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Čl'slo zamestnavatelskej zmluvy.

lČO/kbd

zamestnatatera

lzatvorena' podla & 58 a nasl. zákona č. 550/2004 z z o doplnkovom
lochodkovom sporenlv platnom znenl (ďalej len „zákon"l medzi.
lN Tauy a5ympatla, n d.s , a s„ zapísaná v moznoonom regtstn
)kresnéhe súdu Bratislava l, oeele . 5a, vložka z 3799/5, so sídlom
esenskéhu a/c, 811 02 Bratislava, |čo: 35975853, DIČ: 1022119835,
<ltentska ltnka: 0850 111 454, www.nnatatrvasvmpahask
BAN, SKJ] osou amu 0055 8050 5454 (d'alq len „Spolaenost'")
;
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Osuby oprávnené konat v mene lamesmávamfa (meno a onezvlsko, tltul) Kanall'lce na zaklade (funkma/plná mac)
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31

Lmall
sekretanat ladumlmvaěigmall zum

ako „Zmluvné stuany")

strán prl doplnkwlmm
lýredmemm telto zameslnálmteĺskel zmluvy loalel len „Zmluva“) je úprava práv a pevlnností Zmluvných
aacnodkovom spatenlv súlade s pudmlenkami zmluvy a prl'slušrlých ola'vnvcn prenosov
Zamestnálmtela zamestnancom, ktorí sú na zaklade rozhodnlma príslušnéhn
do kategórie a alebo 4 alebo Wkunávajú profeslu tanečníka alebo hráča
zaraden
nrgánu
na oyenovy' násun] v zmysle 5 2 ods ; plsnt bl Zákuna
v ELIR alebo
Výška príspevku Zamestnávateľa pre zamestnancov podla predchádzalúcel vety
zaklaou
zamestnanca
ak:; % z vymerlavamehn
on' ušnéhe
J.Príspevuk zamestnavatela zamestnancom, ktorí nte sú na základe rozhodnutia alebo
m a
tanečníka
orgánu zaradení do kategórle alebo 4 a nevykanávajli protestu
Zákona
na ovenovy' násvol v zmysle 5 2 ods. 2 plsm. b)
podľa predchadzslúcel vety v EUR alebo
Výška príspevku Zamestnávatela pre zamestnancov
1
základu
zamestnanca
ako %z vymerla'vstleho

Ánu x

; Príspevok

N49

%

EUR

»

x Áno

Nle

;

a Čakacle obdobie pndľa žl. lll bod 1. teno Zmluvy (v pn'oade neomačen'la žlaone. z možnostl
Ano/me, avšak utčenla poztv meslaow čakaCleho obaobla sa ma' za to, že zamestnavater
VZmluve čakazle nhdoble určule v stanovenej dĺžke)
*

3“

%

EUR

Áno x

(mu

me

„ mmm,

dehnovar
v prlpade neamačenla ztaonel z moznosn Ánm/Nle, avšak určenla vysky on'soevltu zamestnávateľa zamestnancom
zamestnaný
výške
prl'spevakvstanavenel
zamestnavaterzamestnava
poskytule
a
ma'
za to, že
nym v onslusnom bode Zmluvy sa
com nehnevany'm v pn'slušnom bode zmluvy

článok II
Pavlnnustl Zmluvných
1

min

zamestnaiotel'sa zavazui .
alplatlt a odvadzaz' pilspevky na doplnkove' dochodkove

sporenie za svolich zamestnancov, ktorí uzatvorili so Spor
locnost'ou zmluvu o doplnkovom dochodkovom sporeni
[ďalej aj ako „Učastnlcl )V súlade so Zmluvou aZákonom,
o) lntormovat pisomne oez zovtočneno odkladu Spoloo
nost' o skutočnoshašh, ktore majú vplyv na trvanie, rms—
beh a zánik účasti Zamestna'iotera a leho zamest ancov
na doplnkavam dôrhodkovom Sparenl, a to nalm' n'
* skumčnostlach týkalu'cicn sa zmeny údeluv o účastnikocn, Skunžem ich pracovného pomeru, smro, dovo
doch pierusenia platenia prispevku, neplatenla pris-

