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Za mestnSvatel'sk6 zmluva

Zmluvn6 strany:
1. Doplnkovd d6chodkovd

spoloinosfTatra banky, a.s.
Sidlo: Hodiovo ndmestie 3, 811 06 Bratislava
KoreSpondencnd adresa: Hod2ovo namestie 3, P.O.BOX 59, 850 05 Bratislava 55
leo: 36 291 111, Registracia: Obchodnjr register, Okresny st]d Bratislava l,Oddiel: Sa, Vlozka dislo: 3857/8
Zastupend: lng. Miloslav Mlyn6r, predseda predstavenstva, lng. Martin Duriandik, podpredseda predstavenstua
(d'alei len ,,spolocnosf") a
2. Zarestndvatef:

Zriicladna Skola

Sldlo:

Sadovri 620, Senica

160:

3182'7705

ul6:

2021077696

Fanto$ spojenie:

Regi$r6cia:

92 I 456s008/5600

Zast{fenf
lft reipondenGn{ adre$at;,
(d'alej len ,zamestn6wtel"') (spolodnast a zamestndvatel spolu dalej len ,,zmluvn6 strany" a jednotlivo ,Zmluvnd strana")

uzatvdraj0 podla zdkona Ndrodnei rady Slovenskej republitqy d. 650/2004 Z. z. o doplnkovom d6chodkovom sporeni a o zmene a doplneni niektoryi'ch zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (dalei len ,,zdkon") tito zamestnavatelski zmluvu (d'alei len ,,zmlwa"):

Cl5nok

el6nor g

1

Z6nik zamestn6vatefskej zmluvy

Predmet zmluvy

1.
2.

E
!
3.

vsetcicfr zamestnancor, ttcn so spOenogou uatrorili 06a$nicku zmhrw, watane
zam€slnancor, Kori Wkone\aju rizikov$ prece,
iua za -m"utrun"cv, ktori so wdocnG(ou tlzatwdli Udauttri,ao, tnL*
uvt*i".1:
"
rizikor6 prace,

za

6l5nok +
ZSveredn6 ustanovenia

a to v sulade s ustanoveniami zekona.
Udastnikom sa pre 0eely tejto zmluw rozumie kazdy zamestnanec zame$na\ratefa, ktoni
uzavrel so spolodnosfou 06astnicku zmluw.

2.

et6nok z

1.

Zamestnavatelska zmlwa mOZe zanikn!{ odst0penim od zamestnevatefskej zmluvy, vypo
vedanim zamestnavatetskej zmluvy, dohodou zmluvnich stran alebo zanikom zamestnavatefa alebo spolocnosti, podla podmienok uvedenych v zakone.
Vypovedat zamestna\atelsk0 zmluvu m62e spoloanosf alebo zamestnavatef. U;poved
musi byt pisomna a musi byf dorueena druhej zmluvnej strane. \{i'povedna lehota je tri
mesiace a zadina plyn0t prvi'm driom kalendarneho mesiaca nasleduj0ceho po dorueeni
srpovede a skonci sa uplynutim posledneho dia prislusneho kalendarneho mesiaca.

Predmetom tejto zmluw je 0prava prev a povinnosti zmluwich stran pri prispievani
zamestnavatel'a na doplnkove d6chodkove sporenie sr'ojich zamestnancov za udelom
umoznit im lska{ doplnkoui ddchodkow prijem v starobe a doplnko^i dOchodkovi prijem
v pripade skondenia wkonu pr6c podla $ 5 ods. 2 zakona (dalej len ,,rizikove prace").
Zamednavatel e zavezuje platit a odvadzat prispevky:

navani doplnkoveho dochodkoveho sporenia a bez zbyto6n6ho odkladu nawaiom sa
informovat o vsetkych skutocnosliach, ktore by mohli owlyvnit plnenie tejto zmluvy.
zamestnevatef sa zauazuje &zzbyiodneho odkladu oznamif spoloenosti uietky skutocnosti, ktor6 maj0 Ww na jeho 06as{ alebo 0cast jeho zamestnancov na doplnkovom
d6chodkovom sporeni v spolodnosti. Zamestna\atef posMne dalsie udaje uveden6
v Dopliujlcich intormeciech o zamestnavatefovi.
zamestna\atel po dohode so spolocnosfou mOZe poskytn0t spolocnosti osobn6 Udaje
svojich zamestnancov v rozsahu udajov: meno, priezisko, telet6nne dislo na spraclvanie,
a to za 06elom kontakto'/ania zamestnancov zo strany spoloenosti s ponukou uzatvorenia
0castnickej zmluvy a s tim srMsiacich sluZieb, a to na dobu jedneho roka. Zamestnavatef

Vfska prispevkov a podmienky platenia prispevkov
Zame$nalatel sa zavazuje platit spolocnosti prispevky na doplnko/6 dochodkoG spore
nie za kaid6ho udastnika, ak sa so spolocnostou nedohodne inak:
Forma prisp€lku
{"/"e, EUR alebo nd&bok , ,',',':tJ!iska ,, i}rii.tim{lns Maxitldli€
prbpe${u zams€ffiailca} ,,,,,: -,i:

Skupina

r.

