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Union zdravotná poisťovňa, a.s. 
Karadžičova 10, 814 53 Bratislava 
IČO: 36284831 DIČ: 2022152517 Tel.: 0850003333 Fax : 02/53421106 
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, Vložka č. 38 

Materská škola 
Dedinská 1/1 
01001 Žilina 
37905066 

V Bratislave dňa 13.09.2021. 

Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného t. 2110070J54 

Union zdravotná poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831 (ďalej len 
„zdravotná poisťovňa") na základe ustanovenia § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 
a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení") vykonala za 
poistencov zdravotnej poisťovne ročné zúčtovania poistného (ďalej aj „RZP") za rok 2020 , ktorých 
výsledkom je preplatok a z tohto dôvodu zasiela 

(ďalej len „platiteľ poistného") 

Výsledkom ročného zúčtovania poistného za rok 2020 platiteľa poistného je preplatok vo výške 0.00 €. 
Detailný rozpis výpočtu, údaje o vymeriavacích základoch, výške preplatku alebo nedoplatku 
zamestnanca/ov aj zamestnávateľa sú sprístupnené v elektronickej podobe v Online pobočke 
zdravotnej poisťovne. 

Preplatok zdravotná poisťovňa platiteľovi poistného poukáže vo výške 
0.00 € 

na bankový účet číslo: 330368019/5600, IBAN: SK1156000000000330368019 v lehote do 45 dní odo 
dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska alebo od doručenia nového 
oznámenia o výsledku ročného zúčtovania poistného. 

Proti výsledku ročného zúčtovania poistného uvedenému v oznámení môže platiteľ poistného podať nesúhlasné 
stanovisko najneskôr do 15 dní od jeho doručenia na adresu zdravotnej poisťovne Union zdravotná poisťovňa, 
a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava. 
Ak zdravotná poisťovňa po posúdení nesúhlasného stanoviska zistí, že výsledkom mal byť preplatok v inej výške, 
než aká bola uvedená v pôvodnom oznámení zašle do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasného stanoviska 

oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného 

pre platiteľa poistného: 

Názov /obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 

Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina 
Dedinská 1/1 01001 Žilina 
37905066 

POUČENIE: 



Všeobecná agenda - rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia 

Pred vytlačením zvážte dopad na životné prostredie. 

Vytlačený dokument nie je právne záväzný. 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia číslo 
2110070154 
Dátum uloženia do schránky: 23.09.2021 09:46:44 
Odosielateľ: Union zdravotná poisťovňa.a^.s. (OVM) 
Prijímate!': Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina 
Značka odosielateľa: RZZP-09-2021 

Elektronické dokumenty 
• formular.xml 

Prílohy 
• UPVS-ico@sk~37905066-OP-2110070154.asice 

o Object20210920120201383.pdf 

Ak si chcete vytlačiť ostatné dokumenty, v detaile správy kliknite na „..." a následne „Tlačiť 

náhľad" alebo „Stiahnuť ako PDF". 

ELEKTRONICKÝ DOKUMENT 

Všeobecná agenda - rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia 

Predmet: Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2020 

Text: 

Vážený klient, 

v prílohe Vám zasielame výkaz ročného zúčtovania zdravotného poistenia číslo 2110070154. 

Union zdravotná poisťovňa 

https://schranka.slovensko.sk/H andlers/PrintMessa ge.ashx?ldFolderMe Ssage=474632151&Tabld=573a6627-05d6-4707-8288-60d4aeb22479 

https://schranka.slovensko.sk/Handlers/PrintMessage.ashx?ldFolderMeSsage=474632151&Tabld=573a6627-05d6-4707-8288-60d4aeb22479
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platiteľovi poistného nové oznámenie, ktoré nahrádza pôvodné oznámenie. Proti takému novému oznámeniu 
nemožno podať nesúhlasné stanovisko. 

Mgr. avoľárová 
manažér beru poistného 

Union zi oisťovňa, a.s. 

Aktuálne informácie o ochrane Vašich osobných údajov nájdete na našom webovom sídle www.union.sk v časti 
Ochrana osobných údajov. 

http://www.union.sk

