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uzatvorená podl'a 5 58 a nasl. zákona č' 650/2004 Z.z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení v platnom znení (d'alej len ,,Zákon") medzi:
NN Tatry _ Sympatia, d.d's', a.s., zapísaná v obchodnom registri
okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č..:3799/8, so sídlom
Jesenského 4/C,8t1- 02 Bratis|ava, lČo: 35976853, DlČ: 20221'19836,
Klĺentska linka: 0850 LtL 464, WWw.nntatrysympatia'sk
lBAN: SKLL 0900 0000 0055 8060 5a5a (d'alej len ,,Spoločnosť")
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obchodné meno

Služby obce Ďurčiná s.r.o.

zapísaný v oR okresného súdu (prípadne v inej

Żtina

evidencii)

oddiel

vložka č.

Sro

74227lL

lČo

5 2 9,0

0 B

Sídto (ulica, číslo,obec)

PsČ
0 1

Ďurčiná 370
Bankové spojenie (|BAN

JK

1

-

9

50

1l

lnternational Bank Account Number)

osoby oprávnené konať v mene Zamestnávatel'a (meno a priezvisko, titul)

Konajúce na základe (funkcia/plná moc)

Mgr. Maftina Bohušová

konatel'

Kontaktná osoba (meno, priezvisko, titul, funkcia)

H0lr.

14ąrŁ'ĺ

Tele#n

ną Aohqť'cvď
Mobil

030ý 1bŻb1(,: '-'''' .sĹa roďką(Đ

gŁ

ofu'cdL)v^eL"hą.

(v d'alšom texte Spoločnosťa Zamestnávatel'aj ako ,,Zmluvné strany")

**'nľęĺlĺĺl
]..

Predmetom tejto zamestnávateľskej zmluvy (d'alej len ,,Zmluva") je úprava práv a povinnostíZmluvných strán pri
doplnkovom dôchodkovom sporenív súlade s podmienkami Zmluvy a príslušných právnych predpisov.

príslušného

'áno .

2. Príspevok Zamestnávatel'a zamestnancom, ktorísúna základe rozhodnutia
orgánu zaradení do kategórie 3 alebo 4 alebo vykonávajú profesiu tanečníka alebo hráča
na dychový nástrojv zmysle $ 2 ods. 2 písm' b) Zákona

Výška príspevku Zamestnávateľa pre zamestnancov podl'a predchádzajúcej vety v EUR
ako Yo z vymeriavacieho základu zamestnanca1

3. Príspevok Zamestnávatel'a zamestnancom, ktorí nie sri na základe rozhodnutia príslušného
orgánu zaradení do kategórie 3 alebo 4 a nevykonávajú profesiu tanečníka alebo hráča
na dychový nástroj v zmysle 5 2 ods. 2 písm. b) Zákona
Výška príspevku Zamestnávatel'a pre zamestnancov podl'a predchádzajúcej vety v EUR
ako % z vymeriavacieho základu zamestnanca1

4' Čakacie obdobĺe podl'a čl. lll bod 1. tejto

€

alebo

alebo

2

%

'.'

áno

'

'€

nie

ł'N

Zmluvy2

áno ,. nie
(max.

1

nie

1"2

mesiacov)

V prípade neoznačenia žiadnej z možnosti Áno/Nie, avšak určenia výšky príspevku Zamestnávatel'a zamestnancom
definovaným v príslušnombode Zmluvy sa má za to, Že Zamestnávatel' zamestnáva a poskytuje príspevok v stanovenej
výške zamestnancom definovaným v príslušnom bode Zmluvy.

V prípade neoznačenia žiadnej z možnostíAno/Nie, avšak urče.nia počtu mesiacov čakacieho obdobia sa má za to, ž.e
Zamestnávateľ v Zmluve čakacie obdobie určuje v stanovenej dízte. v prípade neoznačenia žiadnej z možností Áno/Nie
a neurčenia počtu mesiacov čakacieho obdobia sa má za to, že u Zamestnávateľa sa neuplatňuje čakacie obdobie.

oĺiginál pľe SpoloČnost;

1. kópia pre

Zam(:'tnáVatŕ]la
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obdobia pre svojich Zamestnancov

článok ll
Povinnosti Zmluvných strán
1. Zamestnávatel'sa zaväzuje:
a) platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové
sporenie za svojich zamestnancov, ktorí uzatvorili so
Spoločnosťouzmluvu o doplnkovom dôchodkovom
sporení (d'alej aj ako ,,Účastníci") v súlade so Zmluvou

ktorého

skutočnostiach o vykonaní organizačných zmien a ich

renie, výška jeho príspevkov a čakacie obdobie, môžu byt
zmenené na základe jednostranného písomného oznámenia
Zamestnávatel'a podpísanéhoosobami oprávnenými konať
V mene Zamestnávatel'a, ktoré bude doručenéSpoločnosti.
Takéto oznámenie bude považovanéza neoddelitelhú súčasť
Zmluvy.

