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Dátum úcinnosti zmluvy:

KódFA~

CísIoZJlllllvy [ 100 O04 71 8

clánok L

l. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri ich úcasti na doplnkovom dôchodkovom sporeni v spolocnosti v súlade s podmienkami tejto zmluvy
a zákona.

2. výška a rozdelenie zamestnávatelského príspevku:

a) Dzamestnávaterský príspevok p~e všetkých zamestnancov, ktorí uzavreli so spolocnostou úcastnicku zmluvu (v dalšom texte ien úcastnici) vo výške:

Clánok II.

záverecné ustanovenia

1. Zmluvu možno menit len so súhlasom oboch zmluvných strán formou písomných dodatkov. ak nie je v zmluve dohodnulé inak. Dodatok sa nevyžaduje pri zmene cisla bankového

úctu. telefónnych cisel, e-mailových adries, oprávnených osôb, kedy na zmenu postacuje jednostranné písomné oznámenie jednej zmluvnej strany dorucené druhej zmluvnej strane.

2. Späsob platenia a odvádzania príspevkov. práva a povinnosti zmluvných strán sú upravené v Podmienkach zamestnávatelskej zmluvy so STABILITA, d.d.s., a.s., ktoré sú prilohou a

neoddelitelnou súcastou tejto zmluvy.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

4. Zmluvné vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prislušnými ustanoveniami zákona, Obcianskeho zákonníka a dalšimi platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú, nadobúda platnost dnom podpisu obidvoch zmluvných strán a úcinnos! dnom uvedeným v tejto zmluve.

6. Zmluvné strany si zmluvu precítali. s jej obsahom súhlasia. co potvrdzujú svojimi vlastnorucnými podpísmi.

b) O zamestnávaterský príspevok pre zamestnancov v kategórii 3. 4. pre tanecných umelcov, alebo hrácov na dychový nástroj. ktorý je povinný platit zamestnávater (mínimálne
v rozsahu stanovenom zákonom) vo výške:

[ ) % zo mzdy úcastnika.

osoby za zamestnáwlefa oprávnené zasiela( rozpis príspevkov:

Meno, póezvisko

uzatvorená podla §58 zákona c. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporeni a ,) zmene a doplneni niektorych zákonov (dalej len ..zákon") medzi zmluvnými stranami:

STABILITA. d.d.s., as.. SO sídlom: Baci1<ova 6. 040 01Košice 1.m 36 718 666,

mp!saná: v Obchodnom regisIri okresného súdu Košice ~ oddiel: sa, VIOZka c.: 1407.IY.
zastúpená: Ing. Milošom I<JŠŠákOm, predsedom predstavenstva a JUDr. Mariánom MeIiChárlmm, podpredsedom predstavenstva. (v dalšom texte len .spolocnost')
a

Meno, priezvisko

f-;:~



podmiei1ky zäniéStnävaterskej zmluvy SOSDWIlITA. d.d.s.. a.s.

preambula ; .

SpoIocnosf STABIUTA. d.ds., a.s.vytvára a sprawjedoplnkovédóchodl<Dvéfondyzaúcelom~dopIn/uM!hodôcllodl<oolél1'~-vsúladesozákonom c. 650/2004LLo dOjiInICOWm
dôchodIcovomsporeni ao zmene adoplneni nieldooých2ák0n0vvmeni neskorších predpisov ( v mišom texte len .d.<m" )anazáldade povoIenianavmik acinPOsfdopInI<ovejdôchodl<ovejspolocnosti .
udeleného Národnou bankouSk>venskaäslo UDK -OO4/2006/PDDSmdiia29. 11.2006.(vdalšomtextelen"spoIocnosI") .

clánok L
powinnosti spolocnosti

SpoIocnos{sazavázuje: .....
t.Riailifsa privyl<xlnávanidoplnkového«!ódJodkavéhosporenía~zákona,tejIozmluvyadávlcovéhoplánu.
2.PoskyIovafzarnestqávalefo~ännosftýkajúcÚSidoplrikóvéhodOchodkovéhosporenia.. v ; '., .....: .".

