
číslo zmluvy Li oo Ĺ
kód ziskateľa [ ]

uzatvorená podfa @58 zákona č. 650i2004 Z. z. o dopinkovom důchodkovom sporeni a o zmene a dopineni niektorých
zákonov (dale) len „zákon) medzí zmluvnými stranami:

STABILITA, d.d.s., a.s., so sídlom: Bačikova 5,04001 Košice 1, iČo: 36718556,
IBAN: SK050900000000044478681 7
zapisaná: v Obchodnom registri Okrasného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka Č.: 1407N,
zastúpená: Ing. Michalom Krajčovičom, CSc., predsedom predstavenstva a JUDr Mariánom Melichárkom,
podpredsedom predstavenstva
(v cfalšom texte len „spoloČnost“)
a

Obchodné meno zamestnávatel‘a: JOc,‘ř‘co«~ Q ‚t_JI“ ‚tait‘? L,n‘c‘ňů ro ‚‘ .

Sídlo: JY ‘Y0vV2 t,~ ‚i ‚‘w~ w‘eaoas
Zapísaná: o~ o‘ ‚hL ~ ~ jQqfl „j

IČO: fl‘ůs~,‘q Bankové spojenle:j~~1 ~ „~• ~‚ý

Zastúpený: ‚‘ j~w~«~ rpý-“-o

(v ďalšom texte len „zamestnávater)

Osoby za zamestnávateVa oprávneně zasielať rozpis prispevkov:
Meno
priezvisko ido/Á

Meno
priezvisko

‘tMÁJt &t“ěOťW
tel.

e-mailčíslo 09+1‘ ‘9 o*C

te ‚

číslo e-mail

~a Čn«. ‚ťu

Článok I.
1. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri výkone dopinkového dächodkového sporenia
(dale] len „dds“) v spoiočnosti v súlade S podmienkami tejto zmluvy a zákona.
2. Výška a rozdelenie zamestnávateVského prispevku:
a)~J zamestnávateľský prispevok pre všetkých zamestnancov, ktori uzavreli so spoločnosťou účastnicku zmluvu
(v ďalšom texte len účastnici) vo výške:

[ násobok prispevku účastníka, maximáine však ] € alebo

€ alebo

% zo mzdy účastníka alebo
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b)~J zamestnávateřský prispevok pre zamestnancov v kategórii 3, 4, pre tanečných umelcov, alebo hráčov na
dychový nástroj, ktorý je povinný platiť zamestnávateľ (minimálne 2% z vymeriavacieho základu, aiebo prijmu
zúčtovaného na výplatu v súlade so zákonom) vo výške:

[ ] % zo mzdy účastníka.

4 ~. Zamestnávateľská zmluva
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21Článok II. W
Záverečné ustanovenja 4

1. Zmluvu možno meniť ten so súhlasom oboch zmluvných strán formou pisomných dodatkov, ak nie je v zmfuve
dohodnuté inak. Dodatok sa nevyžaduje pri zmene čísla bankového Ůčtu telefónnych čísel, e-mailových adries, W
oprávnených osób, zmeny identifikačných ádajov zamestnávateľ~, ktoré sú uvedeně v článku Zmluvné strany.
kecly na zmenu zmluvy postačuje jednostranně pisomné oznámenie jednej zmluvnej strany doručené druhej
zmluvnej strano. L
2. Spósob platenia a odvádzanja prispevkov, práva a povinnosti zmluvných strán sú upravené v Podmienkach
zamestnávaterskej zmluvy so STABILITA, d.d.s., a.s., uvedených na zadnej strano zmluvy, ktorě sú prilohou a
neoddelite(nou súčasťou tejto zmluvy as ktorými zmluvné strany svojim podpisom na tejto zmluve vyjadrujú sáhlas.
3. Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pojednom pre každá zmluvnú stranu.
4. Zmluvně vztahy touto zmluvou neupravené sa nadia príslušnými ustanoveniami zákona, Občianskel-io zákon-
nika a dalšími platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom uvedeným v tejto
zmluve.
6. Zmluvné stranysizmluvu pročítali, sjej obsahům súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Vkošicjach 02.07.2018. Miesto a deň podpisu zmluvy: ť.&t~?t4.Wo«~0 ~ ~ 20/-l.

