzuje, že v súlade s us tanovením § 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 organizáciou Slo venská legálna metrológia, n. o. a sú časne 
potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania . Súhlas o zasielaní elektronických faktúr je 
Objednávate ľ oprávnený zasla ť e-mailom na slm@slm.sk  alebo poštou na adresu Slovenskej legálnej 
metrológie, n. o..  

Podmienky zasielania elektronických faktúr: 
1. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH daňovým dokladom. 
2. Slovenská legálna metrológia, n. o. sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať na vyššie uvedený 

kontaktný e-mail pre zasielanie elektronických faktúr. 
3. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania. 
4. Objednávateľ sa zaväzuje informovať Slovenskú legálnu metrológiu, n. o. o akýchkoľvek zmenách, 

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

5. Objednávateľ potvrdzuje, že má výlučný prístup ku kontaktnému e-mailu pre zasielanie elektronických 
faktúr, Slovenská legálna metrológia, n. o.  nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií z e-mailu 
odosielateľa. 

6. Slovenská legálna metrológia, n. o. nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobné 
poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet. Slovenská legálna metrológia, n. o.  
nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Objednávateľa do siete internet, 
alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti Objednávateľa pripojiť sa (získať prístup) do siete 
internet. 

7. Objednávateľ je oprávnený odvolať tento súhlas písomným oznámením doručeným organizácii 
Slovenská legálna metrológia, n. o.. Odvolanie je účinné dňom doručenia na adresu: Slovenská legálna 
metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica. 

 
Zodpovedná osoba svojím podpisom potvrdzuje, že je v tejto veci oprávnená v mene Objednávate ľa 
kona ť. 
 
miesto a  dátum:  
 
 
 

podpis / pe čiatka:  
 

 


