
Dodatok Č. 3

k zamestnávatel‘skej zmluve Č. 100019629

medzi zmluvnými stranami:

IJNIQA d.d.s., a.s.
sídlo: Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava iČo: 35 977 540
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č. 3804/B
Číslo povolenia Národnej banky Slovenska UDK — 002/2006/PDDS
Depozitár: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlo: Želetavská, 14092
Praha 4-Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608
prostredníctvom organizačnej zložky
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom:
Šancová 1/A, 81333 Bratislava, iČo: 47251 336
zap[saná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B
Číslo účtu nepriradených platieb: SK85 1111 0000 0014 2328 2008
telefán: 02/5949 1414 fax: 02/5949 1116 e-mail: info(äWnipa.sk.
zastúpený: Rastislav Kráľovič, na základe plnej moci
(dale) len ;‚Spoločnosť‘)

a

zamestnávateľ:
názov: Mesto Bytča
sídlo; Námestie SR 1,01438 Bytča
IČO: 321192
Zastúpený: Ing. Miroslav Minárčik, primátor
sa dohodli na týchto zmenách v zamestnávatel‘skej zmluve č. 100019629 uzatvorenej v zmysle
~ 58 zákona Č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dóchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znenĺ neskorších predpisov (ďalej len „zákon‘):

či. I

(1) S účinnosťou od 01.01.2021 sa mení výška príspevku zamestnávateľa na
dopinkové dóchodkové sporenie nasledovne:

Kategória Výška príspevku za zamestnávatera
do 40 rokov 12,00€

od 41 do 49 rokov 14,00€
50 rokov a viac 17,00€

zamestnanci pracujúci v oblasti I 0,00€
škoIstva
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(2) Výška príspevku sa dojednáva na dobu neurčitú.
(3) Úhrn príspevkov zamestnávateľa sa zamestnávateľ zaväzuje platiť a úhrn

príspevkov účastníkov sa zamestnávatei‘ zaväzuje odvádzať na účet nepriradených
plat ieb vedený u depozitára Sk85 1111 0000 0014 2328 2008.

(4) Zamestnávatel‘ sa zaväzuje zasielať Spoločnosti rozpis v súlade s ~ 13 ods. 2
zákona.

(5) Ostatné náležitosti zämestnávateľskej zmiuvy zostávajú nezmenené.
Či. 2

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim Po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a je neoddeliteľnou
súčasťou zamestnávatei‘skej zmluvy Č. 100019629.

V Bratislave dňa, 01.02.2021

Rastislav Kráľovič Ing. Miroslav Minkčik
na základe pinej moci primátor


