
D O H O D A 

O   P R I S T Ú P E N Í   K   D L H U 
 

Dlžník:    MUDr. Miloš Horváth 

    nar.:  

    trvale bytom:  

    štátne občianstvo: SR 

 

(ďalej len „Dlžník“) 

 

 

Pristupujúci dlžník:  Svet zdravia, a. s. 

obchodná spoločnosť 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

oddiel: Sa, vložka č.: 3721/B 

so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

IČO: 35 960 884 

DIČ: 2022081721 

IČ DPH: SK7020000669 

 

Korešpondenčná adresa: 

Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom 

Ul. Sládkovičova 11,  965 37  Žiar nad Hronom 

 

Bankové spojenie: SK33 1100 0000 0029 2412 3886 

 

    (ďalej len „Pristupujúci dlžník“) 

 

 

Veriteľ:    Dolnooravská nemocnica s poliklinikou  

MUDr. L. Nadáši Jégého Dolný Kubín 

príspevková organizácia  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

so sídlom: Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín 

IČO: 00 634 905 

DIČ: 2020563754 

IČ DPH: SK2020563754 

Bankové spojenie: SK61 8180 0000 0070 0048 1029  

  

(ďalej len „Veriteľ“) 

 
sa dohodli nasledovne 
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Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1.) Dlžník vyhlasuje, že má voči Veriteľovi dlh v celkovej výške 3 894,50 EUR (ďalej len „Dlh“). 

Dlh vznikol titulom nedodržania záväzkov Dlžníka vyplývajúcich z Dohody o zvýšení 

kvalifikácie uzatvorenej medzi Dlžníkom a Veriteľom dňa 02.09.2015, nakoľko dňa 

31.03.2019 došlo k ukončeniu pracovného pomeru medzi Dlžníkom a Veriteľom. Dlh 

predstavuje povinnosť Dlžníka nahradiť Veriteľovi náklady spojené so zvyšovaním 

kvalifikácie. 

 

II. 

Predmet dohody 

 

1.) Dlžník a Pristupujúci dlžník sa týmto dohodli, že Pristupujúci dlžník uhradí namiesto 

Dlžníka Veriteľovi Dlh, t. j. peňažný záväzok Dlžníka voči Veriteľovi vo výške 3 894,50 

EUR, vzniknutý z dôvodu špecifikovaného v čl. I. bod 1.) tejto dohody.  

 

2.) Pristupujúci dlžník zaplatí Dlh na účet Veriteľa: SK61 8180 0000 0070 0048 1029, VS: 

4701052019 (ďalej len „Účet veriteľa“). 

 

3.) Pristupujúci dlžník zaplatí Dlh namiesto Dlžníka podľa tejto dohody za splnenia 

nasledovných podmienok: 

 

a. Dlžník predloží Pristupujúcemu dlžníkovi potvrdenie Veriteľa o existencii 

Dlhu a o jeho výške 

b. Dlžník vyzve Pristupujúceho dlžníka na zaplatenie Dlhu Veriteľovi a určí mu 

lehotu na zaplatenie; lehota na zaplatenie určená Dlžníkom nesmie skončiť 

pred dňom splatnosti Dlhu podľa potvrdenia Veriteľa v zmysle písm. a. 

c. V deň doručenia výzvy Dlžníka podľa písm. b. Pristupujúcemu dlžníkovi, ako 

aj v posledný deň lehoty na zaplatenie Dlhu Pristupujúcim dlžníkom (uvedenej 

v tejto výzve) bude medzi Dlžníkom a Pristupujúcim dlžníkom trvať pracovný 

pomer s dojednaným druhom práce lekár v špecializačnom odbore 

anestéziológia a intenzívna medicína, a to na plný úväzok, s miestom výkonu 

práce Svet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom, Ul. 

Sládkovičova 11,  965 37  Žiar nad Hronom (ďalej len „Pracovný pomer“) 

 

4.) V prípade, že Pristupujúci dlžník uhradí Dlh Veriteľovi namiesto Dlžníka podľa tejto 

dohody, dohodli sa Dlžník a Pristupujúci dlžník na vzájomnom vyrovnaní tak, že Dlžník 

sa zaväzuje vrátiť Pristupujúcemu dlžníkovi peňažné prostriedky vo výške Dlhu 

uhradeného Pristupujúcim dlžníkom Veriteľovi, a to v lehote 5 dní odo dňa v ktorom dôjde 

ku skončeniu Pracovného pomeru. 

 

5.) Záväzok Dlžníka vrátiť Pristupujúcemu dlžníkovi plnenie podľa bodu 4.) zanikne, ak 

Pracovný pomer bude trvať nepretržite 5 rokov odo dňa úhrady Dlhu Pristupujúcim 

dlžníkom Veriteľovi; za deň zániku sa považuje deň, v ktorom uplynutie uvedená lehota 

5 rokov. 
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Čl. III 

Vyhlásenie Veriteľa 

 

1.) Veriteľ vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby Dlh namiesto Dlžníka zaplatil Pristupujúci dlžník, 

a to na Účet veriteľa. 

 

2.) Veriteľ si je vedomý, že nenadobúda priame právo na uplatnenie Dlhu voči 

Pristupujúcemu dlžníkovi. 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1.) Ak sa niektoré ustanovenie tejto dohody stane alebo ukáže byť neplatným alebo 

neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení, ktoré zostávajú platné a účinné. Účastníci 

sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie 

novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo 

neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi účastníkmi dohody platí 

zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku 

Slovenskej republiky. 

 

2.) Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania všetkými jej účastníkmi. 

 

3.) Dohoda sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, každý z účastníkov obdrží jeden rovnopis. 

 

4.) Účastníci Dohody vyhlasujú, že táto bola uzatvorená podľa ich vážnej, pravej a slobodnej  

vôle, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim 

podpisom.  

 

Vyhlásenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov v spoločnostiach skupiny Svet zdravia a skupiny 

ProCare sú dostupné na stránke https://www.procare.sk/gdpr-ochrana-osobnych-udajov/. Osoby 

konajúce pri podpise tejto zmluvy potvrdzujú podpisom tejto zmluvy, že sa oboznámili s 

informáciami o ochrane osobných údajov na vyššie uvedenej webovej stránke 

 

 

 

V Košiciach dňa 31.03.2019   V Košiciach dňa 31.03.2019 

 

 

 

 

 

Svet zdravia, a. s. Svet zdravia, a. s. 

MUDr. Vladimír Dvorový Ing. Lenka Smreková 

predseda predstavenstva člen predstavenstva 
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V Žiari nad Hronom dňa 31.03.2019  V Dolnom Kubíne dňa 31.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 MUDr. Miloš Horváth Dolnooravská nemocnica s poliklinikou  

MUDr. L. Nadáši Jégého Dolný Kubín 

 PhDr. Jozef Mintál 

 riaditeľ 


