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STABILITA, d.d.s., a.s.
zapísaná v obchodnom regístri Okresného súdu Košice l, oddiel Sa, Vložka číslo: 1407N, so sídlom Bačíkova 5, 040 01 Košice, IČO: 36718556, IČ DPH: SK7020000284

Zamestnávatel'ská zmluva

číslo zmluvy ( 100~==============~
kód zfskatel'a [jij ~

uzatvorená podľa §58 zákona Č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len .zákon") medzí
zmluvnými stranami:
STABILITA, d.d.s., a.s., so sídlom: Bačíkova 5, 040 01 Košice 1, IČO: 36 718 556,
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l, oddiel: Sa, vložka č.: 1407N,
zastúpená: Ing. Milošom Krššákorn, predsedom predstavenstva a JUDr. Mariánom Melichárkom, podpredsedom predstavenstva
(v ďalšom texte len .spotočnost")
a

Obchodné meno zamestnávateľa:

)

)"

Osoby za zamestnávateľa oprávnené zasielať rozpis príspevkov:
Meno, priezvisko

\\1\ •..( .( ~~j\relef6nne ČíSI~:lo ) ot 11 Y rr~~"vj \.t\(1 'H ml' ~J Q. (1.m\l0. ľ~ IA.".., 'J;- t.
Adresa do zamestnania
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Meno, priezvisko ľ""?" číslo Ie-mail

Adresa do zamestnania

Článok l.
1. Predmetom zmluvy je úprava práva povinností zmluvných strán pri ich účasti na doplnkovom dôchodkovom sporení v spoločnosti v súlade s podmien-
kami tejto zmluvy a zákona.
2. Výška a rozdelenie zamestnávateľského príspevku:
a) 50 zamestnávateľský príspevok pre všetkých zamestnancov, ktorí uzavreli so spoločnosťou účastnícku zmluvu (v ďalšom texte len účastníci) vo výške:

I I€ alebo

% zo mzdy účastníka, alebo

variabiIné rozpätie od [ O ]_ do
~---r--L-_--,

( ]násobok príspevku účastníka maximálne však €

b) O zamestnávateľský príspevok pre zamestnancov v kategórii 3, 4, pre tanečných umelcov, alebo hráčov na dychový nástroj. ktorý je povinný platiť
zamestnávateľ (minimálne v rozsahu stanovenom zákonom) vo výške:

] % zo mzdy účastníka.
~-------'

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu možno meniť len so súhlasom oboch zmluvných strán formou písomných dodatkov, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Dodatok sa nevyžaduje
pri zmene čísla bankového účtu, telefónnych čísel, e-mailových adries, oprávnených osôb, kedy na zmenu postačuje jednostranné pisomné oznámenie
jednej zmluvnej strany doručené druhej zmluvnej strane.
2. Spôsob platenia a odvádzania príspevkov, práva a povinnosti zmluvných strán sú upravené v Podmienkach zamestnávateľskej zmluvy so STABILITA,
d.d.s., a.s., ktoré sú prilohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona, Občianskeho zákonníka a ďalšími platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
5. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom uvedeným v tejto zmluve.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Dátum účinnosti zmluvy:
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STABILITA, d.d.s., a.s.
BaČIKOl/lI 5 040 Ol Kosíce. Slovakia
IČO: 36718 55é. CIČ: 2C22511852