_
—

'

pevku,
skutočnosti-ach o vykonanl organizačných
zmien a ich
důsledkach na účasť Zamestnávateĺa a Učaslnl'kuv
na doplnknvom důchndknvum Sůorenl'r
vstupe do llkvlda'cle, začatí kankunněhn knllanla,
reštruklumllzzčného kunanla p dla zákona č 7/2005
Z z okonkurzea restrokturaliza
zmene pra'vneliora

somne'ho oznámenia zamestnavatela podpísaného asubar
konetv mene Zamestnavatel'a, ktore bude
dumčené Spoločnosti. Takéto oznámenie ovde poiožovane
za neoddelitelnu sucasthluvy.
z. Prl'spevok zamestnávateľa za zamestnancov podl'a o 2 ods 1
písm. ol zakona le naimenel vo výške určenel zakonom
v pripade porušenia povinnosti Zamestna'mtela plahta od
vádzať prlspevky za týchto zamestnancov može prislušnv
inspektorat prace vyvodit' voči Zamestnávaterovi zodpovedr
nostvsulade so zákonemč 115/2013621 o lnšpekcil prace
a o zmene a doplneni zákona č 32/2005 Zz o nelegálnel
praci a nelegálnum zamestnavanl a o zmene a dnplnení nle'
ktorých zákonov.
3. Zamestna'vatelplati a odva'dza prispevkybezhotovostne ladr
nou sumou na účet Spoločnosti uvedený v zahlavi Zmluvy
naineskor do posledného dňa kalendarneho m iaca nasle
dulúcello po oodooi, za ktore sa prispevky platia a odnšdzar
lú. Nalneskůr do toho isteho dňa sa zamestnavaxelzavazule
zaslat Spoločnosti rozpis ptlspevkov v sulade s čl lV terto
mi oprávnenými

Zmluvy.
a. period la platenia prispevkov zamestnavatela ie leden
meslat pokialsa Zmluvné strany nedonodnú inak.
5 celkovy súčet prispevkov podla rozpisu musi oyt totožný
s výškou sumy hromadne. platov, ktorá bude prevedena
na účet spoločnosti Zamestnavatel zodpoveda za smát/r
nost puukázanel platny ako al za pripadne škody vzniknuté
v sdvlslosh s nespra'vnou výškou odvedených prispevkov
Ak Zamestnávatel uhradí sumu nigiu ako ie suma uved
ná nerozpise prispevkov, priradenie prispevkov na osoone