Dátum účinnosu: ‚tj. & J 2024.

Ing. Mích ajčovič, CSc.
predsedapfedstavenstva štatutárikonater zame3tnávateľa
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STASIUTA, d.d.s., as.
EaČOcoya 5,04001 košice

Q
r
U

<Q
-Q
Q

<Cn
>

W

0-



Podmienky zamestnávatel‘skej zmluvy so STABILITA, d.d.s., as.

Preambula
Spoiočnosť STABILITA, d.d.s., as. vytvára a spravuje dopinkové důchodkové fondy za účelem vykonávania dds v súlade so
zákonom Č. 650/2004 Z. Z. O dopinkovom dóchodkovom sporeni a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich
predpisov ( v ďalšom texte len „zákon ) a na základe povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dóchodkovej spoločnosti udeleného
Národnou bankou Slovenska Číslo UDK — 00412006/PDDS zo dňa 29. 11.2006. (v ďaišom texte en spoločnosť“)

Článok I.
Povinnosti spoločnosti

Spoločnosť se zaväzuje:
1. Riadif se pri vykonávaní dds ustanoveniami zákona, tejto zmluvy.
2. Poskytovat‘ zamestnávatel‘ovi konzultačnú činnost‘ týkajúcu sa dds.

Článok II.
Povinnosti zamestnávateľa

Pre napinenie predmetu zmluvy sa zamestnávatel‘zavázuje:
1. Platiť a odvádzať príspevky na dds za úČastnikov dds, svojich zamestnancov, pričom povinnosť platiť prispevok mu vzniká
prvýkrát v súlade s dohodou o zrážkach zo mzdy uzavretou so svojim zamestnancom, pokiaľzákon neustanovuje inak.
2. Za zamestnanca, ktorý vykonáva práce, ktoré sú na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia zaradené do
kategárie 3 alebo 4, za zamestnanca, ktorý je tanečným umelcom, alebo hráčom na dychový nástroj platiť príspevky minimálne
v rozsahu stanovenom zákonom.
3. Pisomne a bez zbytočných odkladov oznamovať společnosti všetky skutočnosti rozhodné pre vykonávanie a trvaníe dds svojich
zamestnancov a to najmá:
a) údaje o účastnikoch a výške odvádzaných príspevkov, o dČvodoch prerušenía platenia prlspevku, dóvodoch neplatenia
prispevku, rozviazaní pracovného pomeru a zmeny týchto údajov,
b) vstup do Iikvidácie, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania podia zákona Č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, zmeny právnej formy, zmeny identifikačných údajovzamestnávateľa, ktoré sú uvedené v článku Zmluvněstrany,
c) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik, trvaníe a zánik zamestnávatel‘skej zmluvy.
4. V pripade uvedenia nepravdivých údajov na zodpovednosť za škodu, která tým vznikne účastníkom dopinkového důchodkového
sporenia.
5.Oznámiť zamestnancovi, ktorý vykonáva práce, ktoré sú na základe rozhodnutia prislušného orgánu na ochranu zdravia
zaradené do kategÓríe 3 alebo 4 zamestnancovi, ktorý vykonáva práce tanečného unielca, alebo hráča na dychový nástroj, že tento
zamestnanec má povinnosť uzatvoriť účastnícku zmluvu s dopInkovou důchodkovou spoločnosťou v lehote 30 dni od začatia
výkonu týchto prác.
6. Zrozumitelným spůsobom informovať o obsahu zamestnávatel‘skej zmluvy svojich zamestnancov tak, aby získali potrebné
informácie o možnostiach a podmienkach dds v spoločnosti.