F;-------------lF----_-l

vyfilasuje,ZejevsUladesozekonom6. l22/2Ol3z.z.oochraneosobnichudajovvplat
nom zneni oprameny osobne Udaje svojich zamestnancov spoloCnosti podl'a tejto zmluw
poskytn0f a Ze mu bol udeleny pisomni s{rhlas zamestnancov na poskytnutie idajov podfa
tejto zmluw
Zamestna\€tel je povinni zrozumitefnim sposobom inlormovat svojich zamestnancov

2.
3.
4.
5.

2.
3.

4.

Zmluvnd strany sa zavtizuju chranif pra\a a zdujmy ucastnikov aj zachova\anim mleanlivosti
o skutodnostiach, o ktoniah sa doar'edeli v suvislosti s wkonavanim doplnkoveho dochodkov6ho sporenia a s plnenim zavdzkov wplivaj0cich z tejto zmluvy.
Zmlwne strany sa zavaizujrl poskyto/at si nawajom potrebn0 sudinnosf a pomoc pri wkG

zamedna\ratef ma pravo zaplatif prispevok aj v inej vi6ke.
Zamestnavatef sa zavazuje odvadzat prispevky podla bodu 1 tohto clanku a prispevky
ucastnikov, a zasielal rozpis prispevkov eleKronicky, podla Pravidiel odvadzania prisper
kov na doplnkove d0chodkov6 sporenie (dalej len ,,pravidl6"), pravidelne mesadne, najnesk6r do konca kalendarneho mesiaca, bezhotovostne na idet spoloenosti, pokiaf sa
spolodnosf so zamestnavatefom nedohodne inak.
Zamestnavatef berie na vedomie a suhlasi s hirn, Ze spolocnosfje opravnena podta potre'
byzmenif, doplnif, inak upraM{ alebo oplne nahradif praMd6, Konich aktualne znenie spo
lodnost aerejiuje na svojom webo\om sidle w.ddstatrabanky.sk. Zamestna\ratef sa
zavazuje postupoval vzdy podfa phtnych a 0dinnych praMdiel.

--fu'f
lng. Mjlo$lav Mlyriir
predseda predsla/enstva

tng..lvtartin Puriantit<

podpradseda irred$tenstva

1) dislo zmluw @nami spoloincf listom po @idryilizmluvy spoloen6fou
2) newpinaf, akje zhodna s adresou sidh
3) ui6ka prispevku v % z vymeria€cieho zakladu amestmne podfa o$bitneho predpisu

6.
7.

8.
9.

o podmienkach dohodnut'ich v tejto zmluve. Zamestnavatef berie na vedomie, Ze vzeiomne prava a povinnosti Ucastnikov a spolodnosti sa riadia zekonom, Statutmi doplnkowch
dochodkowch tondov, informadnimi prospektami (kf0eovimi informaciami) dophkowch
dochodkowch fondov, Udastnickou zmluvou a vseobecnlimi obchodn:imi podmienkami
spoloenosti, s Konimi sa zameshavatef oboznamil a Kor6 su k dispozicii na webovom
sidle spoloonosti.
Trrto zmluw je moZn6 menif a dopiia{ len lormou pisomnych dodatkov.
Tato zmluva je vyfiotovena v dvoch rovnopisoch, z Konich jeden romopis je pre zamestnevatefa a jeden rovnopis je pre spolocnost. Kazdy rovnopis sa polaiuje za original.
Tato zmluva nadobuda platnos{ a udinnost dtiom podpisania oboma zmluvnymi slranami.
Vzajomn6 pra\ra a povinnosli zmluvnich stran blizSie nespecifiko\iane v tejto zmluve sa riadia pravidlami, s ktonirni sa zamestnevatef oboznemil a svojim podpisom vyjadruje s nimi
sohlas, ako aj zekonom, prislusnlimi usianoveniami Obdianskeho zakonnika a dalsimi platnlimi useobecne zavaiznymi pramymi predpismi.

