
zamestnávatel'ská zm luva

Zmluvné strany:
1. Doplnková dóchodková spoločnosť Tatra banky, a,s.
Síd|o: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Korešpondenčná adresa; Hodžovo námestie 3, P.O.BOX 59, 85O 05 Bratislava 55
lCO: 36 291 111, Registrácia: Obchodnýregister, Okresnýsúd Bratislava 0,Oddiel: Sa, V|ožkačislo: 3857/8
Zastúpená: Mgr. Marek Prokopec, predseda predstavenstva, lng Marlin Duriančik, podpredseda predstavellstva
(d'alej len ,,spoločnosť") a

2. Zamestnávatel':

Registrácia:

Sídlo':

Korešpondenčná

Zastúpenýo:

a) Titul, meno, pri

Rodné číslo':

Štátna príslušnosť:

b) Titul, meno, priezvisko: Funkcia:

Rodné číslo':

Štátna príslušnosť: Druh a číslo dokladu totožnosti:

kontaktná osoba
a) určená na komunikáciu so spoločnosťou

Meno a priezvisko:

Tel. čislo (vrátane predvol'by):

b) určená na odvádzanie prispevkov

Máriir sekerákováMeno a priezvisko:

,"L ť i ":r,}.l
I7l 499 75

Číslo zmluvy (lČO spoločnosti)'

E-mail/Tel. číslo: sekerakova@csskk.sk/+42 l 5Z4 523 630

(d'alej len ,,zamestnávatel"') (spoločnosť a zamestnávatel' spolu d'alej len ,,zmluvné strany" a jednotlivo ,,zmluvná strana")

uzaVáralÚ,Podl'a zákona Č.650/2OO4Z. z. o doplnkovom dóchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni
neskorŠÍch predpisov (d'alej len ,,zákon")túto zamóstnávatel'skú zmluvu (d'alej len ,,zmluva"):

článok t
Predmet zmluvy

1 . Predmetom tejto zmluvY je Úprava práv a povinností zmluvných strán pri prispievaní zamestnávatel'a na doplnkové dóchodkové spo-
renie svojich zamestnancov za ÚČelom umožniť im získať doplnkoW dóchodkový príjem v starobe a doplnkoW dóchodkorli príjem
v PríPade skonČenia výkorru prác podl'a § 2 ods. 2 písm. b) zákona (d'alej len ,,rizikové práce").

2. Zamestnávatel' sa zavázule platiť a odvádzať príspevky:
I za vŠetkých zamestnancov, ktorí so spoločnosťou uzatvorili účastnícku zmluvu, vrátane zamestnancov, ktorí r4ykonávajú rizikové práce,
3 iba za zamestnancov, ktorí so spoločnosťou uzafuorili účastnícku zmluvu a vykonávajú rizikové práce,

a to v súlade s ustanoveniami zákona.
3. ÚČastníkom sa Pre ÚČely tejto zmluvy rozumie kazdý zamestnanec zamestnávatel'a, ktory uzavrel so spoločnosťou účastnícku zmluvu,

Článox z
Výška príspevkov a podmienky platenia príspevkov

1 . Zamestnávatel' sa zavázuje platiť spoloČnosti príspevky na doplnkové dóchodkové sporenie za každého účastníka, ak sa so spoloč-
nosťou nedohodne inak:

Forma príspevku Čakacie obdobie
(%6, EUR alebo násobok Minimálne Maximálne na prv,ý príspevok
príspevku zamestnanca) (max. 12 mesiacov)'

mFJ---_-]Fp----l

2. Zamestnávatel'má právo zaplatiť príspevok aj v inejvýške.

Skupina Výška
príspevku

!)NevYPlňať v PríPade, ak zamestnávatel'nemá pride|ené lČO. Čisto zmluvy oznámi spoločnosť listom po zaevidovani zmluvy spoločnosťou.
|lV príp4de tyzickej osoby - podnikate|'a uviesť adresu mlesta podnikania.
3) Nevyplňať, ak je zhodná s adresou sídla.
4) Podl'a Obchodného rnoci (ktorú treba priložiť k zmluve).
5) Alebo dátum narode
6) Výška prispevku v % nca pod|'a osobitného predpisu.
7)Vvolniťvoríoade, ak súladesaktuálrrvm zněnim'zákonač 65C /20042z

centt,utn sociálnvch služielr ,eo,ffi
Statisticl<Ý ťtrad SR

] eankove spojenie: I 
src: t g l so o0oo oozo oos t ::ss

Pod lesorlr 6, 060 0l Kežrrrarok

adresa":

priezvisko: Mgr Danicla ['iclrnarčíkovlr I Funkcia: I riarlitel'ka CSS

705 ] 26"9()38 Adresa pobytu: Pctržirlsk/r l lJ. ()6() () ] Kcžtllato|<

SR
] orutr a číslo dokladu totožnosti: I oe e , Hvt lzo aas

1-421 524 523 630

Mária Sel<eráková



3. Zamestt]rávatel' sa zavázuje odvádzať prispevky podl'a bodu 1 tohto článku a prispevky účastníkov, a zasielať rozpis príspevkov elektro-
nickY, Podl'a Pravidiel odvádzania príspevkov na doplnkové dóchodkové sporenie (d'alej len ,,pravidlá"), pravidelne mesačne, najneskór
do konca kalendárneho mesiaca, bezhotovostne na účet spoločnosti, pokial'sa spoločnosť so zamestnávatel'om nedohodne inak.