Článok Ill.
Rozpis prispevkov hromadných platieb

I. Rozpis príspevkov hromadných platieb (dalej len ‚rozpis“) zasiela zamestnávatel‘ pravidelne mesačne, pred uskutočnenini
hromadnej platby, najneskór v posledný deň kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac, prostredníctvom webovej aplikácie
STABILITA— Portál (ďalej len „aplikácia“), v požadovanej štruktúre a spósobom uvedeným v po-uživateVských príručkách. Aplikácia
je pristupná prostredníctvom webovej stránky www.stabilita.sk a použivateľské príruČky sú pre zamestnávateľov prístupné priamo v
aplikácfl.
2. Oprávnenej osobe za zamestnávatel‘a bude po doručení podpisanej zamestnávatel‘skej zmluvy, vygenerovaný pristup do
aplikácie. Oprávnená osoba sa prihlasuje do aplikácie
s pridelenými bezpečnostnými predmetmi — Prihlasovacím menom a Hesiom, ktoré jej budú zaslané na e-mailovú alebo poštovú
adresu uvedenů v zamestnávatel‘skej zmluve. To isté platí aj pri zmene oprávnenej osoby.
3. Zamestnávatel‘spracuje rozpis v požadovanej štruktúre a formáte xml, txt alebo manuálne vytvori rozpis priamo v aplikácii
4. Požadovaná štruktúra súboru pre rozpisje popisaná V technickej priručke priamo v aplikácií.
5. Spůsob vyplnenia a uloženia webového formuláraje definovaný v používateľskej príruČke.
6. Zamestnávateľom uvádzané údaje v rozpise budú spoločnosťou považované za správne. SpoloČnosť považuje rozpis v stave
„akceptovaný“ za záväzný doklad, na základe kterého sa pripisujú prispevky na osobné účty účastnikov. V prípade chýbajúceho
rozpisu, rozpisu vstave chybný alebo prijatý- neodoslanýnieje možné priradiťprispevky na osobné účty účastnikov.
7. Zamestnávatef zodpovedá za obsah zaslaného rozpisu. V pripade uvedenia chybných a nepravdivých údajov zamestnávatel‘
zodpovedá za škodu, ktorá tým vznikne.
8. V pripade zistenia chyby v rozpise, oprávnená osoba za spoloČnosť vyzve zamestnávatel‘a na opravu. Zamestnávatel‘je povinný
odstrániť nedostatky v rozpise tak, aby rozpis nadobudol stav „odoslaný“.

Článok IV.
Spósob platenia a odvádzania prispevkov

1. Zamestnávatel‘ sa zavázuje pravidelne mesačne platíť a odvádzať zamestnávateľský prispevok za svojich zamestnancov a
odvádzať príspevky platené zamestnancami, ktori sO účastnikmi dds, vždy k dátumu výplaty míezd, najneskůr v posledný deň
kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac, bezhotovostným prevodom na účet nepriradených platieb zríadený u jej
depozitára.
2. Zamestnávateľ je povinný zasielať zamestnávatel‘ské a účastnícke príspevky jednou sumou za všetkých účastnikov sporenia, v
súlade 5 odoslaným rozpisom.
Popis platby pre spoločnosť, ktorá obsahuje zamestnávatel‘ské a účastnicke príspevky:
konštantný symbol 3558

• varlabilný symbol uveďte kompletně 9 miestne číslo tejto zamestnávaterskej zmluvy
z účtu uveďte číslo vášho účtu
na účet 44478681710900