idennnkačných údalov Zamestnávatera,
skutočnusuach malúclch vplyv na vznik, mame
a lánlk Zmluvy,
cl zrozumitelným spôsobom informovat o obsahu Zmluvy
svoiich zamestnancov tak, aby získali potreone lnformá»
tie o moznostracn a podmienkach ich účasti na doplnku
vom dôchodkovom sporeni',
olomožnil zamestnancom a finančným agentom Snaločr
účty učastnlkov vykona Spoločnosťaž po doplatenlrozdielu
nosti vstup do nlm vymedzených priestorov, vo vopred
Zamestnaiotelom a v súlade s 5 sz ods, 1 Záknlla Zamestr
duhcdnutýth terminoch za učelom informovania za
navatelsa zavazule dopladttozdiel bezodkladne, najneskôr
mestnancov D možnostlach dnplnkového dôchodkového
do 5 pracovných dnl' odo dňa zistenia uvedenej skutočnosti
sporenia,
Zamestnávatelom. Ak Zamesoiaiotel ukradl sumo VVŠŠlu
Z. Spaločnosťsa zavazule'
ako iesvma uvedena na rozpise, Spoločnost vrati preplatok
al naditsa pri vykonaionldoplnkoveno dôchodkového spozamestna'vatelovi, aksa s nim nedonoone inak
renla uSĺanOVEnlamlZmluvy a Zákona.
aanok lv
hl poskytovat zamestnavateloyi konzultačnu a poradensko
činnosť týkajúcu sa doplnkovehu dňchudkového SDDIE' Rozpis príspevkov
z, zamestnavatel sa zavazoie nameskor pred uskutočnenim
nia,
plazov prispevkov zaslat Spoločnosti rozpis prispevkov vo
:) zabezpečitpnpisoionie prispevkov na osoone učty úcast
farme,
ktore, vzor tvori orlohu & 1 Zmluvy. Rozpis prlsr
ník/JV a vyplétanle dávok dowlnkavého dôchodkového
pevkov zamestnavatel zasiela Spoločnosti prostrednictvom
SDOÍENZ pobemtelem dávok v súlade S Dľl'slušnýml ustar
emailu na adresu rozpisyreznnsk sposooom uvedeným v po
noveniami zakona,
kynoch pre zamestnálmleľa,ktoré sú prístupné na webovom
d) uchoválať mlčanlivosť (: všetkých skumčnomach, () ktor
si e Spoločnosti www.nn-tat sympaoa sk, aleoo postou
rých sa dozvievsúvislosti s plnenlm predmetu Zmluvy, po
doporučenou záslelknu, resp inym dohodnutým sposobom.
kialZmluva, zakon, osooitne' právne predpisy alebo zmluva
Z. v pripade zasielania rozplsu prispevkov prostrednictvom
o doplnkoiom dôchodkovom sporenl nestanovia inak
emailu, Zamestnávaterpuužlle na ochranu osooných údar
Článok lll
jev uvedených vrozpise šifrovanie pomocou PGP kliica, ktor
Platenie a odvádzanie prispevkov Zamesmálrdteľnm
rý le uložený na webovom sldle Spoločnosti v sekcii Pokyny
1,1amestna'iotel sa zavazvle platit a odvádzat' spoločnosti
pre zamestnávatera
prispevky na doplnkové dochookove sporenie za svollcn
; Ak zamestnavatel plati prispevok za zamestnanca vykonár
zamestnancov vymedzených v žl l Zmluvy, ktori sú učastvalúzehn pracu podl'a 5 2 ods. 2 písm o) Zakona, je povinný
nlknii Prísnsvky Zamestnávatela na doplnkove dochodkove'
tuto piatou v mzp e označitsposooom, ktorývyiadiule skur
tučnosť, že ide o učasml'ka podla ; 2 ods, 2 pism o) Záknr
sporenie plati Zamestnávatelvo výske podla čl. Zmluvy Zar
mestna'vatel'ie oprávnený dokazat Spoločnom za syoiich
na a umožnlle] osooltnu evidenciu, ako al označit opoopie,
Lamesmallmv vymedzených v čl, l Zmluvy, ktori su' Učastr
za ktore pleti prispevky.
nikmi, mimoriadny prispevok. zamestnavatel je oprávnený
A Zamestnávateľmdpuvedá za oosah zaslaneho
rozpisu v prlr
určit dlžkv cakacieho oodobia pre Svollch zamestnancov
pade zistenia chytry v rozplse, opravnena' osooa za Spoločv Zmluve Cakaoe obdoble ie ooooole od vzniku pravneno
nost vyzve kontaktnú osonu Zamestnavatela na opravu Zas
vztahu, na zaklade ktoreho le fyzicka osooa zamestnancom,
mestnavatel le povinný odstranit nedostatky v rozpise, a to
pocas ktoreho Zamesmávatel' nie le povinný plaot urlspew
bez zpytoeneho odkladu. Prlradenle prispevkov na osoone
ky, akholocakatie podopievrnanma'lnelolžkeledne'ho roka
účtv ucastnikov vykoná Spoločnost až po doročenl spravne
u Zamestnávatela dohodnuté v kolektivnej zmluve. a ak
no rozpisu pdspevkov zamestnavatelom a v súlade s 5 az
u Zamestnavatela neposooi' odborová arganlzác , so splods. Z zakona
nomocnenými zástupcami zamestnancov Vymedzenie zas 5 ek ma Zamestnavaialorpanizacne zložky, ktoré Samostatr
mestnantov, ktorým Zamestnávatel pnspieva na doplnkove
ne Zúčtovávaiú a vyplácalú mzdy zamestnancov a vodu
doenodkove' sporenie, výška leha prispevkov a čakacie ob
za zamestnancov plaot a odvadzat prispevky, ie povin
dooie, môžu pyt zmenené na zaklade lednustrarlrlého pi»
ný s prvým rozpisom platieo zaslat Spoločnosti zoznam
my,