01.07.20t5

Doplfiui0ce inform6cie o zamestndvatel'ovi
1.

Kontaktnii osoba (urdend na komunikdciu so spolodnosfou)
a) urden6 na uzatvAranie zmlw

ileno
TeL

a

pdezrl*ko:

ei$o

{wetdne,

Vlasta HyZova

smer.,iida):

0346512910

Fax Eiels:

hyzova@zs3senica.sk

b) urcenA na odvAdzanie prispevkov
Msno,a

prieaieto;

Vlasta HyZovii

Tel. 6islo {vrdtane emer. 0iela!
E-mail:

2.

hy

Dopliuj0ce 0daje o zamestn5vatel'ovi
Defi,ur€enf na tdFlatU miezd:

I

Zamestn5va zamestn6vatel'zamestnancov, ktori vykonSvajti rizikov6 pr6ce?

LJano

4.

Far€isto:

sk

Evideninf podet zamesinancov:

3.

0346512910

l/nie

M6 zamestn6vatel'uzatvoren0 zamestn6vatel'skt zmluvu aj s inou doplnkovou d6chodkovou spolodnostou?

lr'lano I lnte

5. Zoznam organizadnych jednotiek zamestn6vatel'a, ak tieto budri vykon6vat platby prispevkov na doplnkov6 d6chodkov6 sporenie
samostatne
Celkovf poGet organizadnfch jednotlek, ktor€ budri Wkon6vaf platby prispevkov na doplnkovd ddchodkov6 sporenie samostatne:
Organizatn* ie!,,1otka

6,1

N6uov organizainei ieOnotfqy:

Sidlo:
Ulica:

Obec,/Mesto:
prisBgvk/ na doplnkovt dachcdksve sporenie)

Eankov6,spoienie crganiratnslled-nqtky {banka a iislo rictu, z ktor6ho

digo *eiu a k6d banky;
KontaktnS oeobav organieaEneJJednotke (ocobaurden6na komunikAciu sospolo6nostou)
llfeno a:,priavisks;
Tel.6islo (wdtane smer. cisla):

Fax,iislo:

'E*nail:

efi urienf na riplatu miezd v,orEanizadnei itdfiolle:
Ak m6 zamestn6vatel'viac ako jednu organiza6nrl jednotku, wedie rovnak6 inform6cie o d'alSich jednotk6ch v osobitnej prilohe.

Informovanie zamestnancov o doplnkovom dôchodkovom sporení

a) Má zamestnávateľ podnikový časopis/noviny?
Oáno [Zlnie

Ak áno, uveďte údaje o osobe zodpovednej za vydávanie časopisu/novín:
Meno a priezvisko:

�:-:--:---;::::======================�-----::-:-::-;::::===========================�

Tel. číslo (vrátane smer. čísla}:

Fax či,lo:

E-mail:

b) Použiva zamestnávateľ intranet na informovanie svojich zamestnancov?
Oáno [{]nie
Ak áno, uveďte údaje o osobe, ktorá takéto údaje poskytuje:
Meno a priezvisko:

=-=-=-::::::_=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=.........,�-------;::=======================�

L----......

Tel. číslo (vrátane smer. čísla):

Fax číslo:

E-mail:

Za overenie správnosti vyplnených údajov v zmluve zodpovedá finančný sprostredkovateľ:

82084
Sief

21277

Identifikačné číslo

vl Senici

dňa: 101.07.2015

1 Lenka Škodová
Meno a priezvisko

za zamestnávateľa

Záznam a informácie o doplnkovom dôchodkovom sporení
spísaný viazaným finančným agentom na základe informácií poskytnutých klientom podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom spro
stredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej len .zákon o finančnom sprostredkovaní") pred sprostredkovaním finančnej služby
Tatra banka, a.s.