• IBAN SK0509000000000444786817



3. Účastnicky prispevok, vo výške dohodnutej v účastnickej zmluve, bude zamestnávatel‘ zamestnancovi zrážat
a odvádzať na základe dohody o zrážke Zo mzdy, uzavretej so zamestnancom.
4. Učastník může prerušiť platenie príspevkov na dds. Počas prerušenia piatenia účastnickeho príspevku
zamestnávateľ neplatí a neodvádza prispevky (zamestnávatelské a ůčastnicke) na dds. Zaplatenie prispevkov
počas prerušenia platenia bude spoločnosť považovaťza ukončenie prewšenia platenia a pripíše príspevky, V súlade
so zaslaným rozpisom, na osobný účet účastníka.
5. Za zapiatený príspevkový mesiac sa považuje kaiendámy mesiac, za ktorý bol Vykonaný odvod prispevku
spůsobom upraveným v tejto zmluve.
6. Ku dňu, kedy bola na účet nepriradených piatieb Vedený u depozitára pripisaná platba zamestnávatel‘ských
a účastnickych prispevkov, identifikovaná na základe akceptovaného rozpisu, pripiše spoločnosťúčastníkovi na jeho
osobný účet taký počet dopinkových důchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu hodnoty prispevkov
a aktuálnej hodnoty doplnkovej důchodkovej jednotky príspevkového dopinkového důchodkového fondu spoločnosti,
ktorý si účastník zvolil, spůsobom určeným v účastníckej zmiuve.
7. Zamestnávater zodpovedá Za správnosť poukázanej platby. Ak zamestnávateí uhradí sumu nižšiu ako je suma
uvedená na rozpise, spoiočnosť nemůže pripisať príspevky na osobné účty účastníkov do doby dopiatenia rozdielu
zamestnávatel‘om. Ak zamestnávateľuhradi sumu vyššiu akoje suma uvedená na rozpise, spoločnosťvráti preplatok
zamestnávateľovi, ak sas nim nedohodne nak. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody ktorě můžu v takýchto
prípadoch vzniknúV.

Článok V.
Zánik zamestnávateľskej zmiuvy

1. Zamestnávateíská zmluva zaniká odstúpenim od zamestnávatel‘skej zmiuvy, vypovedanim zamestnávatel‘skej
zmluvy, dohodou zniluvných strán, zánikom spoločnosti alebo zamestnávatel‘a.
2. Zamestnávatel‘ může odstúpiť od zamestnávatel‘skej zmluvy, ak:
a) bol proti nemu podaný návrh na vyhiásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie, podfa zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácü vznení neskoršich zmien a dopineni,
b) nie je schopný z důvodu svojej piatobnej neschopnosti platiť spoločnosti počas šiestich mesiacov prispevky za
svojich zamestnancov, ktori sú účastnikmi.
3. Odstúpením od zamestnávateFskej zmluvy zaniká zamestnávatel‘ská zmluva dňom nasledujúcim Po doručeni
oznámenia spoločnosti o odstúpení od zamestnávateískej zmluvy. Týmto dňoni zaniká povinnosť zamestnávateľa
platiťpríspevky zajeho zamestnancov, ktori sú účastnikmi.
4. Zamestnávatef může vypovedať túto zamestnávatei‘skú zmluvu, pričoni výpovedná lehota je trojmesačná a začina
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho Po doručeni písomnej výpovede.

Článok Vl.
Záverečné ustanovenia

1. Pre účely výkonu dds je spoločnosť v súlade so zákonom oprávnená vyžadovať poskytovanie osobných údajov
fyzických osůb, identifikačných údajov právnických osůb, kontaktných údajov, dokladov a údajov preukazujúcich
splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzatvorenie a vykonanie účastnickej zmluvy a zamestnávateľskej
zmiuvy, ktoré je účastnik a zamestnávatel‘ na tento účel povinný zo zákona poskytnúť. Spoločnosť, vykonávajúca
činnosti súvisiace s dds v právnom vzťahu zaioženom touto zamestnávatel‘skou zmluvou, vystupuje pri zabezpečeni
dds v zmysle nariadenia GDPR (resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) ako prevádzkovatei‘
osobných údajov. V zmysle nariadenia GDPR (resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) vystupuje
spoločnosťvo vzťahu ku zamestnávatel‘ovi ako prijemca osobných údajov, nie ako sprostredkovateľ.
2. V pripade, ak majú zmluvné strany v súčasnosti uzavretú Zmiuvu o odvádzaní prispevkov na dopinkové
důchodkově sporenie alebo Zamestnávatefskú zmluvu, táto zmluva ich ruší a nahrádza.


