
Dohoda o zrušení 
Zmluvy o  poskytovaní služieb zo dňa  29.05.2014 

 
uzavretá podľa Článku IV. ods. 4 písm. a) zmluvy medzi zmluvnými stranami: 

 
Objednávateľ: Psychiatrická  liečebňa Sučany 
                           IČO: 17 335 612 
                          DIČ: 2020598888 
                          IČ DPH: SK2020598888  
   Sídlo: Hradiská 23, 038 52 Sučany 

Konajúci prostredníctvom:  Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán - 
riaditeľ     

a 
Poskytovateľ:  ARE s. r. o. 
   IČO: 36 704 288 
   DIČ: 2022777125 
   Sídlo: Lúky 10346/13, 036 01 Martin-Tomčany    
   Konajúca prostredníctvom: MUDr. Katarína Porubčanská, konateľ 
   Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,  
   Vložka číslo: 18304/L 
......................................................................................................................................................................................................... 

 
1. Účastníci tejto dohody uzavreli dňa 29.05.2014 Zmluvu o  poskytovaní služieb,  na 

základe ktorej sa poskytovateľ zaviazal poskytovať hospitalizovaným pacientom 
objednávateľa zdravotnú starostlivosť (lekárske vyšetrenia a postupy).  

2. Zmluva bola uzavretá  ako tzv. nepomenovaná zmluva, podľa § 51 Občianskeho zákonníka.  
3. Z Článku IV. ods. 2 zmluvy vyplýva, že zmluva bola uzavretá  na dobu neurčitú, 

s účinnosťou od 01.06.2014. 
4. V súlade s Článkom IV. ods. 4 písm. a) zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zrušení Zmluvy 

o  poskytovaní služieb zo dňa  29.05.2014, a to ku dňu 04.06.2021. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu uzavretia tejto dohody neevidujú voči sebe navzájom 

žiadne záväzky z titulu Zmluvy o  poskytovaní služieb zo dňa  29.05.2014. 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto dohody oboznámili, túto uzatvorili 

slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 
svojim vlastnoručným podpisom. 

7. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, podľa ustanovení zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

8. Táto dohoda je vyhotovená vo dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 
každá zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis dohody. 

 
 
V Sučanoch, dňa 04.06.2021 
Objednávateľ: Psychiatrická  liečebňa Sučany  ................................................................. 

     Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny 
     orgán - riaditeľ     

  
 
V Martine, dňa 04.06.2021 
Poskytovateľ:  ARE s. r. o.     ................................................................ 
        MUDr. Katarína Porubčanská,  
        konateľ 
 

https://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Porubčanská&MENO=Katarína&SID=0&T=f0&R=0
https://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Porubčanská&MENO=Katarína&SID=0&T=f0&R=0