lrlýcl'l

l

tychto organizacných zložiek ; ich označením, ktoré bude
pouzival pn platení prispevkov ako va abllný symbol,

o Spoločnose
predkladaní mZplSu platieb a komunlka
(ou Zamestnávatei oznámi akukolvek zmenu týkalúcu
'
o nrganlzačnych zložiek Spoločnom pisomne

omnácie, ochrana osobných údajov
1. Spoločnost“ a Zamestnáwteľsú povinni zachovaimt' mlčanllr
vost' o dôverných informáciach, o ktorých sa dozvedia v s'
vislostiso Zmluvou a neprezradlt'iclilretel osobe Zamostn
valel nakladá s d"vernými informácrarrii v su'lade s platným
pravnymi predpismi a Ja oprávnený poskytnut dôverné lnt
lorma'rie lren'm osobám iba v prípadoch a za podmienok
stanovených právnymi predpismi, právoplatnymi rozhodnutianii sudov alebo orgánov vereinei moci a v prípadoch

dohodnutýcthmluve.

Spoločnost spracúva osol.-ine ddare ú s—tni'kov na zaklade
ustanovenia ; 28a Záknnd bez ich suhlasu, a to na Wmedzer
ný úče „sprava doplnkového dôchodkového sporenia a Wa
konávanle Člnnosh doplnkovei dochodkovei spoločnosti"
Spoločnost spracúva osobne údale učastnlkov vo vlastnom
mene ako prevádzkovateľ osobných udaiovv zmysle zákona
č 13/2015 Z z o ochrane osobných udaiov a o zmene a dna
plneni niektorých zakonovv platnom znenildale. len „zákon
o oou a v súlade s technickými a organizačným opatree
nrarrii pniatými Spoločnostou vzhladom na povahu, rozsah,
kontext a uěel spmcuvania osobných udaiov u'oastnlkov, ako
ai na rizika s rôznou pravdopodopnosr'ou a zavainosfou,
ktore Spracúwnle predstavuie pre práva a slobody Učasmír
kov za účelom eliminovania a minimalirloimnia hrozieb a na
zlk pôsobiacich na spracovanie osobnych udalov ucaslnikov
3 Zamestnávatela Spoločnost beru na vedomie, že pri sprae
cuvani' osobných udaiov uoastni'kov v ram plnenia ustanot
venl telto Zmluvy má každá zo Zmluvnýgh stran postavenie
prevadzkovatera v zmysle Zákona o cpu a každá zo Zmluve
ných stran spracuva osobne udaje uáastnaosv vo svolom
vlastnom informačnom systém na vymedzený ucel spracuvania osobných udajov
a Zamestnávatela Spoločnost beru na vedomie všetky svoje
práva a povinnosti v oblasti oehmny osobnych odaiov, ktq'
re rrn vyplývalú ako prevadzkovarerom zo Zákona o oou,
z ostatných vseobecne zavaznym oravnych predpisov a zo
Zmluvy a zavaturo sa ich dodržlavatĺ
článok vl
trvanie zmluvy
1 Tém Zmluva nadobuda platnost a Ú nnosl dňom ]el poor
dni
pisu Zmluvnýrril stranami, resp dnom nasledulucim po
zmluvy
pud'
zvereinovanei
zvereinenia v pripade povinne
ia osoollne'ho predpisu. Pri povinne zverejňuvane] zmluve
zamestnavaterzasle kontaktnel
podla osob neho pred
osobe Suolučrlnstl pisomne potvrdenie o lei zverelnenl naie
neskor do 5 dníodu dna zvereinenia
Z tato Zmluva sa uzatvára na dobu neurč'ltú
3 Táto Zmluva zaniká
ai udsulpením od Zmluvy,
pl vyvovedanim Zmluvy,
cl dohodou zmluvných strán,
dl zámkom Spoločnosti alebo Zamestnávatela bez právneho
nástupcu
A Zmluvu mažno vypovedat' z akehokonrek dovodu alebo bez
uvedenia důvod v 3 mesacnei vývaednei lehote. WDG
Wdrlá lehota zacina plynul prvým dnom kalendárneho mer
siaoa nasledulúceho po dorucenipisomne, výpovede druhej
zmluvnej stmne.
s Zamesmávateľmoie od Zmluvy odslú <, ak
al bol pron nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu al
po návrh na povolenie resrrukturalizácie v zmysle prislo

