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Zákazník musí byť pri objednávaní rozhodnutý na koho má byť faktúra vystavená
( DHZ, alebo Obecný úrad, firma, alebo súkromné meno), kto bude tovar preplácať
alebo platiť.
Objednávky z obecných úradov, musia byť posielané z obecných úradov orazené,
Slovenskou poštou, alebo oskenované emailom. Pri objednávke je potrebné zadať
kontakt aj na úrad, aj na člena DHZ.
Pri objednávke je potrebné zadať IČO DHZ, firmy, organizácie, obecného úradu.
Pri objednávke je potrebné zadať DIČ DHZ, firmy, organizácie, obecného úradu.
Pri objednávke je potrebné zadať IČ DPH firmy, organizácie, ak je platcom DPH
V zmluvách na dotáciu obce a mestá je uvedené, že financie môžu použiť na:
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné
pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO
a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne
motorové vozidlá.
Všetky doklady /faktúry, dod. listy .../ musia byť vystavené na obec resp. mesto /nie
DHZ!!/ a v prípade platby bankovým prevodom, musia byť platby uskutočnené z účtu,
na ktorý DPO SR peniaze zaslala.. Jeden ks tovaru nesmie byť drahší ako 1.699 €.



Nie je možná dodatočná zmena odberateľa po vystavení faktúry.



Tovar nie je možné po vystavení faktúry rozdeliť na viac faktúr. Pokiaľ máte záujem o
rozdelenie tovaru na faktúre, je lepšie robiť každú objednávku samostatne.



Platbu prevodom realizujte až po odsúhlasení objednávky, a zaslaní faktúry emailom,
alebo poštou.



DHZ musia platby realizovať len zo svojho účtu DHZ, nikdy nie zo súkromného. Nie je
možné následne zúčtovať dotáciu – v prípade obce úhrada s obecného účtu



Pokiaľ tovar objednávate na dobierku, ako doklad Vám bude slúžiť doklad od kuriéra,
ten si uschovajte, je potrebný k zúčtovaniu faktúry, následne dotácie.
Pokiaľ tovar platíte v hotovosti doklad o úhrade Vám vydáme z registračnej pokladne.
Nie je možné vystaviť náhradné doklady o úhrade.
Náhradný doklad o úhrade od kuriéra je možný len ak o to požiadate príslušnú
kuriérsku službu, a nahlásite im číslo balíka (prišiel potvrdzovací email o odoslaní
zásielky, alebo Vám číslo nahlásime)
Pri objednávke zadávajte telefónne číslo komu má byť zásielka doručená, a s kým je
možné objednávku skonzultovať.
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