Sídlo: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00 686 930
DIČ: 2020408522
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 71 /B
Registračné číslo v zozname viazaných finančných agentov v podregistri doplnkového dôchodkového sporenia: 34945
(ďalej len „VFA")

VFA vykonáva sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „dds") na základe zmluvy s jednou finančnou inštitúciou, a to s Doplnkovou
dôchodkovou spoločnosťou Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 3857/B (ďalej len „ODS Tatra banky"), ktorá má výhradnú povahu. (VFA má 100 %-ný podiel na základnom imaní DOS
Tatra banky a na hlasovacích právach DDS Tatra banky a ODS Tatra banky nemá žiadny podiel na základnom imaní VFA, ani na hlasovacích právach VFA).
Dňom účinnosti zamestnávateľskej zmluvy sú ODS Tatra banky a klient viazaní právami a povinnosťami v nej dohodnutými. Prípadné sťažnosti na činnosť VFA
je možné podať:
a/ písomne na adrese Tatra banky alebo
b/ písomne na adrese ODS Tatra banky alebo
c/ písomne príslušnému orgánu dohľadu nad vykonávaním dds a vykonávaním finančného sprostredkovania, ktorým je Národná banka Slovenska, Imricha
Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská republika.
Prípadné spory vyplývajúce zo sprostredkovania dds je možné po odsúhlasení zmluvnými stranami riešiť mimosúdne podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediá
cii alebo zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Finančná inštitúcia podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska (ďalej len "NBS").
Klient:

Obchodné meno klienta:

1 Základná škola

Adresa: J Sadová 620, Senica
IČO: j 31827705

DIČ: 1

2021077696

Tel.: �----------------' E-mail: '----------------------------'
(ďalej len „klient" )
Klientove požiadavky, potreby, skúsenosti a znalosti týkajúce sa dds, ktoré je predmetom sprostredkovania, s ohľadom na povahu tohto produktu (zvole

nú alternatívu označte v tabuľke krížikom):
Predmet finančnej služby

Doplnkové dôchodkové sporenie

Má záujem o dds

Má skúsenosti

D

Má

postačujúce znalosti

D

Klientova finančná situácia s ohľadom na povahu produktu, ktoré je predmetom sprostredkovania:

Klient berie na vedomie , že maximálna výška výdavkov, týkajúca sa príspevkov na dds, zúčtovaná do nákladov je maximálne 6 % zo zúčtovanej mzdy vrátane
náhrady mzdy zamestnanca, ktorý je účastníkom dds.
Klient odmieta poskytnúť údaje o svojich požiadavkách, potrebách, skúsenostiach, znalostiach a o svojej finančnej situácii a trvá na uzatvorení dds.

D

Na základe klientových potrieb, požiadaviek, skúsenosti a znalostí sme sa s klientom dohodli na voľbe Doplnkového dôchodkového sporenia.
Poskytnutá finančná služba: uzatvorenie zamestnávateľskej zmluvy
Odôvodnenie odporúčania produktu dds: vybrané a prerokované otázky s klientom (v rozsahu požadovanom klientom, podľa klientových požiadaviek)
Náklady na finančné sprostredkovanie

VFA informuje klienta, že za finančné sprostredkovanie prijíma, na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní, od ODS Tatra banky peňažné plnenia (ďalej
len „odmena").•
VFA informuje klienta, že môže požiadať o zverejnenie výšky odmeny.
Vyhlásenie klienta

Vyhlasujem, že som bol informovaný o všetkých skutočnostiach podľa§ 33 zákona o finančnom sprostredkovaní v dostatočnom časovom predstihu na trvan
livom médiu poprípade ústne na základe vlastnej žiadosti; zároveň potvrdzujem, že ak som požiadal o zverejnenie výšky odmeny, VFA ma jednoznačne, pres
ne a zrozumiteľným spôsobom informoval aj o výške svojej odmeny za finančné sprostredkovanie.
Vyhlasujem, že mi bola v súlade s ustanovením zákona o finančnom sprostredkovaní, jasne a zrozumiteľne predložená ponuka DOS Tatra banky, tejto ponuke
som porozumel a na základe nej som si zvolil vyššie uvedenú finančnú službu týkajúcu sa produktu dds slobodne a bez nátlaku. Potvrdzujem, že moje požia
davky a potreby týkajúce sa predmetnej finančnej služby boli riadne zaznamenané v tomto formulári, považujem hore uvedený rozsah zaznamenaných infor
mácií v súvislosti s dojednávaním uvedeného produktu za dostatočný. Potvrdzujem, že mám dostatok disponibilných peňažných prostriedkov na úhradu dds.
Súčasne potvrdzujem, že som bol oboznámený s informáciami, ktoré sa týkajú oznamovacej povinnosti VFA voči mojej osobe na základe zákona o finančnom
sprostredkovaní a že som bol písomne oboznámený s dôležitými podmienkami uzatváranej zamestnávateľskej zmluvy.

v �' S_e_m_·ci_______�I dňa:I 01.07.2015

• Výška odmeny je 10 EUR za jednu zamestnávateľskú zmluvu.

Podpis klienta

