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KRONOSPAN, s. r. o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen 

Dohoda o vyhotovovaní faktúr v zmysle zák. 222/2004 Zb., 5 72, ods. 5. 

Dodávateľ: 
Obec Likavka 

Likavka 815 

034 95 Likavka 

1Čo: 00 315 362 

DIC: 2020589582 

Odberateľ" 

KRONOSPAN, s.r.o. 

Lučenecká cesta 1335/21 
960 01 Zvolen 

IČO: 36 059 323 
IČ DPH: SK2020070866 

[a 

CL... 

Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na nasledovných platobných podmienkach: 

Rozhodujúcim | dátumom pre vystavenie príjmového dokladu KRONOSPAN, s.r.o. a tým aj podklad 
pre fakturáciu a zdaniteľné plnenie je dátum príjmu na sklade KRONOSPAN, s.r.o. Odberateľ na 
uvedené dodávky vystaví súhrnnú faktúru v zmysle zák. 222/2004 Zb., 5 72, ods. 5, na 
základe ktorej bude vykonaná úhrada za dodaný predmet plnenia, Fakturácia a“úhrady sa 
budú realizovať nasledovne: dodávky prijaté od 1. do 15. dňa v mesiaci budú fakturované aodoslané 
do 20. dňa daného mesiaca a uhradené do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, dodávky prijaté od 16. do 
31. dňa v mesiaci budú fakturované a odoslané do 5. dňa nasledujúceho mesiaca a uhradené do 
30./31. dňa nasledujúceho mesiaca. Za tento spôsob fakturácie poskytne dodávateľ odberateľovi 
zľavu vo výške 3% z celkovej ceny bez DPH. 

Potvrdenú kópiu zašlite obratom späť. Bez potvrdenej dohody sa nebude môcť vykonať fakturácia. 

/ Ing, Dan.el Huak 
konateľ, 
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KRONOSPAN, s.r.o. , Lučenecká cesta 1335/21, 36 059 323, 1 DPH SK2020070866 
Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej eti V žka číslo 8264/5
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Appendix 1 - Registrácia nového dodávateľa do P99 

  

  

  

  

  

Názov: 

s Likavka 815, 034 

Vzdialenosť: 

na: 

bank. účtu: 

IBAN: 

Kontaktná osoba: [lng. Marián Javorka 
Mobil / E-mail: |siarostafilikavka.sk 

5 „ [i4 Faktúry prijaté 1.- 15. dňa v mesiaci, splatné 15. nasledujúci mesiac, faktúry prijaté 16. - 31. dňa 

Platobná podmienka: v mesiaci, splatné 31. nasledujúci mesiac s 3% skontom         
Ohodnotenie rizika dodávateľa pre spracovateľský reťazec 

o 

rizika dodávateľa 

0-11 

11,6 - 34, reťazec, náhodná 

> 34  



Podpisom tohto dokumentu sa dodávateľ zaväzuje informovať odberateľa o každej zmene týkajúcej sa informácií uvedených v 
tomto dokumente, ako aj zmeny údajov vo výpise z obchodného registra do 15 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia prislušnej 
zmeny. Kontaktný mail pre zasielanie oznámenia o zmene udajov: PRYBkronospan.sk. 

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute 50 EUR bez DPH, splatnej do 14 dní odo dňa vystavenia pokuty vočí 
dodávateľovi, v prípade porušenia oznamovacej povinnosti dokázanej zo strany odberateľa. 

Dátum: 13.10.2021 

Podpis nákupcu: ing. Hedvigy 

Podpis vedúceho odd.: Ing. Segeč 2 
. < Podpis konateľa: Ing. Huliak 

Potvrdenie dodávateľa: Muž: Javoieo m. h



Súhlas so zasielaním elektronických faktúr 

KRONOSPAN, s.r.o. 
so sídlom Lučenecká cesta č. 1335/21, 960 01 Zvolen, SR. 

IČO: 36 059 323 
IČ DPH: SK2020070866 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8264/5 

Zastúpená: Ing. Daniel Huliak, CEO 

Odberateľ: 

Dodávateľ: 

zástupca: 
adresa / sídlo: 
telefónne č.: 

e-mailová adresa: 

IČO: 
DIČ /1Č DPH: 
Emailová adresa 
pre zasielanie 
elektronických 
faktúr: 

   
1. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že v zmysle 5 72 ods. 5 zákona č. 

222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty (ďalej Zákon o DPH) bude 
faktúry za predmet plnenia vyhotovovať odberateľ. 

2. Odberateľ podľa 5 71 ods. 1 písm. a) Zákona o DPH oznamuje, že 
faktúry vyhotovené v mene dodávateľa budú zasielané elektronickou 
formou podľa $ 71 ods. 1 písm, b) Zákona o DPH. 