4. Zamestnávatel' berie na vedomie a súhlasi s hj,m, že spoločnosť je oprávnená podl'a potreby zmeniť, doplniť, inak upraviť alebo úplne
nahradiť Pravidlá| ktonieh aktuálne znenie §poločno§ť zverejňuje na svojom webovom sídle www,dds.sk, Zamestnávatel' sazavázu-
je postupovať ťdy podl'a platných a účinných pravidiel.

článok 3
Zánik zamestn ávatel'skej zml uvy

1 . Zamestnávatel'ská zmluva móže zaniknůť odstúpením od zamestnávatel'skej zmluvy, vypovedaním zamestnávatel'skej zmluvy, doho-
dou emluvných strán alobo zánikom zamestnávatel'a alebo spoločnosti, podl'a podmienok uvedených v zákone.

2, VYPovedať zamestnávatolskú zmluvu móže spoloónosť alebo zamestnávatel'. Výpoved' musí bl písomná a musí byť doruěená dru-
hoj zmluvnej strane. Výpovedná lehota je tri mesiace a začina plynúť pnnim dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručeni
uýpovede a skonóisa uplynutim poslednélro dňa príslušného kalendárneho mesiaca,

Článox +
záverečné ustanovenia

1 . Zmluvné strany sa zavázulú chrániť práva a záujmy účastníkov a1 zachovávaním mlčanlivosti o skutoónostiach, o ktoných sa dozvedeli
v súvislosti s vykonávaním doplnkového dóchodkového sporenia a s plnením závázkov vyplwajúcich z tejto zmluvy.

2, Zmluvné strany sa zavázujú poskytovať si navzájom potrebnú súčinnosť a pomoc privykonávanídoplnkového dóchodkového spo-
renia a bez zbytoČného odkladu navzájom sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy,

3. Zamestnávatel' sa zavázuje bez zbytočného odkladu oznámiť spoločnosti všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na jeho účasť alebo
účasť jeho zamestnancov na doplnkovom dóchodkovom sporení v spoloónosti,

4. Zamestnávatel' po dohode so spoločnosťou móže poskytnúť spoloónosti osobné údaje svojich zamestnancov v rozsahu údajov:
meno, priezvisko, telefónne čislo na spracúvanie, a to za účelom kontaktovania zamestnancov zo strany spoločnosti s ponukou uzat-
vorenia ÚČastníckej zmluvy a s tým súvisiacich služieb, a to na dobu jedného roka. Zamestnávatel'vyhlasuje, že je oprávnený pred-
metné osobné Údaje svojich zamestnancov spoločnosti poskytnúť a nesie plnú zodpovednosť za pravdivosť tohoto vyhlásenia.
v prípade takéhoto poskytovania osobných údajov sa zamegtnávaleÍ zavázuje iníormovať zamestnancov o skutoěnosti, že ich osob-
né Údaje Poskytol spoloótrosti, ako aj informovať ich o d'alšíoh skutočnostiach podl'a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (Etj) 2O1 6/67C z 27. aprila 2016 o ochrane fyzických osób pri spracúvání osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto
Údajov, priČom tieto iníormácie sú dostupné aj na internetovej stránke vrlranry,dds,sk,

5. Zamestnávatel' je povinný zrozumitel'ným spósobom informovať svojich zamestnancov o podmienkach dohodnutých v tejto zmluve.
Zamestnávatel' berie na vedomie, že vzďlomné práva a povinnosti úóastníkov a spoločnosti sa riadia zákonom, štatútmi doplnkových
dÓchodkových fondov, kl'účovými informáciami doplnkovlch dóchodkových fondov, účastníckou zmluvou.

6. TÚto zmluvu je moŽné meniť a Oopíňať len formou pisomných dodatkov, s výnimkou Kontaktných osób uvedených v záhlavítejto zmlu-
vY, ktoré je moŽné meniť aj jednostranne zo strany zamestnávatel'a, a to íormou písomného oznámenia s účinnosťou tejto zmeny odo
dňa doruČenia oznámenia do sídla spoločnosti, pokial'v oznámení nie je určený neskorší dátum účinnosti tejto zmeny. Zmenu výšky
Prispevku a zmenu Čakacieho obdobia, ak bolo dohodnuté, podl'a bodu 1 článku 2tejto zmluvy je zamestnávatel'taktiež povinný
oznámiť spoloČnosti písomne. Yzory oznámení podl'a tohto bodu sú zverejnené na webovom sidle www.dds,sk.

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis je pre zamestnávatel'a a jeden rovnopis je pre spoločnosť.
Kirždý rovnopis sa povazuje za originál.
Táto zmluva nadobúda platnosť a úóinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami,
VzáJomné Práva a povinnosti zmluvných sřán bližšie nešpeciíikované v tejto zmluve sa riadia pravidlami, s ktorymi sa zamestnávatel'
oboznámil a svojim podpisom vyjadruje s nimi súhlas, ako aj zákonom, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a d'alšími
platnými všeobecne záváznými právnymi predpismi.
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