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článok l
Predmet zmluvy
Icilto ŽĺnlU\,ol] sa Žan]ast|ávatel l 7ava7(lie l]la1iÍ a orj'.'ád72l: |]lisre!.'|r 7a

Dodlll!eŕlox' vo výšiť' i' lel1ole sulatí i 5:l c jĺJ(ls{]; í, n irl'iel|ť|n ll 'tl!í) lI nIl1V({]

Za Sloiĺah ZalŤlesUléncov. Ktoli Su 'Jčds1nikq'!. .] olniĺ Ĺ]alslť p:]ýnl]o_sLi. i'tora l nt;

,:ypl\'v3jLi zo zafiestnávatel.skej zlnlUvy. L)oplni.ova lň.hoí'ková sp.JlÔinÔit;a
l3va2u]c plniť povil]noSti. ktole Ici vlplývĹ]]Ú Z0 73n]cstnávaleiSLci zrfrluW V0al

zalneÉtnáVaielb /i'

článok ll
Pĺíspevok a spôsob platenia príspevku

ĺi) Zanrestnávätel sa zaväztjje platiť spoloČnostl Drĺspevky n3 .]Ônlnl'(Óve

cÔcl]odkové sporenie 7a slajich za|ĺestnancov. a to il]esacne spÔsobon]
|]lÓel]ýn] v tejt0 2ln!tlve.

i2) ZanrestnáVäte| sa laväzuje sunlU pĺedslavujÚcU:

3) Úhrn príspevkov zanestnáValel'a platiť spÔločnosti r]ezl]Ôtovostne na tičei

nepriradených platieb a
b} uhrn oĺísr]evkov Účaslnlkov orlvádzať sĺrolÔčeosti l]eznotovostne na L/Čet

nepriradených platieb,

a to pľavidelne mesačne pozadu, vž.dy V rleň llrčený na výplalll m7.jy, najneskôr

do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platia
príspevky zamestnávateľa a pÍÍspevky účastnÍkov. zamestnávatel' môŽe

zaplätlť a odviesť milnoÍiadne príspevky' ak takéto t]Íispe.vky bUdti označené

ako mimoriadne príspevky'

ĺ3) Zamestnávatel'3azayäzuje,žeclganizačneagráwezat]e4]ečivšetkopÔtíebné
na to. aby každý z tičaslnĺi(ov uzatvoĺil so zamesinávatelbm DÔŕlodu o 7ŕáŽkac| 20

n)zdy' na záklaie ktoĺej btlde zälnestnáVateľ vykÔnávať so sUhlasoĺn Účastl1ĺka ako
ZalI|estnanc3 zalrlesttláVate|? pĺĺslušoÚ zrážkU príspevkU Úóastníka na doplnkové

dÔchodkové spoIenie a odvádzat ho spolďncstĺ.
(4) Zlnluvnéstlanysadohodl,,Že2arn€stnávatel'budespoločnostizasielaťvŽdv
v lehote pocjl'a odseku 2 prehl'aci' pozostávaj'jci z cjvoah castl. a tÔ z prelrl'adu

o zaplatenýth prĺspevkoch zarnestnáVatel'a (bod 2 pĺsn1. ä) a z plehl'adU

o odvedených tiÓ3stnĺckych pÍispevkoch (borl 2 pĺslĺ. tr). pľičom:

a) v prehl'ade o zaplatených pííspevkoch zalneslnávatei'a (bod 2 plsÍn. a) uvedje

výŠku pÍĺspevku zamestnávatela, klorÝ 7amestnávate|' zaplatjl 7a kaŽdého
zamestnanca,

b) v prehlhCie o oclvedených Účastníckych pľíspevkoch (bod 2 pĺsln. rj) uvedie
Výšktj pĺíspevku, ktorý kaŽdÝ t'lčastnlk zaplaiil a zal]lÔslnávätel'cdviedol za
kaŽdého ličaslnĺka'

ĺ5} ZalilestnáVaĺel'je povillný plehlhd tjvederlyV bo(ie 4 Zasieläl spoločnosti
elektIonicky. Ak zan]estnávaiel'platí príspevky 7a ŽalnesInanca. klory vykonáva
pľácu Dcdl a s 2 ods. 2 ois|]l. b) Záko8a. je povinný 1ieto platby v l ozpise oznaňiť