clánok U.
D. •••• >di zaneslnáAlel'.lt .:

pre naplneniepredmetuzmluvysazameslnávatebaväzuje: ..:.'.
1.Platitaodvádzafprispevkynadop/nluNéd&:hodkovésporeniezaúcastníkovdop/nl<DoléhodiicllocllciM!hsporenia.svojichz.a..o=b_~.pricompowinnosfplatiCpríspe<tokmuvzniká
pnýI<rátv mesiaci,nasledujúcom po mesiaci,v ktoromvmiklaúcas1nílaM úcaŠfÍlaclcijJlnlawomdôc:t1odkooomsporení.ak nie jevticastníd<ej zmluve dohodnuté inak alebo ak zákonneustanovuje inak.
2.Zazarnestnanca, IdOIývykonávapr.ice.klorésúna2áldaderozhodnuliaprislušného«gánunaochtanuzdr.Mazar.ldenéctoIcalegórie3a1ebo~.zazamestnanca.ldOIýjetanecným
umelcom. alebo hr.ícomna dycIIo>ýnästrojplatifprispevkyminimälnevrozsahusl:anollenomzákonom. .' _ .• ' - -' ..
3. Písomneabez~odIdadovomamovafspolocnostivšelkyslcutocnostirozhodnépre~atrvaniedoplJiJcóvéhodôc:hodl<OVéhosporeniasvojichzamestnancovatonajmä:

a} údail:0 ~ aYýške OdVádZanÝdIprispeod<ov.odávodoch prenišeriia úcasti na dopllllco"om dOchocIkovornsporení.dóvodoch~ prispevku. mzvíazanípracovnéhopomeru a =eny
týchto údajov, .' .. ' ...
b) vstup do likvidácie, zacatie kanlcurzného Ioonania,IeŠtrUICtIiraIi konania pcxtrá:zálconaC. 7/2005 LLo ICOnIWrZeareštrul<luralQá a o zmene aOOplneninieICkJfÝd>zákonov,zmeny právnej ..
foony,zmenyídentifil<acnjc údajovzamestnávatela.ldorésúwedenévclánlwZmhm1ésbany ••
c)daIšie sIcuIocnosIi.lctorémajúvplyYnavznik.trvanieazáni1cúéasti:zamestnávalefanadoplnlccwomdOchodlcovom$pO<efli
4. V pôpade uvedenianepravdivýchúdajovna~z;jškodu, kIorá1ýrnvznikneúcastni<omdoplnl<ovéhodiichodlcovébosporenia. .
5. Oznámi( ZarneStnanaM. kI9<Ývy\<onáva~ Jcioré:"iiúna ZáIdade ro2hodnutiä príslušného orgánu na ochranu Zifr.Ma ~. do kategórie 3 alebo 4•.ZameSInanaM, Ictorývykooáva práce
tanecného umelca.a!ebohráca nadycha.iýnáslroj.žetento zameslnanecmápovinnosfzmllNusdoplnlcovoudóchodl«M:JuspoloénOSfouvlehote8dniodzacatia1lýl<onuijchtoprác. :,
6. Zrozumite&lým spósobom infonnovaf o obsahu zamestnávatersk zmluvy svojich zamestnanrov tak. aby 2iSICaIipotrebné informácie o možnu.:.tidd. a POdmíenI<aChich úcasti na C!OPInkiMRn.' .
dôchodkovomsporeni.

clánok ID.

. Rozpis príspewkow hrOmadnjdI platieb

t. Rozpis pri$pe1lkovhromadných platieb (dalej len .rozpis") zasiela ZarneSInáVatefpravidelne mesab1e. pred USkUfDCnenimhromadnej pIatIJy.najneskór v posledný den ICaIendámehOmes~zi
predchädzajúci mesiac. prosIredni:twm~apli!<ácieSTABlUTA- PortáI(d'alejIen.aplilcááa"). vpozado"allejšlrulctilleaspôsobom uvedenýmvpouZiYalelskjch priruckách.Aplikáciaje prístupná
prOSlrednictwmwebovejstrárikyWww.stabilila:slcajxJuDlalefsképriruckysúpre~pristupnépriarnovaplilcácii. .. :' ",' .. '.. : ::.' .-
2. Oprávnenejosobe zazameslnávaterabude podoruéenipodpisanej~~zmItNy. >ygenemvanýpóslupdoaptikááe..oprámenáosobasa prihlasujedoaplikáciespride/enými 'C ..

