
Dohoda o skončení Zmluvy o výkone ambulantnej pohotovostnej služby 

19/2018/APS 
 (ďalej len „Dohoda“) 

 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

Organizátor:   Dolnooravská nemocnica s poliklinkou  

    MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín 

    Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10 

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

    Bankové spojenie/IBAN: Štátna pokladnica 

    SK61 8180 0000 0070 0048 1029 

    IČO: 00 634 905 

    DIČ: 202 056 37 54 

    (ďalej len „organizátor“) 

 

a 

 

Poskytovateľ:  Endo - Ped, s.r.o. 

         Dolný Kubín, Fučíkova 973/21 

    v zastúpení: MUDr. Mária Kecerová 

         Bankové spojenie/IBAN: SK04 0200 0000 0022 0053 8753 

         IČO: 36659983 

         DIČ: 2022225821 

    (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

 Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou dňa 29.6.2018 Zmluvu o výkone ambulantnej 

pohotovostnej služby č. 19/2018/APS (ďalej len „zmluva o výkone APS“), ktorou sa poskytovateľ 

zaviazal poskytovať ambulantnú pohotovostnú službu v ambulancii pevnej pohotovostnej služby 

pre deti a dorast pre pevný bod Dolný Kubín v sídle organizátora v súlade s oznámením, a ktorou sa 

organizátor zaviazal zaplatiť poskytovateľovi za uskutočnenú ambulantnú pohotovostnú službu 

odmenu podľa čl. III predmetnej zmluvy. 

 

 

Článok II. 

Predmet Dohody 

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o výkone APS sa ruší vzájomnou dohodou 

zmluvných strán dňom 31.12.2019. 

2. Dôvodom ukončenia predmetného zmluvného vzťahu je skutočnosť, že poskytovateľ 

ukončil ku dňu 31.12.2019 prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast, v súvislosti s 

čím predložil organizátorovi Rozhodnutie Žilinského samosprávneho kraja, odboru zdravotníctva, 

č. 06540/2019/OZ-7 zo dňa 10.12.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2019. 

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

povinnosti a majú vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy o výkone APS.  

 



Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

 1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle organizátora. 

 

 2. Veci neupravené touto Dohodou sa primerane riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi 

všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike.  

 

 3. Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

 

 4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto Dohodu starostlivo prečítali, jej obsahu porozumeli 

a potvrdzujú, že vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni, ani za 

nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 30.12.2019    V Dolnom Kubíne, dňa 30.12.2019 

 

 

Organizátor:        Poskytovateľ:  

 

 

 

……………………………….     …………………………….. 

 

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng.           MUDr. Mária Kecerová  

                    