2. Príspevok Zamestnávateľa za zamestnancov podl'a $ 2
ods. 2 písm. b) Zákona je najmenej vo výške určenej
Zákonom. V prípade porušenia povinnosti Zamestnávatel'a
platiť a odvádzať príspevky za týchto zamestnancov môže
príslušnýinšpektorát práce vyvodiť voči Zamestnávatelbvi

dôsledkoch na účasťZamestnávatel'a a Účastníkov

-

na doplnkovom dôchodkovom sporen í,

Vstupe do likvidácie, začatíkonkurzného konania,
reštrukturalizačnéhokonania podl'a zákona č.7 /2oo5
Z, z. o konkurze a reštrukturalizácii, zmene právnej
formy, identif kačných ú dajov Za mestn ávatel'a,
iných skutočnostiach majricich vplyv na vznik, trvanie
a zánik Zmluvy,
i

c) zrozumitelhým spôsobom informovať o obsahu Zmlu_
vy svojich zamestnancov tak, aby získali potrebné
informácie o možnostiach a podmienkach ich účastina
doplnkovom dôchod kovom sporení,
d) umožniť zamestnancom a finančným agentom Spoločnosti vstup do ním vymedzených priestorov, vo vopred
dohodnutých termínoch za účelominformovania za-

zodpovednosť v súlade so zákonom č.. L25/2o06 Z.z.
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2oo5
Z.z' o nelegá|nej práci a nelegálnom zamestnávaní a o
zmene a doplnení niektoných zákonov'
3. Zamestnávatel' platí a odvádza príspevky bezhotovostne
jednou sumou na účetSpoločnosti uvedenýv záhlavíZmluvy
najneskÔr

do posledného dňa

kalendárneho mesiaca

nasledujúceho po období, za ktoré sa príspevky platia

odvádzajú. Najneskôr do toho istého dňa sa Zamestnávatel'
zaväzuje zaslať Spoločnosti rozpis príspevkov v súlade s čl.
lV tejto Zmluvy.
a

4. Periodicita platenia príspevkov Zamestnávatel'a je jeden

sporenia ustanoveniami Zmluvy a Zákona,

mesiac, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
Celkový súčetpríspevkov podl'a rozpisu musí byť totožný
s výškou sumy hromadnej platby, ktorá bude prevedená na
účetSpoločnosti. Zamestnávateľ zodpovedá za správnosť
poukázanej platby ako aj za prípadnéškody vzniknuté

činnosťtýkajúcusa doplnkového dôchodkového sporenia,

Ak Zamestnávatel'uhradí sumu nižšiuako je suma uvedená

mestnancov

2.

o

je fyzická osoba zamestnancom, počas ktoré,

cami zamestnancov. Vymedzenie zamestnancov, ktoným
Zamestnávatel' prispieva na doplnkové dôchodkové spo-

b) informovaťpísomne bezzbytočnéhoodkladu Spoločnosť

príspevku,

Zmluve' Či

Zamestnávatel'nie je povinný platiť príspevky, ak bolo čakaciq
obdobie v maximálnej oíĺrejeaneno roka u Zamestnávatel'a
dohodnuté v kolektívnej zmluve, a ak u Zamestnávatel'a ne_
pôsobí odborová organizácia, so splnomocnenými zástup-

a Zákonom,

o skutočnostiach, ktoré majú vplyv na trvanie, priebeh
a zánik účastiZamestnáVatel'a a jeho zamestnancov na
doplnkovom dôchodkovom sporení, a to najmä o:
skutočnostiach týkajúcich sa zmeny ridajov o Účastníkoch, skončeníich pracovného pomeru, smrti, dôvodoch prerušenia platenia príspevku, neplatenia

v

obdobie je obdobie od vzniku právneho vzťahu, na zák,

možnostiach doplnkového dôchodko_

vého sporenia.
Spoločnosťsa zaväzuje:

a) riadiť sa pri vykonávaní doplnkového dôchodkového

5.

