
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej podľa § 269 

ods. 2 zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení zo dňa 

30.9.2019  

medzi zmluvnými stranami: 

Organizátor: 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne 

Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

v zastúpení:   PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. 

Bankové spojenie/IBAN: Štátna pokladnica/ SK61 8180 0000 0070 0048 1029 

IČO:    00 634 905 

DIČ:    202 056 3754 

IČ DPH:   SK2020563754 

(ďalej len „organizátor“) 

 

Poskytovateľ: 

Obchodné meno:  Pilot JET s.r.o. 

Sídlo:    Ružinovská 3, 821 02 Bratislava 

v zastúpení:   MUDr. Miriam Tomová 

Bankové spojenie/IBAN:  SK 02 7500 0000 0040 2148 5471 

IČO:      48136387 

DIČ:     2120131849 

IČ DPH:      

mail:    tomovamiriam77@gmail.com 

(ďalej len „poskytovateľ“),  (ďalej spolu tiež „Zmluvné strany “ alebo osobitne „Zmluvná 

strana“)  

 

Preambula 

Zmluvné strany v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník uzatvorili 

dňa 30.9.2019 Zmluvu o výkone ambulantnej pohotovostnej služby č. 02/2019/APS, 

predmetom ktorej bolo poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby v ambulancii pevnej 

ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, pevný bod Dolný Kubín v sídle 

organizátora v súlade s oznámením (ďalej len ako „Zmluva“).  

Čl. I 

1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy ku dňu 31.10.2019.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu majú splnené všetky 

povinnosti a majú vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, s 

výnimkou záväzkov, ktoré z povahy veci trvajú aj po skončení zmluvy. 

 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto dohodou boli riadne oboznámené, nebola uzatvorená 

v tiesni, ani za iných nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú.  



4. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom organizátor obdrží dva rovnopisy, 

poskytovateľ jeden rovnopis.  

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke organizátora.   

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa:                                          V Dolnom Kubíne, dňa: 

 

.................................................                                   ..................................................... 

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., v.r.    MUDr. Miriam Tomová, v.r. 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou                     Pilot JET s.r.o.                   

                                