SpÔsobom' ktorý vuadruje skutoČnosť, Že ĺde o zamestnanca, ktorý v!4(onáva píáct]

podi'a s 2 ods. 2 písm. b) zákona' ako aj oznaóĺť obdobie' za kloĺé pIatí pŕíspevky.

zmlUVné stranysa zaväzujú' že zabezpečia potĺet]ne rechnĺcXé' organlzačné
a peĺsonálne cpatrenĺa, ahy sa 7abezĺ]ečlla be7pečnÔsť icn infoÍmačného systélnt]

a tak' aby bola riaclne zabezpečená ocnrena t]eŽpečnosti plepŕävovaných správ podlh

pÍvej vety. spoločnost zriadi zamestnávate|ovi konto spráVy pĺĺspevkov doplnkového
dôchodkového sporenia, akje tak dohodnuté v tejto zmĺuve alebo na základe žadosti
2a|ĺestnáVatel?'

čÉnok lll
Práva a povlnnosti zmluvných strán
i1) Zan]estnáVatel' a spoločnost sa doh3dli, Že zamestnavatel' bUde bez zMočného
odkladU oznan]ova{ Spoločnosti každé skonóenie placovného polneru zanlestnanca

a si-lČasne tičasinlka doplnkového dÔchodkoveho spÔrenja v spoloónosti ajeho
pÍípadné úmrtie.
(2) ZmlUvné sÍrany sa zaväzujú poskwovať si navzáĺom rjotľebnú súóinnosť a pomoc

pri Vykonávaní doplnkového dôclrodkového sporenia a bez zbytÔčnéno odkladt| sa
navzájom inÍor!]'lovať o skutoónostiach. ktoré l)y nrohli ovplyvniť plnenie te.jto zmluvy.
(3) Znlluvné stranysa zaväzujÚ, že si vlátia peňažné prostĺjedky neÔi]láVnene aler]o

omyIom prijaté.
(4} ZaÍllestl}ávatel'sazaväZujechĺálliťpľávaazáLljllryzanlest|]anccv,zaktorýchplatí

ĺ], íspevl.,y lanlesl.llávaiela aj t,]I, ' Že bUde za('ĺjVáVat nlIčanlivost a sLUiočncsiiach,
o k1on7ch sa dozvedel v sÚVis|osti s toUto zmlUVoU.

(:]) Z3ll]esilráv2tei'je(|ovll1{]yl.ozijl'iiteiĺlýrrlsIlilsoi:r'lniI]|ol'tl!]\'a]to0r]Sal1Li

':al,lestrtával(j'.skĹi llĺlĺuvyz::rnesirlat',_il\'l]i^' llJ! Jl>kll'LDĺlat]'IL |'iL|.'1a| ''
o,lcžrcsilach.] poaj.]|enkaa. ifh llÓasti na aon|nko,]ct] rlôchi]CJl.o!'0Ť sl]Ôĺe.ĺ

článok lv
Skončenle zmluvy
,1) TúlozlnlĹlvLIlnôŽtlInl(lVl)éStlanyskl)l)(],i-cpi)Scbn]lii\eĺlenýnlivZákone
idÚnoda. odst(ipenje, !ýooveiJ'. 1ánik spoloan,jsi, alebo 7án!11 zalneslnávatťla].
l2! VnÍio3deShonóenIatejtozn]l(l\yVýpovefJb!llnUsĺhyťvýpoved'pĺsolnná
a dcr!čená drUnej zn]lUvnej strane, lnak ]e l1eplatná'

i3t Akjedälrávypoved,tatozl]]lUVasaskončlUplynUĹĺlnvý|]ovednejdoby.Vypove{jl]á
dot]a je rovnaká ple spoloótx]st dj 2alnestnáVatel'a a je dva nlesIace.

í4) vipovedná doba zaóína olynÚť od prvého ĺJňa kalendárneho n]esiaca

nasleduiUceho po doruóenĺ Vypovede a skÚl]čĺ sa Uplynutĺm posledného dňa
príslušného kalendárneho mesiaca.
(5) zamestnávatel' rrtÔŽe túto znlhlvu vyoovedať z akéhokolvek dÔvodu aleiio bez

uvedenia dÔvodu.
(6) spcločnosť lnôŽe tÚľo 7lnltlvU vypoverjať. ak je ZanlestnáVatel' v oĺneŠKanl

s olnenĺrn povinností uvedených V ól' ll bod 2 (platenie oÍĺspevkov zalnestnávatelb
a odvod Účastníckych pĺĺspevĺ(ov) po dobu dlhšiu než 90 dnĺ.