bezpecnostnými predmetmi - PrihIaSOVaC!mmenomaHeslom.ldoréjejbudúzaslanénae-mailovúalebopošlovúadresuwedenúvzameslnávatefskejzmluve..Toisléplaliaj prizmeneoprávnenej osObY•.,
3.Zamestnávalelspracuje rozpisvpoZadovanejšúuktúreafonnátexml.bt8lebomanuákle"Yfwó rozpispriamovaplilcáci.
4. PoZadovanáštruldUrasúborupre rozpisjepopisallávtecf1nickej priruékepriamovaplilcácii. .
5.SpôsobvyplneniaauloZeniawebovéhoformu!árajedefinovanýv~pnruace..
6. Zamestnávatefomuvádzanéúdajev rozpisebudú SPOkiCI1OSfOUpovažovarJézaspráYne.SpoIocnosfpovaZujcrozpisvstave"akceplolraný" za2áväznýdolclad.na2áklade ktoréhosa pripisujú príspevky
naosobné úcty úéastnilcov.V pôpadechýbajúcehorozpisu. rozp/sI.Ivstavechybnýaleboprijatý-neodosIanýniejemoZné priradifprispevkynaosobPéiictyúcaslniluw •.
7.Zamestnávatefzodpovedázaobsahzaslanéhorozpisu. V pripádeuvedeniachybnjdJanepravdivjdlúdajovzameslnávatel2Ddpovedázaškodu, IcIcrátýmvznilcne..

8. V prípadezisteniachybyvrozpise.oprávnenáosobazaspo/ocnoshyzvezamestnävateranaopraw.Zamestnávatef"J'! povínnýodsträni(nedostatkyvrozpisetak, abyrozpisnadobudol stav.odosIaný".

clánok W.
SPOSOb platenia a od~ja PrfSPeWOW

1.Zamestnávatefsazaväzujepravidelne mesacne PIatifaodvádzafzamestnávateIskprispevok zasvojichzameslnancovaodvádza(príspevky platené zameslnanc:ami,ldoó sú ÚCaSInikmidopfnlcového
dóchodkového sporenia, vždy k dátumu výplaty miezd. najneSICÔrv posledný deli kalendárneho mesiaca za predchädzajúci mesiac. beZhOtOOrOSInÝmprevodom na úcet spolocnosti zriadený u jej
depozitára. .
2.Zameslnávatefje povinnýzasie!af zamestnáv.ltefské aúéastnicke príspevkyjednousumouzallŠelkýchúcaslnikovsporenia. vsúladesodoslaným rozpisom.
Popisplalbyprespolocnosf. ktooíobsahuje23meslnäYatelskaúéastnid<eprispevky:
.konštantnýsymbol: 3558
• variabilný symbol:: cfsIozamestnávaterskej ZmIUWY
•zUclu zameslnávalefauvedenéhovzameslnávalef's~
• na úcel: 0444786817/0900
3. Úcastnlckyprispevok, vovýškedohodnutejvúcastnickejzmlwe,bude zameslnávatefzamestnancovi zrážafaodvádzafna2ákladedohodyozr.dl<emmzdy. uzavretejso zarneslnancom.
4. Pocas prerušenia dopfnkového dóchodkového sporenia sa príspevky neplatia. ÚéaSIniI<a zamestnávatef mäZUdoáatocne zaplatil prispevky za obdobie prerušeria dOPInICOVéhOdiiChOdkrNéhO .
sporeÍ1ia.pokiaIto ZáICOna dávkový plán úcastníka nevylucuje.Zaplatenie prispevl«wpocas prerušenia dOPInICrNéhOdiic:hodIuJwéhosporeniabudespolocnosfpovaZovaf za ukoncenie prerušenia úcasti .. '.
nadoplnkovomdôchodkrNomsporeniapriplše prispevky.vsúladesozaslanýmrozpisom,naosobný úéetúcaslnika.
5.Zazaplatenýprispevl<ovýrnesiacsa pova1ujekalendámymesiac,zalctOJýbolvykonanýodvod príspevkuspósobomupravenýmvtejlozmhNe.
6. Ku dnu,kedy bola na beZnýúcet spolocnosti vedený u depozitára pripísanápratbazameslnávatefsk a ~ pri$pe1Ikov.identiIiIcovanánázáldade akceptovaného rozpisu,pripiše SPOJOénOSf.
úcastníkovi na jeho osobný úcet taký pocet dOPInkOUjChdÓC:hOdICOVjíChjednotiek.lctorý zodpooedá podielu hodnoty PríSPeOAUWa aktuálnej hodnoty dOPfnICOVejdóchod1<ovejjednotky PriSPeV\<OIIéhO
doplnkovéhodäc:hodlcovéhofonduspotocnosti. .
7. Zameslnávatefzodpovedáza SPráIInOSfpoukázanej platby. Ak zamestnávatefuhradísumu nižšiu akoje suma uvedená na rozpise.SPOIOCnOSfnemóže pripisaf príspevkyna osobné úcty úéastnikovdo
doby doplatenia rozdte'uzamesinávate/om.Akzamestnávatefuhradí sumuvyššiu akojesumauvedenänarozpise.spoIocnosfvrálipreplatokzameslrJävalef<aksas nim nedohodne inak.
Spolocnosf nezodpovedáza pripadné škody.ktoré môZuvtakýchtoprípadocbvzniknúf..

