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Dodatok Č. 4
k zamestnávatePskej zmluve Č. 00321192/ZA6OÓ

o dopinkovom dóchodkovorn sporení zamestnancov uzatvorený
medzi zmluvnýrni stranami:

Mesto Bytča
So sídlom Mestský úrad, Námestie Slovenskej republiky 1/1, 014 38 Bytča
ICO: 00321 192
IBAN: SK79 0200 0000 0015 9105 9358

SK5O 5600 0000 0003 6764 8006
V mene ktorej koná: Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta

(d‘alej ako „Zamestnávateľ“)

a

NN Tatry — Sympatia, d.d.s., a.s.
Zapísaná v Obehodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3799/B
So sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
IČO: 35 976 853
1BAN: SKI 1 0900 0000 0055 8060 5454
V mene ktorej koná: Mgr. Martin Višňovský, PhD., člen predstavenstva

Ing. Branislav Buštík, člen predstavenstva

(d‘alej ako „Spoločnosť“)

(Spoločnosť a ZamestnávateF ďalej len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok k Zarnestnávateľskej
zmluve Č. 00321 I92/ZA606 uzavretej medzi Spoločnost‘ou a Zamestnávateľom dňa 7.4.2006
(d‘alej len „Zmluv«‘):

I.
Predmet dodatku

1. Menf sa výška prfspevku Zarnestnávateľa na dopinkové dóchodkové sporenie v čl. 1 ZmJuvy
nasledovne:

Identifikačná skupina Výška príspevku
číslo zaniestnávatel‘a

1. zamestnanci do 40 rokov 12,00 Eur
2. zamestnanci od 41 do 49 rokov 14,00 Eur
3. zamestnanci od 50 rokov a viac 17,00 Eur
4. zamestnanci pracujúci v oblasti školstva 10,00 Eur

2. Príspevok Zarnestnávatel‘a v zmenenej výške, podľa tohto dodatku, bude odvedený prvýkrát
za mesiac január 2021do konca mesiaca február 2021.



„.

Záverečiié ustanoveflia

1. Zamestnávateľ je osobou povinnou zverejňovať zmluvy podľa ustanovenia * Sa a * 5b
zákona číslo 211/2000 li. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „infozákon“), preto sa zaväzuje zverejniť
tento dodatok v deň jeho podpisu obidvorna zmluvnými stranami (ďalej len „Dci‘
uzavretia“), najneskór však do 7 dní odo Dňa uzavretia. Zároveň sa zamestnávateľ zaväzujc
bczodkladne doručiť spoločnosti v písomnejforrne „Potvrdenie o zverejnení tohto dodatku“,
najneskór však do 3 pracovných dní od zverejnenia.

2. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnýiiii stranami a stáva sa
neoddeliteľnou súčasťou ZarnestnávateľSkei zrnluvy. Tento dodatok nadobúda účinnost‘
nasledujúcim dňom Po jeho zverejncní v zmysle infozákona.

3. Dodatok je vypracovaný a podpísaaý v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu Po
jednom.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne preěítali, jeho obsahu porozumeli a na znak
súhlasu s jeho znením ho podpísali.
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Ing. Miroslav Miki~č~it . . ~‚ Mgr. Martin Višňovský, PhD.
‚ primátor \ . člen predstavenstva

Mesto Bytča “ ‚ ~4N Tatry — Sympatia, d.d.s., a.s.
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Ing. Branislav Bustík
člen predstavenstva

NN Tatry— Sympatia, d.d.s., a.s.

KP: 121602