3. Elektronická faktúra je vzmysle $ 71 ods. 1 písm. a) Zákona o DPH 

daňovým dokladom. V súlade s $ 71 ods. 3 písm. a) a d) Zákona 

o DPH, za vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť 
faktúry bude zodpovedať dodávateľ kontrolnými a zabezpečovacími 
mechanizmami, ktoré spoľahlivo zabezpečia priradenosť faktúry 
k dokumentom súvisiacim s dodaním tovaru alebo služby. Za správnosť 
údajov vo facture a za včasnosť jej vyhotovenia zodpovedá v súlade s $ 
72 ods. 6 Zákona o DPH dodávateľ predmetu plnenia, a to aj ak je 
faktúra vyhotovená odberateľom. 

4. Faktúra bude vyhotovená vo formáte PDF a odosielaná prostredníctvom 

emailu ako príloha. Faktúra bude považovaná za doručenú dňom jej 

odoslania na emailovú adresu dodávateľa určenú pre prijímanie 

elektronickej faktúry. 

5. Dodávateľ je povinný informovať odberateľa o akýchkoľvek zmenách 
majúcich vplyv na doručovanie elektronických faktúr vyhotovených 
v jeho mene odberateľom, Odberateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú 
vdôsledku úniku údajov a informácií zinternetovej aplikácie 
dodávateľa určenej na prijímanie elektronických faktúr. Odberateľ 
nezodpovedá za poškodenia alebo neúplné údaje vzniknuté v dôsledku 
poruchy, obmedzenia či akéhokoľvek iného chybného pripojenia na 

internet. 

6. Dodávateľ je povinný bezodkladne informovať odberateľa v prípade 

neprijatia elektronickej faktúry. 

7. Doleuvedeným podpisom dáva dodávateľ v súlade s $ 71 ods. 1 písm. a) 

a 877 ods. 5 Zákona o DPH súhlas so zasielaním elektronických 

faktúr vyhotovených odberateľom. 

8. Zmluvné strany uzatvorili túto zmluvu slobodne, vážne a neomylne. 

Súhlas so zasielaním elektronických faktúr vyhotovených odberateľom 

v mene dodávateľa si prečítali rozumejú jeho obsahu a na znak súhlasu 

ho podpisujú. 

In (V) Zvolene date (dňa) 0) 19.2019 

Odberateľ (Purchaser) 

KRONOSPAN, s. r.o. 
Ing. Daniel Huliak, CEO 

VDANNACDÁNI  — . 

uu 
TĎ nu. - 

Consent to the receive electronic inyoices 

  

Purchaser: KRONOSPAN, s. r.o. 
registered seat Lučenecká cestá no. 1335/21, 
Zvolen 960 01, Slovak Republic 

ID No: 36 059 323 
VAT: SK2020070866 
Corporation. registered in Commercial Register of District 
court in Banská Bystrica, Section: Sro, Insert No.: 8264/5 

Represented by Ing. Daniel Huliak, CEO 

Supplier: 
representative: 

address / seat: 
telephone no.: 
mailing address: 
ID No.: 
Tax ID/ VAT: 
E-mail for sending 
electronic 

invoices: 

  

1. Supplier and Customer agree that pursuant to the $ 72 Section S Act No. 

222/2004 Coll. on Value Added Tax (hereinafter referred to as VAT Act) 

invoices for the subject of the contract will be issued by fhe customer. 

2. Customer pursuant to the $ 71, Section | Character a) of the VAŤ Act 
informs that invoices issued on behalf of the Supplier will be sent in 
electronic form by virtue of $ 71 Section 1 character b) of the VAŤ Act. 

3. Pursuant to the $ 71, Section 1 Characier a) VAT Act the Electronic 
invoice is account voucher. In accordance with provision of 8 71, Section 
3 Character a) and d) VAT Act, for authenticity of the origin, integrity of 
the content and readability of ťhe invoice, will respond Contractor by 
control and security mechanisms that will ensure assignment of invoices 
to documents relating to the g00ds or services. For the date accuracy and 
timeliness of the invoice the supplier of the contract subject is 
responsible, pursuant to the 8 72, Section 6 VAT Act, even if the invoice 
was drawn by the customer. 

4. The invoice will be made in PDF format and consigned as an email 
attachment. The invoice will be deemed delivered on the date of 
departure on Purchasers email for delivery electronic invoices. 

5. Supplier is oblíged to inform the Customer of any changes affecting 
delivery of electronic invoices issued on his behalf by the Customer. 
Customer is not responsible for any damage incurred as a result of 
leakage of data and information from Web application of the Supplier 
designed for receiving of electronic invoices. Custotner is not responsible 
for any damage or incomplete data resulting from failures, limitations or 
any others faulty internet connection. 

6. In the event of failed delivery of electronic invoices the supplier is 
obliged to inform the Customer without delay, 

1. Signing below, the Purchaser gives by virtue of $ 71, Section 1 Character 
a) and $ 72 Section 5 of the VAT Ate aconsent with sending of 
electronic invoices. 

8. Contractual parties conclude this Agreement freely, seriously and 
faultless. They have read the consent to receíve electronic invoices issued 
by the supplier on behalf of the customer, understand its content and as a 

sign of acceptance they signed it. 

In (V). date (dňa) .“........... 

 