b) poskytovať Zamestnávatelbvi konzultačnú a poradenskú

v súvislosti s nesprávnou výškou odvedených

c) zabezpečiťpripisovanie príspevkov na osobné účty

na rozpise príspevkoy prĺradenie príspevkov na osobné
účtyÚčastníkov vykoná Spoločnosť aź po doplatení

Účastníkov a vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia poberatelbm dávok v sú lade s príslušnými

ustanoveniamiZákona,

d) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,
o ktoných sa dozvie v súvislosti s plnením predmetu
Zm l uvy, po kia l' Zm luv a, Zákon, oso bitn é právne pred

alebo zmluva o

pisy

doplnkovom dÔchodkovom sporení

nestanovia inak.

rozdielu Zamestnávatelbm a v súlade s 5 62 ods' 2Zákona.
Zamestnávatel' sa zaväzuje doplatiť rozdiel bezodkladne,
najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zistenia uvedenej

skutočnosti Zamestnávatelbm.

Ak

Zamestnávatel' uhradí

sumu vyššiuako je suma uvedená na rozpise, Spoločnosťvráti
preplatok zamestnávatelbvi, ak sa s ním nedohodne inak.

článok lv

článok lll

Platenie a odvádzanie príspevkov Zamestnávatelbm
1. Zamestnávatel' sa zaväzuje platiť a odvádzať Spoločnosti
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za svojich
zamestnancovvymedzených

príspevkov.

v čl' l Zmluvy,

ktorísúÚčastníkmi.

PríspevkyZa mestnávatel'a na doplnkové dôchodkové sporenie
platíZamestnávate|'vo výške podl'a čl. l Zmluvy. Zamestnávatel'
je oprávnený poukázať Spoločnosti za svojich zamestnancov

vymedzených v čl. l Zmluvy, ktorísúÚčastníkmi, mimoriadny
príspevok. Za mestnávateľ je oprávne ný u rčiťd ížkučakacieho

Rozpis príspevkov
]_' Zamestnávatel' sa zaväzuje najneskôr pred uskutočnením
platby príspevkov zaslať Spoločnosti rozpis príspevkov vo
forme, ktorejvzortvorí prílohu č' 1Zmluvy. Rozpis príspevkov
Zamestnávateľ zasiela Spoločnosti prostred níctvom e-ma ilu ą
na adresu rozpisy@nn.sk spôsobom uvedeným v Pokynoch

pre zamestnávatelä, ktoré sú prístupné na webovom sídle )ź
Spoločnosti WWW. nntatrysym patia.sk.

2' V prípade zasielania rozpisu príspevkov prostredníctvom
e-mailu, Zamestnávatel' použije na ochranu osobných
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4dajov uvedených v rozpise šifrovanie pomocou PGP
5 klÚča, ktoryi mu bude poskytnutý Spoločnostbu podľa

7

pokynov uvedených na webovom sídle v sekcii Pokyny pre

zamestnávateľa.

3. Ak Zamestnávatel'platí príspevok za zamestnanca vykonávajúceho prácu podl'a 9 2 ods. 2 písm. b) Zákona, je povinný

túto platbu v rozpĺse označiťspôsobom, ktoryí vyjadruje
skutočnost', že ide o účastníkapodl'a $ 2 ods. 2 písm. b)
Zákona a umožníjej osobitnú evidenciu, ako aj označiť

4.

obdobie, za ktoré platí príspevky.
Zamestnávatel' zodpovedá za obsah zaslaného rozpisu.
V prípade zistenia chyby v rozpise, oprávnená osoba za
Spoločnosťvyzve kontaktnú osobu Zamestnávatel'a na
opravu. Zamestnávatel' je povinný odstrániť nedostatky
V rozpise, a to bez zbytočnéhoodkladu. Priradenie

príspevkov na osobné účtyÚčastníkov vykoná Spoločnosťaž po doručenísprávneho rozpisu príspevkov
Zamestnávatelbm a v súlade s $ 62 ods. 2Zákona'
5. Ak má Zamestnávatel'organizačné zložky, ktoré samostatne zúčtovávajúa vyplácajú mzdy zamestnancov a budú
za zamestnancov platiť a odvádzať príspevky, je povinný
s prvým rozpisom platieb zaslať Spoločnosti zoznam
týchto organizačných zložiek s ich označením,ktoré bude

používaťpri platení príspevkov ako variabilný symbol,
predkladaní rozpisu platieb a komunikácii so Spo|očnosťou. Zamestnávatel' oznámi akúkolVek zmenu týkajúcu
sa takýchto organizačných zložiek Spoločnosti písomne
s najbližšímrozpisom platieb.

