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MILENIA, s.r.o.
KOSTOLNÁ 786/52
922 41 DRAHOVCE

Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania

číslo 1811902318 vydané dňa 19.6.2018 vo výške 0,00 Eur

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 BRATISLAVA-PETRŽALKA, IČO: 35 937 874
(ďalej len „VšZP“), zastúpená Mgr. Jurajom Pacherom vedúcim oddelenia zdravotného poistenia Trnava, 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“),
vykonala ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2017 (ďalej len „RZ“) za zamestnancov
platiteľa poistného:

Platiteľ poistného
Obchodné meno MILENIA, s.r.o.
IČO 36290491
Sídlo / Miesto podnikania KOSTOLNÁ 786/52, 922 41 DRAHOVCE
Typ platiteľa / VS Zamestnávateľ / 3629049100

Celkovým výsledkom RZ za rok 2017, ktorý bol zistený ku dňu 19.6.2018, je preplatok vo výške 0,00 Eur, vypočítaný
z údajov v tabuľke „Prehľad údajov pre výpočet RZ“ v členení podľa jednotlivých zamestnancov, ktorý je k dispozícii
na stránke www.epobocka.com.

VšZP vydala toto oznámenie o výsledku ročného zúčtovania v súlade s § 19 ods. 8 zákona.

Poučenie:
Proti oznámeniu o výsledku RZ (§ 19 ods. 12 zákona) môže platiteľ poistného do 15 dní odo dňa jeho doručenia
podať nesúhlasné stanovisko. Ak VšZP po posúdení nesúhlasného stanoviska zistí, že výsledkom RZ mal
byť preplatok v inej výške, než aký bol uvedený v pôvodnom oznámení, zašle do 15 dní odo dňa doručenia
nesúhlasného stanoviska nové oznámenie o výsledku RZ (§ 19 ods. 13 zákona). Proti novému oznámeniu o
výsledku RZ nie je možné podať nesúhlasné stanovisko.
V zmysle § 19 ods. 17 zákona povinnosť vrátiť preplatok nevzniká, ak výška preplatku nedosiahne najmenej 5 Eur.
Na doručovanie oznámenia o výsledku RZ sa vzťahuje § 17b zákona.

Informácie o RZ a možnosti podať nesúhlasné stanovisko a otázky elektronicky nájdete na stránke
www.epobocka.com. Pri prihlásení použite prihlasovacie údaje, ktoré je potrebné chrániť pred zneužitím.

prihlasovacie meno: rz-3Dw5rh5M prístupové heslo: s8AGqk6TwC

Kontaktná osoba: Ing. Mária Gjablová Telefón: 033/2824303


