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TATRABANKY Zamestnavatefska zmluva Cislo zmluvť 00321192
(IČO spoločnosti)

Zmluvné strany:
1. DopInková dóchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Hodžovo námestie 3, P.O.B0X59, 850 05 Bratislava 55
IČO: 36291 111
Registrácia: Obchodný register, Okresný súd Bratislava I

Oddiel: Sa, V~ožka číslo: 3857/B
Zastúpená: Mgr. Marek Prokopec, predseda predstavenstva

Ing. Martin ĎurianČik, podpredseda predstavenstva
(ďalej len ‚spoločnosť“)
a O?RA

2. Zamestnávateř: Mcotoký úrad Bytča- M~sTc 2r~A
Sídlo2: Námestie SR 1 • 01438_Bytča ;

Regr ‚sr~TLwc&dvpA~a
~ankovéspojenie:_
Korešpondenčná adresa3:
Zastúpený4:

4~np~priezvisko~ul:_t Ji~Ma~&LAiL~___ ____

Funkcia: ?1JMN7D~ MESTA Rodné čislo~ ___

Adresa pobytu:
Druh a číslo dokladu_totožnosti: Štátna príslušnosť:

p~sku
Funkcia: Rodné číslo5:

____ -~—-_-----_

Druh a číslo dokladu totožnosti: Štátna prislušnosť:
Kontaktná osoba

a) určená na uzatváranie zmlúv:

Menoapiiezvisko ——---.

Tel. číslo: (vrátane predvoľby)

E- mail: ‚ _______________________

b) určená na odvádzanie príspevkov:

___ ~__‘_,W~v~~w___
SJc.

(ďalej len „zamestnávateľ“)
(spoločnosť a zamestnávater spolu ďalej len ‚zmluvné strany‘ a jednotlivo ‚zmluvná strana“)

uzatvárajú podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky Č. 65012004 Z. z. o doplnkovom
dóchodkovom sporeni a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon‘) túto zamestnávateískú zmluvu (ďalej len ‚zmluva“):
SpoloČnosť (resp. jej právny predchodca) a zamestnávateľ uzatvorili dňa 28.08.2003
Zamestnávatel‘skú zmluvu Č. A31224 (ďalej len „doterajší závšzok«). Zmluvné strany sa týmto
dohodli, že dňom účinnosti tejto ztriluvy doterajší záväzok zaniká a nahrádza sa novým závazkom,
ktorým sú práva a povinnosti uvedené v tejto zmluve.

I) Nevyp[ňať V prípade, ak zamestnávater nemá pridelené ičo. číslo zmluv‘y oznámi spoločnosf listom po zaevidovaní zrnluvy spoločnostou.
2) v prípade fyzickej osoby — podnikateTa uviesť adresu miesta podnikania.
3) Nevyplňar, akje zhodná s adresou sídla.
4) PodIa Obchodného alebo mého registra. prípadne plnéj moci (klon) treba priložiť k zmluve).
5) Alebo dátum narodenia, ak RČ nebolo pridelené. -
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Článok I

Predmet zmiuvy

1. Predmetom tejto zmiuvy je úprava práv a povinnosti zmiuvných strán pri prispievaní
zamestnávateľa na dopinkové dÖchodkové sporenie svojich zamestnancov za účelom umožníť
im ziskať dopinkový dčchodkový prijem v starobe a dopinkový dóchodkový príjem v prípade
skončenia výkonu prác podl‘a ~ 5 ods. 2 zákona (ďaiej len „rizikové práce“).

2. Zamestnávater sa zaväzuje platiť a odvádzať prfspevky:

Li za všetkých ‚zamestnancov, ktorí so spoločnosťou uzatvoriil účastnícku
zmiuvu, vrátane zamestnancov, ktori vykonávajú rizikové práce a to v súiade
s ustanoveniami zákona.

3. Ůčastnikom sa pre účely tejto zmiuvy rozumie každý zamestnanec zamestnávateľa, ktorý
uzavrel so spoiočnosťou účastnícku zmiuvu.

Čiánok 2

Výška príspevkov a podmienky platenia príspevkov

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje platiť spoiočnosti príspevky na dopinkové důchodkové sporenie za
každého účastníka, ak sa so spoiočnosťou nedohodne inak:

Forma príspevku Čakacie
EUR alebo násobok :: obdobie na 1.

• Výška príspevku prispevok (max.
Skupina pnspevku zamestnanca) Minimalne Maximaine 12 mesiacov)7

1. do4D rokov 8.50 EUR :

2. ad 41 do49 rokov 10.00 EUR
3. 50 rokov a viac 13.00 EUR i
4. zam. pracujúci
v oblasti školstva 4.98 EUR

2. Zamestnávateľ má právo zapiatiť príspevok aj v inej výške.

3. Zamestnávateľ sa zavšzuje odvádzať prispevky podra bodu 1 tohto čiánku a príspevky
účastníkov, podra Pravidiei odvádzania prispevkov na dopinkové důchodkové sporenie (ďalej
len „pravidiá‘), pravideine mesačne, najneskůr do konca kaiendárneho mesiaca, bezhotovostne
na účet spoiočnosti, pokiaľ sa spoiočnosť so zamestnávateíom nedohodne inak.