čIánok v
Dôverné informácie, ochrana osobných údajov
L. Spoločnosť a Zamestnávatel'sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dÔverných informáciách, o ktoąich sa dozvedia
v súvislosti so Zmluvou a neprezradiť ich tretej osobe.
Zamestnávateľ nakladá s dôvernými informáciami v súlade
s platnými právnymi predpismi a je oprávnený poskytnúť
dôverné informácie tretím osobám iba v prípadoch a za
podmienok stanovených právnymi predpismi, právoplatnými

rozhodnutiami súdov alebo orgánov veĘnej moci a v prĹ
padoch dohodnutých v Zmluve.
2. Spoločnosťspracúva osobné údaje Účastníkov na základe

$ 28a

Zákona bez ich súhlasu, a to na
vymedzený účel:,,správadoplnkového dôchodkového
sporenia a vykonávanie činnosti doplnkovej dôchodkovej
ustanovenia

spoločnosti". Spoločnosť spracúva osobné údaje Účastníkov
vo vlastnom mene ako prevádzkovatel' osobných údajov
v zmysle zákona č' 18/2oI8 Z'z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektoých

zákonov V platnom

znení (d'alej len ,,Zákon o ooÚ") a v súlade s technickými

a

organizačnými opatreniami prijatýmĺ Spoločnosťou

vzhl'adom na povahu, rozsah, kontext a účelspracúvania
osobných údajov Účastníkov, ako aj na riziká s rôznou
pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie
predstavuje pre práva a slobody Účastníkov za účelom
eliminovania a minimalizovania hrozieb a rizík pôsobiacich
na spracúvanie osobných údajov Účastníkov'
3. Zamestnávatel' a Spoločnosťberú na vedomie, že pri
spracúvaní osobných údajov Účastníkov v rámci plnenia
ustanovení tejto Zmluvy má každá zo Zmluvných strán

postavenie prevádzkovatel'a v zmysle Zákona o ooÚ a každá
zo Zmluvných strán spracúva osobné údaje Účastníkov vo

svojom vlastnom informačnom systéme na vymedzený
účelspracúvania osobných údajov.

4. Zamestnávatel'a Spoločnosť berú na vedomie všetky svoje

práva a povĺnnosti v oblasti ochrany osobných údajov kto_
ré im vyplývajú ako prevádzkovatelbm zo Zákona o ooÚ,
z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a zo

Zmluvy a zaväzujú sa ich dodržiavať'

článołVt Trvanie Zmluvy
L. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom jej pod_
pisu Zmluvnými stranami, resp. dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia v prípade povinne zverejňovanej zmluvy podl'a

osobitného predpisu. Pri povinne zverejňovanej zmluve
pod ľa osobitného pred pisu Za mestnávatel' zašle kontaktnej

osobe Spoločnosti písomné potvrdenie o jej zverejnení
najneskôr do 5 dní odo dňa zverejnenia.
2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú'
3. Táto Zmluva zaniká:
a) odstúpenímod Zmluvy,
b) vypovedaním Zmluvy,
c) dohodou Zmluvných strán,
d) zánikom Spoločnosti alebo Zamestnávatel'a bez právneho nástupcu.
4. Zmluvu možno vypovedať z akéhokolVek dôvodu alebo bez

uvedenia dôvodu v 3 mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začínaplynúťprvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručenípísomnej výpovede
druhej Zmluvnej strane.

5. Zamestnávateľ mÔže od Zmluvy odstúpi{ ak:
a) bol proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie v zmysle
prís lušných právnych predpisov,

b) nie je schopný z dôvodu svojej platobnej neschopnosti
platiť Spoločnosti počas šiestich mesiacov príspevky za
svojich zamestnancov, ktorí sú Účastníkmi.

6. Spoločnosťmôže od Zm|uvy odstúpiť,ak Zamestnávatel',

resp. osoby konajúce V mene Zamestnávatel'a sú podozrivé
z legalizácie príjmov z trestnej činnosti a/alebo financovania terorizmu v zmysle osobitného predpisu a/alebo sa tieto
osoby nachádzajú na Zozname osôb, na ktoré sa vzťahujú
medzinárodné sankcie podl'a osobĺtnéhopredpisu.

