
D O H O D A 
o zrušení zmluvy č. 9/2011 

o poskytovaní strážnej a informačnej služby 
 
 

Poskytovateľ: 
UZMA, spol. s r. o. 
JUDr. Rudolf  Klas - konateľ 
sídlo: Jasovská 29, 851 07 Bratislava 
IČO: 35 783 176 
Registrácia: Obchodný register OS BA I, oddiel: Sro, vl. č.: 21244/B 
 
a 
 
Objednávateľ: 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
zastúpené: Ing. Ladislav Štefanec, vedúci služobného úradu 
sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava 
IČO: 00 165 565 

I. 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.01.2011 zmluvu číslo 9/2011 o poskytovaní strážnej a informačnej 
služby pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky s nadobudnutím jej účinnosti dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
 
Po vzájomnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.apríla 2011 v priestoroch objednávateľa sa 
zmluvné strany  dohodli v súlade s článkom III., bod 2 /posledná veta/ zmluvy na zániku zmluvného 
vzťahu ku dňu 30. apríla 2011. 
 
V zmysle tejto dohody zmluvných strán sa súčasne zrušuje výpoveď zo zmluvy zo dňa 29.3.2010, 
ktorú objednávateľ doručil poskytovateľovi podľa podmienok dohodnutých stranami  v článku III, bod 
2. zmluvy č. 9/2011 dňa 30.3.2011.  

II. 
Posledným dňom a hodinou výkonu strážnej a informačnej služby zo strany poskytovateľa je 30. apríl 
2011- do 24:00 hod. uvedeného dňa. 
 
Na základe faktúry vyhotovenej poskytovateľom za mesiac apríl 2011 v súlade s článkom IV., bod 1 a 
bod 2 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje poukázať poskytovateľovi úhradu služby poskytnuté v mesiaci  
apríl 2011 v termíne do 20. mája 2011. 
 
Pripísaním peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa zanikajú medzí stranami všetky práva a 
povinnosti vyplývajúce zo zmluvných podmienok. 
 

III. 
Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že obsah tejto dohody si riadne prečítali a podmienkam 
porozumeli. Ďalej vyhlasujú, že tento právny úkon je prejavom ich slobodnej vôle vyjadrenej 
zrozumiteľne, určite a vážne, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osobami oprávnenými konať v 
mene zmluvných strán.  
 

V Bratislave, dňa .................... 
 
Poskytovateľ:                                                                     Objednávateľ: 
 
 
 
JUDr. Rudolf Klas  ..............................                            Ing. Ladislav Štefanec .................................. 
konateľ spoločnosti                                                            vedúci služobného úradu 