4. Zamestnávater berle na vedomie a súhiasí stým, že spoiočnosť je oprávnená podľa potreby
zmeniť, dopiniť, inak upravíť aiebo úpine nahradiť pravidlá, ktorých aktuálne znenie spoiočnosť
zverejňuje na svojej internetovej stránke www.dds.sk. Zamestnávateí sa zavšzuje postupovať
vždy podra platných a účinných pravidiei.

5. V prípade, ak zamestnávater zaplatí prispevok za účastníka počas prerušenia dopinkového
důchodkového sporenia, spoločnosť pripíše tento príspevok na osobný účet účastnlka.

Článok 3

Zánik zamestnávaterskej zmluvy

1. Zamestnávateľská zmluva může zaniknúť odstúpenÍm od zamestnávaterskej zmiuvy,
vypovedanim zamestnávateľskej zmiuvy, dohodou zmluvných strán aiebo zánikom
zamestnávateía aiebo spoiočnosti, podra podmienok uvedených v zákone.

2. Vypovedať zamestnávateľskú zmiuvu může spoiočnosť aiebo zamestnávatér. Výpoveď musí
byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je tn mesiace a
začlna piynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasiedujúceho po doručení výpovede a
skonči sa upiynutim posledného dňa prisluŠného kalendárneho mesiaca.

6) výška príspevku v % z vymeriavacieho zákiadu zamestnanca podta osobitného predpisu.
7) vyplnit v pripade, ak balo Čakacie obdobie dohodnuté v súlade S aktuálnym znen[m zákona Č. 650/2004 Z.z.
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Článok4

• Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zavázujú chráníť práva a záujmy účastníkov aj zachovávaním mlčanhivosti o
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti S vykonávaním dopinkového důchodkového
sporenia as plnenim záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa zavŠzujú poskytovať si navzájom potrebnú súčinnosť a pomoc pri
vykonávaní dopinkového důchodkového sporenia a bez zbytočhého odkiadu navzájom sa
informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovpiyvniť plnenie tejto zmluvy.

3. Zamestnávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť spoločnosti všetky skutočnosti,
ktoré majú vplyv na jeho účasť álebo účasť jeho zamestnancov na doplnkovom důchodkovom
sporeni v spoločnosti.

4. Zamestnávateí Po dohode so spoločnosťou může poskytnúť spoločnosti osobné údaje svojich
zamestnancov v rozsahu údajov: meno, priezvisko, teiefónne číslo na spracúvanie, a to za
účelom kontaktovania zamestnancov zo strany spoiočnosti s ponukou uzatvorenia účastnickej
zmluvy a s tým súvisiacich služieb, a to na dobu jedného roka. Zamestnávatei‘ vyhlasuje, že je
oprávnený predmetné osobné údaje svojich zamestnancov spoločnosti poskytnúť a nesie pInů
zodpovednosť za pravdivosť tohoto vyhlásenia. V pripade takéhotp poskytovania osobných
údajov sa zamestnávatei zaväzuje informovať zamestnancov o skutočnosti, že ich osobně
údaje poskytol spoločnosti, ako aj informovať ich o ďalších skutočnostiach podľa či. 14
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. aprfla 2016 o ochrane
fyzických osůb pri spracúvani osobných údajov a o voinom pohybe takýchto údajov, pričom
tieto informácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.dds.sk.

5. Zamestnávateí je povinný zrozumiteíným spůsobom informovať svojich zamestnancov
o podmienkach dohodnutých v tejto zmluve. Zamestnávateľ berle na vedomie, že vzájomné
práva a povinnosti účastnikov a spoločnosti sa nadia zákonom, štatútmi dopInkových
důchodkových fondov, ki‘účovými informáciami dopinkových důchodkových fondov, účastnickou
zmiuvou.

6. Túto zmluvu je možné meniť a dopilať len formou pisomných dodatkov, s výnimkou
Kontaktných osůb uvedených v záhlaví tejto zmluvy, ktoré je možné meniť aj jednostrarme zo
strany zamestnávatera, a to formou pisomného oznámenia 5 účinnosťou tejto zmeny odo dila
doručenia oznámenia do sídla spoločnosti, pokiai v oznámení nie je určený neskorší dátum
účinnosti tejto zmeny. Zmenu výšky prispevku a zmenu čakacieho obdobia, ak boio dohodnuté,
podľa bodu 1 článku 2 tejto zmluvy je zamestnávateí taktiež povinný oznámiť spoločnosti
pisomne. Vzory oznámení podía tohto bodu sú zverejnené na webovom sídle www.dds.sk

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tn rovnopisy pre zamestnávateía a
jeden rovnopis je pre spoiočnosť. Každý rovnopis sa považuje za originál.

8. Táto zmluva nadobúda piatnosf a účinnosť dňom podpisania oboma zmluvnými stranami.

9. Vzájomné práva a povinnosti zmiuvných strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa nadia
pravidlami, 5 ktorými sa zamestnávatei oboznámH a svojím podpisom vyjadruje s nimi sůhias,
ako aj zákonom, prislušnými ustanoveniami Občianskeho zákonnika a ďalšlmi platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi. /j.9 ~

V Bratisiave, dňá ..t~“ ~.:ľ‘

F

Ing. Martin Ďuniančik
podpredseda predstavenstva

N
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