
ZAMESTNÁVATEa:sKÁ ZMLUVA 

KódFA ( I I I J 

Číslo zmluvy ( 10 O 
~--------------------~ 

004657 
uzatvorená podľa §58 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") medzI zmluvnými stranamI: 
STABILITA, d.d.s., a.s., so sídlom: Bačfkova 5, 040 01 Košice 1, IČO: 36 718 556. 
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1407;V, 
zastúpená: Ing. Milošom Krššákom, predsedom predstavenstva a JUDr. Mariánom Melichárkom, podpredsedom predstavenstva (v ďalšom texte len "spoločnosť") 

Obchodné meno zamestnávateľa: [ 7ZFljC! I Í\! 
Sídlo: [ /tIE RO VE- .l 9-1'1C~ 
Zapísaná: [ 

~--------------------~--------r-------------~----------------~ 
IČO: í () {J 3 12. 0 :3 "1 J Bankové spojenie: l 2 S 5 ?; 1 2- Lr '"!:J L t 500 
L-~~~~~~~~ ____ L-____ ~ __ ~~~~~~~~~~~ __________ ~ 

Haľ. R/ CHftR,J)oj/} AY13lJ iCKOM _L PYJ)'F):'fo"Ô'fr) rYltS fA 
v 

(v ďalšom texte len "zamestnavater') 

Osoby za zamestnávateľa oprávnené zasielaf rozpis prlspevlkov: 
Meno, priezvisko 

rM~e~n~o,~p~n~'e~zv~i~sk~o~ __________________________________ rte_le_M_n_n_e~č_í_sl~o __________________ &m~=ru~' I ______________________________________ _ I l[ l[ 

Článok I. 
1. Predmetom zmluvy je úprava práva povinnosti zmluvných strán prr ich účasti na doplnkovom dôchodkovom sporeni v spoločnosti v súlade s podmienkami tejto zmluvy 
a zákona. 
2. Výška a rozdelenie zamestnávateľského prlspevlku: 
a) (i(l zamestnávateľský príspevok pre všetkých zamestnancov. ktorí uzavreli so spoločnosťou účastnicku zmluvu (v ďalšom texte len účastníci) vo výške: 

€ alebo 

% zo mzdy účastníka. alebo 

variabilné rozpätie od [ -10/X) € 1- -do 
,---------~~~--~~ ~~~_r~--L------, 

€ 

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

l % 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 čisla bankového 
účtu . telefónnych čisel . e-mailových adries. oprávnených osôb. kedy na zmenu postačuje jednostranné písomné 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 prílohou 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 neu rčitú. 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 vl astno ručnými podpismI. 

Dátum úči n nosti zr 

podpis anonymizovaný 

Ing. tv."",,:) " ,.:)~al\ - --

predseda predstavenstva 

JUDr. lVICt, rOi "VIt::lll .. 'lctreK 
podpredsed predstavenstva 

IlisST BILITA 
DOP LNK OVÁ O Ô CHO D K O V Á SP O L O C N OSt , 

STABILITA, d, d. s" a, s. 
Bačíkova 5 040 01 Košice Slovakia 
ICO, 36 718 556 OIC, 2022311852 
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Miesto a deň p~vy: 23 . 11.2011 
podpis al'1o!"ym i ~oval. l Ý 

š;atutár/konateľ zamestná:atefa / 

-


