Dohoda o ukončenízmluvv o zabezpečenípracovnei zdravotnei službv
zo dňa 2í. 02. 2008 uzavreteiv zmvsle § 269 ods. 2 zákona č. 5í3/í991 Zb. Obchodného
zákonníka
Zmluvné strany:
Objednávatet:
Obchodné meno: Centrum sociáInych stužieb HARMÓNn
Sídlo.
Republiky 1o45t22, Žilina
Zastúpený: Mgr. Katarína Veselovská
tčo:
00647748
DlČ:
2020689319
Bankovéspojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Čísloúčtu:
SKo4 8180 0ooo oo70 oo48 5644
Príspevková organizácia od 01,01,2021 Žilinského samosprávneho kraja Dodatkom ě. 3
k zriad'ovacej listine zo dňa 03.12.2020

Poskytovateí:

Obchodné meno: ZILPO, s. r. o.
ul. Vysokoškolákov 31,010 01 Žilina
prof. Doc. MUDr. Vladimír Oleár CSc., konatel'
MUDr. Rastislav Zelník, konatel'
MUDR. Štefan Zelník, PhD., konatel'
RNDr. Mária Hrušková, PhD., MPH
36402630
lč
SK 2020099796
bankové spojenie: VÚB
2841326557 l O2O0
Spoločnosťzapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č.1329OtL

Sídlo:
Zastúpený:

Zastúpený:
lCO:
optt:
č.ú:

l.

1,

Zmluvné strany uzavreli dňa 21. 02. 2008 Zmluvu o zabezpečenípracovnej zdravotnej služby
v zmysle ustanovení
269 ods.
Obchodného zákonníka, predmetom ktorej bolo
zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby v rozsahu uvedenom v článku l. Zmluvy. Zmluvné
strany sa podl'a článku lV. Platnosť zmluvy dohodli, že zmluvu je možnéukončiťdohodou
zmluvných strán i v inom termíne ako je uvedený v zmluve.
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!l.

Predmet dohody

1.

Zmluvné strany ukončujúplatnosť Zmluvy o zabezpeéenípracovnej zdravotnej služby zo dňa
21.02.2008 dohodou v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Platnosť
a účinnosťzmluvy sa končídňom 31, 03. 2022.
!ll.

záverečnéustanovenia

1.
2.

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosťdňom podpisu oboch strán dohody.
Túto dohodu je možnémeniť len formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných obomi
stranami dohody.

3,

4.
5.
6.

Sjrany tejto dohody vyhlasujú, že táto dohoda je súhlasným, slobodným a vážnym prejavom ich
skutoónej vóle, Že zmluvu neuzavreli v tiesni alebo za nevýhodných podmienok a žés obsahom
zmluvy po vzájomnejdohode súhlasítak, aby medzi nimi nedošlo k rozporom.
Strany tejto d9hody vyhlasujú, že ich zmluvná volnosť a právna spósobilosť nie je obmedzená a
nie sú im známe Žiadne skutočnosti, ktoré by túto zmluvnú vol'nosť obmedzova]i.
Ostatné právne skutočnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia občianskym
zákonníkom a ostatnýmivŠeobecnezáváznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.
Táto zmluva je vyhotovená v ďvoch rovnopisoch, jeden pre každúzmluvnú stranu.
V Žiline dňa23.03.2022

Za objednávateía:
Centrum sociálnych služleb
HABMÓNlA
Republiky rcqstzá,- oló ol žtlina /

Mgr. Katarína Veselovská

Za poskytovateía:
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