7. odstúpenímZmluva zaniká dňom nasledujúcim po
doručenípísomnéhooznámenia o odstúpeníod Zmluvy
druhej Zmluvnej strane' Týmto dňom zaniká povinnosť

mestnávatel'a platiť prís pevky na doplnkové dôchod kové
sporenie za jeho zamestnancov, ktorí sú Účastníkmi'Zánik
Za

povin nosti Zamestnávatel'a platiť príspevky Za mestnávateľa

neznamená zánik povinnosti Zamestnávatel'a p|atiť príspevky za zamestnancov podl'a $ 2 ods. 2 písm. b) Zákona
a ani

v

zánik povinnosti odvádzať príspevky za zamestnancov,

prípade, že sa na tomto dohodli. Zamestnávatel' je
povinný oznámiť zánik tejto Zmluvy zamestnancom, ktorí

sú Účastníkmi.

ż
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článok Vll
Záverečné ustanovenia
].. Zmenu kontalĺtnej osoby sú Zmluvné strany povinn é bez zbytočnéhoodkladu písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane'

2. Zamestnávatel' je na základe zákona č. 186/2009 Z. z.
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

a o zmene a doplnení niektoných zákonov v platnom znení

profesionálnym klientom' Zamestnávatel' týmto prehlasuje, že koná vo vlastnom mene a finančnéprostriedky, ktoré
použije na úhradu príspevkov, vrátane mimoriadnych príspevkov, sú jeho vlastníctvom, ktoré bolo nadobudnuté v súlade s právnymi predpĺsmi Slovenskej republiky.

3. Zamestnávatel'zodpovedá

za škodu spôsobenú porušením

jeho povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy v súlade

4.

ra

5. Zmluvné strany sa dohodli, ževztahy, ktoré nie sú riešené
touto Zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniamiZákona a občianskeho zákonníka v platnom znení.

6. Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možnéuskutočniťvýlučne formou písom ných dodatkov k tejto Zm luve pod písa ných
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak nie je
dohodnuté inak.

v Zmluve nie je uvedené iné miesto uzatvorenia,
miestom uzatvorenia Zmluvy je sídlo Zamestnávatel'a.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá
zo Zmluvných strán dostane po jednom rovnopise.

7. Ak

8.

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali,
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje
podpisy.

s príslušnými právnymĺ predpismi.
Práva a povinnosti Zmluvných strán podlä tejto Zmluvy sa
riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky'

Dňa

V-

Durčinej

Podpis
Meno a priezvisko
Funkcia/plná moc

obchodné meno

Mgr

hušová

natel'

Služby obce Ďurčiná s.r.o.

Služby obcc Duľčinás.ľ.o., ľ.s.p.
Durčiná 37a, 015 01 Ďtlrčina

lco: szs00al9, Đ/o 2121193195

lng.

pXr*síonĺk

predsed*f redstavenstva

NN Tatry

- Sympatia, d.d.s.,

a.s.

lCDPH: s'K2í21193195

Podpis

Mgr. lvrap;,', ,.členĘredstavenstva

Meno a priezvisko

NN Tatry

Funkcia/plná moc

- Sympatĺa, d.d.s.,

a.s.

obchodné meno

l
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Údap zamestnanca Spoločnosti / viazaného finančnéhoaBenta Spoločnosti

ldMA

1,5,9 6,L,2,

NBS1 Meno a priezvisko
5 3'
MarianaŠutá

Čísloregistrácie v

23 B9

Podpis

Úda;e zástupcu2 maktérskej spoločnosti3

obchodné meno maklérskej spoločnosti3

ldMA maklérskej spoločnosti3

U

łu/h

Čísloregistrácie zástupcu2v NBS1

Meno a priezvisko / názov zástupcu2

Podpis zástupcu2
:

Príloha: č. ]' Formulár rozpisu príspevkov (príloha pre Zamestnávatel'a)
Nie ie potrebné uvádzať v g.rípa-{e, ak. ide o zamestnanca Spoločnosti alebo zamestnanca
maklérskej spoločnosti.
Rozumie sa zamestnanec, čle'n štatutárnehďóráińú
ňódrřáilň'7lina;ilV;;äi''äŕiů"r,q
spoločnosti.
3
ai"bo
Rozumie sa samostatný finančný agent, ktoąí-mi so śńôioeióšiou r]iätvorenĺzmluvu uyłońáv-äňIĺT;;ft;éĹi"
o
sprostredkovania.
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