
DOHODA O UKONČENÍ  

Zmluvy o vytvorení zamestnaneckého diela číslo: 56/2021/UMB-Bel zo dňa 15.11.2021 

(ďalej v texte len ako „Dohoda“). 

 

 

Článok I. 
STRANY DOHODY 

 
 
1. Zamestnávateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Sídlo:    Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny zástupca:  doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Ladislav Monček, kvestor  
IČO:    302 322 95, DIČ: 2021109211, IČDPH: SK 2021109211  
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo bežného účtu:  7000095590/8180, IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590 
Kontakt:   048/446 1111 
Registrácia:  Verejná vysoká škola podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zriadená zákonom č. 139/1992 Zb. 
o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 
 
 
 
2. Zamestnanec a autori: Marianna Šramková, PhDr. Mgr. PhD., MBA                                                                  

Dátum narodenia:                                                                                                                      

Trvalý pobyt:                                                                                                  

Zamestnanec UMB:  Ekonomická fakulta UMB, IMS so sídlom v Poprade                                                                                   

(ďalej len„autor“)      

 
(autor a zamestnávateľ ďalej v texte len ako „strany dohody“). 
 

 

 

Článok II. 

PREDMET 

 

1.   V súlade s ustanovením článku VI. ods. 1 Zmluvy o vytvorení zamestnaneckého diela 

číslo: 56/2021/UMB-Bel zo dňa 15.11.2021 (ďalej v texte len ako „Zmluva“) sa strany 

dohody dohodli na ukončení Zmluvy, a to k 31.05.2022. 

 



Článok III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

 

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania stranami dohody a účinnosť dňom   

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona                       

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel. 

2. Strany tejto dohody berú na vedomie, že táto dohoda podlieha zverejneniu v Centrálnom 

registri zmlúv v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám                      

v znení noviel. 

3. Táto Dohoda sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia                             

pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre autora. 

4. Strany dohody vyhlasujú, že túto dohodu si prečítali, v plnom rozsahu jej porozumeli,                       

že obsah tejto dohody vyjadruje ich vôľu prejavenú slobodne a vážne, určite                              

a zrozumiteľne, bez tiesne a za nápadne nevýhodných podmienok a bez omylu, na znak 

čoho ju podpisujú. 

 

V Banskej Bystrici, dňa                                  V Banskej Bystrici, dňa  

 

 

Zamestnávateľ: Autori: 

 

 

 

 

.................................................................. ...................................................... 

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.                              PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. 

 

rektor 

  

 

  

 