č]ánok v
Spoločné a zäveĺečné ustanovenia
(1) Zalnestnavatel'čestlre vyhlasuje, Žeje däňovým rezidentom (platcom dane
S ťlaňouinl domicilon' na úzen]l slovenskej republiky' aleho má tľvalý pobyt.

plechodný pobyt. sídlo Iesp. sĺdlo organizačnej zložky na Úzen]í Slovenskei lcr]ubllky'
V opačnom pÍĺpade je zämestnávatel' povinný vvplniť Čestrté ryl]lásenie a sÚhlas
s poskýovanjtn Údäjov (1aňoveho a r}ot]ytÔvého neľe7identa pre skllpinovu 2tnItlvlj.

(2) Vo Veciach neupravených touto zmluvou sa na Vzájomné práva a pcňr'innosti

ŽmlUvných sván pri účastl na ťloĺ:)lnkovoĺn dôchodkovom spoíení a pri \rykonáVaní

doplnkového dôchodkového sporenia, ako a, na vzájomné povinnosti medzi

zan]estnávate|bln a SpolcčnosťoU pri doplnkovom dôchodkovolil spÔĺenĺ vzťahL']jÚ

prísluŠné ustanovenia zákona.
(3) oznámenia alebo žiadosti podl'a te.j|Ô zlnltlVy adresované Spoločnosĺi sa ĺ1oĺr rňr tjtt

do sírjĺa spolĹjól)osti alebo na koľesponĹlenčnĺl adresu spoločnosti, priÓoln Sa

zmluvné strany dohodli.2e oŽnámenle alebo žiadsť ie Spuločllustidoľučellá V del'
jelro Íyzického doruóenia spoločnosti. kloré'1e vyzračené na doručovanej zasielke
písomným pre'iavom vyjadrujÚcim dátum prijatia pĺsomnosti osobou poverenou

Spoločnosťou na prijatie psonlností od účastnĺkov a zanlestnáVatelbv; táto
podnlienka neplatí pľe rloručovanie písomnostĺ pošiou s doíUčenkou do vl3-štných

ttik. kedy ie čas do! llčenia preuká7aný pľevzalĺm dopori]Čenej pošty riaclnyln
poštovvn] záznalnon]. Ustanoventa tohto bodu sa rovnat(o VŽťahuju na cloručovanle

omámenĺ a Žiadostí spoločncsti 3díesovaný1)h zalnestnávateľcvi, pričoln mieston]

doruČenia je sídlo
(4) Ak niektoré Ustanoveniä tejto

neskôr stlatia Účinnosť. nie je tým

neÚčinrľich usÉnovení a l]a Vyphtenie lĺedzieÍ sa použje úprava' ktoíá, pokiaľ

ĺe io pľávrre moŽné' sa čo näjviac približuje zmyslu a Účelu tejto zmluvy, pokial'píi

uzatváranÍ tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do Úvahy.

(5) zmena tejto zmluvyje možná pÍsomnou dohodou zmluvných stÍán alebo
z dÔvodov vymedzených zákonom.
(6) Táto zmluva sa Uzalvála na čas neuÍčitý.

i7) Táto 7mh]va ie Vyhotovellá V {1voeh ľovnopisoch. jeden pre zamestnávatel'a

a jeden pre spclÔčnosť.
(8) zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmlUvn'iŤh stíán.
prípadne dňonl ulčenýnl v zlnlUve. V prípade' že zamestnáVatel'je subjekt povinný

zveíejňovať zmlUvy v centrálnom registíi zmlúv, na(lobúda zl'nluva Účinnosť dňorn

nasledujúcim po dni jej zverejnenia V centrálnom registri zmlúv.

ĺ9) Zmluvné sUanyvyhlasujÚ' Že si tÚto zmluvu prečítali,jej obsal]u porczun]eli

a l]a Znak tÔho, že ohsah leito zlnluvy Zodpovedá ich skutoa]nej a slobodnej Vôli.

ju podpísali.
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1]s4zákonaó.65o/2oo4Z.Ž.odoplnkovonldôchodkovomspoíeníaozmeneadoplnenĺni€ktorýchzákonoVvzn€nĺneskoršíchpíedpisov.