clánok V.
ZánI"k zamestnävaterskej zmfuvy

l.Zamestnávate/skázmluvazanikáodstúpením odzamestnávatelskejzmluvy, vypovedanímzameslnávatefslzmlwy.dohodouzmkNných strán, zánikom spoIocnosIia!ebo zameslnáva!ela.
2. Zamestnáva!elmóže odstúpifod 28mes1návatelskejzmIuvy,aIe .
a) bol proti nemu podanýniMh na~1äsenie Icookurzu.nánbnapow!enierešlruktura!izácpodrazálconac. 7/2005LL olconlcur2eareštruldumlizádvznení nesko<šíchznrienadopJneni,
b)nie jeschopnýzdóvodusvojej platobnej neschopnosti platifspofocnostipocasšiestich mesiacovprispevkyzasvojichzamestnancov.ldorisúúcastníkmi.
3. Odstúpením od zamestnávatefskejzmlwy zaniká zamestnávatelská zmluva dnom nasledujúcim po dorucerú oznámenia spolocnosti o odstúpeni od zamestnávalelskej zmJwy.Týmto dnom zaniká
poYinnosfzamestnávatelaplatif príspevkyzajehozarneslnancov, ktorisú úéastnikmi. .
4. Zamestnávate!múže vypovedaf túto zamestnávatelskú zmllMJ, PriCOnI~ lehota je trojmesacná a ZaCInaplynúf prvým dnom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dorucení písomnej
výpovede. . d • , .

Clánok VL

záwueéné ustanovenia

1.Pre úcely výkonu doplnkového dôchodkového sporenia je SPOIOCnOSfv súlade so zákonom oprávnená VYZadOVafposkytovanie osobnjcb údajov fyzických osôb, identiIikaCnÝChúdajov právnických .
osób, kontaktných údajov,dolcladova údajov preukazujúcich sptnenie ostatných POŽ;adaVieICa podmienok na uzatvoreniea vykonanie úcastníckej ZmIWYa zamestnáva!efskejzmlwy. ktoré je úcastník a

zamestnávatel na tento úcel pannný poskytnút. ZmhNné strany sa dohod1~že údaje ~ spolocnosti na zálcladeoprávnenia vyplývajúceho zo zákona, je spolocnosi oprávnená POSICYtOVaf

~:·~~'~~~;·~~~;:~:'~~:I;.::.~~~~;~(::!\:~~l~I:::-=.::~= :;:~~~~::~~~~:r,~~_~~u~gánUdoZOru.SDOft'!1rnn~ pri''?2.~·~?':CHiu~r.kovéhodóchodkovéhosporenia

-'o v ~"l'aue:a~maJu zml\M1é.strany\lsúcasnosti~ZmluYuoodvádzanípri$pe1lkovna~dóchodkovésporeniealeboZamestnávatefskzmllMJ,tátozmluvaich nahr.idza.
3.Tleto podmienkybolischváJené a nadobudli úcirinosf nazákladeuzneseniapredstavens\vaspo~_zodna 14.6.2011.-, .

....._._-~_. -
Ing; MiloslúšM!:

predseda preelStavenstva..··
5TABIW ••.•a.a.s.. a.s..