Z

)

ných právnych predpisov
bl nie je schopný z dovodu svolal platobne] neschopnusr
ti platil Spoločnosti počas šlestig mesiacov prispevky
za svoiich zamestnanoov, kmrl' sd Učasmíkml
s. Spoločnost môže od Zmluvy odstúpiť, ak zamestnavatel,

resp. osoby konajúce v mene Zamestnávatela su podozrivé
z legalizácie prqrnov z trestne. žlnnnsh' a/aleoo hnancmmnia terorizmu v zmysle osobitneho predpisu a/aleoo sa tieto
osoby nachádzajú na zozname osôb, na ktoré sa vztahuiu'
medzinarodne sankcie podľa osobitného predpisu.
7.0ds1úpenl'm Zmluw zaniká dnom nasleduiueim po denia
cen. pisomneho oznámenia o odstu'peni od Zmluvy druhei
Zmluvnel strane Týmto dnom zaniká povinnosť Zamestná
vatela plant prispevky na doplnkove dochodkove sporenie
za ieho zamestnancov, ktori su Učaslnl'km za'nik povinnosti
zamestnávateľa platit“ prlspevky Zames! avatelá neznáme
prispevky za Zar
na' zánik povinnosti zamestnávateľa pla
2
zákona
bl
a ani zámk
ods
2
plsm.
mestnantov podla ;
v pripade,
odvádzať
zamestnancov,
za
prispevky
povinnosti
Že sa na tomto dohodli. Zamestnávateľ Je povinný oznamit
'
zánik teplo Zmluvy zamestnancom, ktori sd Učastník
Článok VII

uverecne ustanove

Zmenu kontaktne. osoby sd Zmluvné strany povinne bez
zbytočného odkladu pisomne oznámiť druhei Zmluvnei
strane
z z o hr
Z Zamestnávater je na základe Zákona &
hnančnom
poradenstve
nančnom sprostredkovam' a
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zneni
prolesionálnym klientom zamestnavatel tymto prehlasil
ie, že koná vo inastnom mene a finančné prostriedky, ktore
pouziie na úhmdu prispevkov, vratane mlmurladnyth pri
pevkov, sú lehn vlastnlcrvom, ktore bolo nadooudnute'v sux
lade ; právnymi predpismi Slovenske] repub ky.
3. zamestnávater zodpovedá za škodu spdsolaenu pomsenirn
leho povinnosti vyplývaiucich mu z telto Zmluvy v sulade
& prislusnym. právnymi predpismi
a. Práva a povinnosti Zmluvných stran podľa leito Zmluvy sa
riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky
s. Zmluvne strany sa dohodli, že Vn'zhy, ktore nie su riešené
touto Zmluvou sa budú spravovat plislušnýml ustanovenia
mi zákona a Občlanskehu zakonnika v platnom zneni
e. Zmeny a doplnenia tem: Zmluvy je možné uskutocnit výlu
ne formou písomných dodatkov k tejto Zmluve podpisany'ch
oprávnenými zástupcami oboch Zrnluvných stran, ak nie .e
dohodnule nak
7 Zmluva sa vyhotovuie v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo
zmluvných strán dostane po iednom rovnooise
s Zmluvné strany prehlasuiu, ze si Zmluvu riadne prečl'laľl, rei
obsahu porozumeli a na znak suhlasu pripa'ialu' svoie podpisy
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overil idennhkácju osaby oprávnenej konal v mene Zamestnávatela
Týmto whlasupem a potvrdzmem, že som idenňhkmm a
na zákbde jej dokbdu možnosti.

črwrerne' meno a prremsko

hnančnéha agenta

alebo povereného zamestnanca Spobčnosti

podprs hnaninéhn agenta alebo poverenéhu
zamestnanca Spoločnnsti

identifikačné číslu

Príloha:
č. 1 Furmuiár mzpiSu príspevknv (príloha pre zamestnávateľa)
(kóma) (pavinná pn'lnha pre Spomčnosť)
& 2 Wms z nbchodnéhe, resp méhn prísmšneho regrsrra Zamestnávateľ;

