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zamestnávatel'ská zmluva
uzatvorená podla § 58 a nasl, zákona č, 650/2004 Z,2, o doplnkovom
dóchodkovom sporenív plainom znení (d'alej leť, ,,zákon") medzi:

NN Tatry - sympatia, d.d.s,, a,s,, zapísaná V obchodnom registri
okresného §údu Braťslava l, oddielI sa, vložka č,| 3799/8, so sidlom
Jesenského 4/c, 8 i_t 02 Bratislava, lčo: 3597685 ], Dlc: 2022119836,
Klientska linka: 0850 111 464, WWW.nn,tatry-sympatja,sk
lBAN: sK11 0900 0000 0055 8060 5454 (d'alej len,,spoločnosť")
a

zamestnávatel'

Illll]lilllll lllll|lllllllllilllllllllIlll

Člslo zamestnaVaterskej zmluVY:
lco/kod zamestnáVatela

3 ].9, l 8 4 a 2 í í I 4 a7

obchodné meno
zák]adná umelecká škola Holíř

zapí9anýV oR okresného súdu (pripadne V inej evidencii) oddiel

sídlo (ulica, tis]o, obec)
Bernóiákóýá ! H.lj.

Telefón Mobil

Psc
9085 ]

T mdil

Vložka č, lčo
.378

Bankové spojenie (lBAN - lnternationa l Ba n k Ac€ount Number)
: |,5_19 2 0 0]9]0]! 0 0 o ] 6 3 5 3 2 3 2 5 4

osoby opnivnené konaťv mene zamestná\átera (meno a priezvi§ko, tjtul) Konajúce na Základe {funkcia/píná moc)
Peter Kovárik Dis. art, Biaditel

Kontáldná osoba (nreno, priezvi§kq ťtul, funkcia)

Fax
a34/668362o o9116oa674 alenalanss9@gmail.com
(V da]šom teÝte spolocnost a Za mestnava tel' aj a{.o,,ZínlL]vne !irany'')

črnruox t
1,Predmelom tejto ZamestnáVatelskej zmlUVy iďalej len,,Zmluva")je úprava práV a povinnosť ZmluvnÝch stnín pri doplnkovom

dóchodkovom sporeniV súlade s podmienkami zrnlu$/ a príslušných právnych predpisov,

2,Príspevok Zame§tnávatel'a Zamestnancom, ktorí sú na základe rozhodnutia príslušného .Áno.x Nie
or8ánu zaradení do k€te8órie 3 alebo 4 alebo lykonáVajú profusiu tanečníka alebo hráca
na dycho\^/ nástroj V zmysle § 2 ods_ 2 pism, b)Zákona

VýŠka príspevku ZamestnáVatera pre zame§tnancov podl'a predchádzajúcej Vety V EUR alebo
ako % z \,1meriavacieho základu zamestnanca 1

3,Príspevok ZaínestnáVatela zamestnancom, korí nie 5ú na základe rozhodnuťa príslušného
o€ánu zaradení do kateBórie 3 alebo 4 a ne4/konáVajú p.ofesiu tanečníka alebo hráaa
na dycho\^i nástroj V zmysle § 2 ods. 2 pí§m, b) zákona

Výška prispevku zamestnáVatera pre zamestnan cov pod la p redc há dza] ucej Vety V Et]R alebo
ako /. z wmeliaýacieho základu ?amestnanca 1

EUR %

x Ano ]Nie

, EUR 2.%

!á4,cakacie obdobie podla čl, lli bod 1, tejto zmluvy (v prípade neo2načenia žiadnej 2 možnosti
" Ano/Nie, avšak Určenia počtu meliacov čakacíeho obdobia sa má 2a to, že ZamestnáVateťp VZmluve čakacie obdobie určuje Vstanovenej dižke)

Áno -' Nie
(max. 12 mesiacov)

-á' V pripade neoznačenla ž'adnej z možnosť Áno/Nie, avšak určenia \^/šlq príspevku Zamestnávateřa zamestnancom definova-
:, ným V pIisluŠnom bode ZmluW §a má za to, že ZamestnáVaterzamestnáVa a posk}tuje príspevokVstanovenej Výške zamestnan_ó com delinováným V prislušnom bode žmluw. 
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článokll
Povinnosti zmluvnÝch §trán
1, Zamestnávatel sa zavázuje:

a) pla§ť a odvádzať prí§pevky na doplnkové dóchodkové
sporenie za svojich zamesinancov, ktorí uzatvorili so spo-
locno§ťou /mluvu o doplnkovorn dóchod\ovom sporeni
(daleidjako,,Ucastnic;']v suldde so ZmlUVoU a lakonom,

b)informovať písomne bez Zbytočného odkladu spoloč,
nosť o skutočnostiach, ktoré majú VplW na trvanie, prie-
beh a zánik účasť zamestnáVateťa a jeho zamestnancov
na doplnkovom dó€hodkovom sporení, a to najmá o:

- §kutočnos§ach tíkajúcich sa zmeny údajov o Účastní
koch, skončení ich pracovného pomeru, smrti, dóVo
doch prerušenia píatenia príspevku, neplatenia prís-
pevku,
skutoČnostiach o VYkona1l oJganl/aťnych lrrien a ;ch
dó9leoi(och na Učasi ZamesLnavateía a LaastniNov
na doplnkoVom doChodkovom sporení

- v§tupe do likvidácie, začať konkurzného konania,
reštrukturalizaČného konania podra žákona č. 72005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zmene pÉVnej for-
my, idenťfi kačných údajov ZamesináVatel'a,

- iných skutočnostiach majúcich VpiW na Vznik, twanie
a zánikZmluw

c) zrozumjterným spósot}om informovať o obsahu Zmluw
svojich zamestnancov tal! aby Získali potrebné informá
cie o možnosťach a podmienkach i.h účastj na doplnko-
vom dóchodkovom sporenÍ,

d)umožniť žamesinancom a finančným a8entom spoloč-
nosť vstup do ním lymedzených priestorov Vo Vopred
dohodnu§rch termínoch za účelom informovania za
mestnancov o možnosťach doplnkového dóchodkového
spolenia,

2. spo{očnost sa zavázuje:
a) riadiťsa priVykonáVaní doplnkového dóchodkového spo-

renia uýanoveniami Zmluw a Zákona,
b) posk}tovať zamestnáVaterovi konzultačnú a poradenskú

činnosť b/kajúcu 5a doplnkového dóchodkového spore
nia,

c) zabezpečiť pipisovan;e príspevkov na osobné účty Účast-
níkov a q/plácanie dáVok doplnkového dóchodkového
sporenia poberatelbm dávokV súlade s prislušnýmiusta,
n oven iami zá kona,

d)zachováVať mlčanlivost o všetlctkh skutočnosťach, o ko
r\ich sa do4ieV súVislosti s plnením p.edmetu ZmluVY, po
kial'Zmluva, Zákon, osobítné páVne pred pi§y a lebo zmlu\ra
o doplnkovom dóchodkovom sporení nesta novia inak.

článok lll
Platénie a odvádzanie príspevkov zamestnávatelbm
1, ZamestnáVateť sa žaváZuje platiť a odvádzať spoločnosti

príspevkv na doplqkové oóchodkové (poíen;e /d svojlch
zamestnan(oV Vymedzenych V Čl, | 7mluvy, ktori 5U Úcast-
níkmi, Príspevky za mestnáVate la na doplnkové dóchodkové
sporenie plaťZamestnáVatervo V\iške podl'a čl, i ZmlUVy. Za
ňestnáVatel' je opráVnený poukázať spoločnosti 2a svojich
zamestnancov Vymedzených V Čl, l Zrnluvy, ktorí 5Ú UČast-
níkmi, řn,moliadnV prispevok, Za.nes tndvatel' je opravneny
určii dllku_čakacieho obdobla ple svojich zameslnanco!
V /mluve, cakacie obdobie je obdobje od v7nlku p.avneho
Vzťahu, na základe ktoíéhoje íyzická osoba 2amestnancom,
počas ktorého ZaínestnáVaier nie je povinnÝ plaťť prispev-
ky, sk bolocdka(ie obdob;é v max;malnej dizkejedneho roká
U ZamestnáVatel'a dohodnuté V kolekťVnej žmluve, a ak
u ZamestnáVatela nepósobí odborová or8anizácia, so spl-
nomocnenými zástupcami zamestnancov wmedzenie za
mestnancov ktoqim Zamestnávate Í prjspieva na doplnkové
ddchodkové sporenie, výška jeho prispevkov a čakacie ob,
dobie, móžu bť zmenené na základe jednostranného pí-

somného oZnámenia ZamestnáVatel'a podpí5aného o5oba
míoprávnenými konaťV mene ZamestnáVatera, ktořé bude
doručené spoločnosň- Takéto oznámenie bude považované
Za neoddeliternú 5ÚČasť Zmluvy,

2, Príspevok ZamestnáVatera za za mestn a ncov podra § 2 ods- 2
písm. b) Zákona je najmenej Vo \^íške Určenej Zákonom,
V pripade porušenia povinnostiZamestnáVatera plaťť a od
Vádzať prispevky za týchto zame§tnancov móže príslušný
inŠpektorát pnáce VF/odiť voči zamestnávatelbvi zod poved,
nosťV <úlade so,/ákonom č, 125/2006 Z z, o inšpekcii prace
a o zmene a doplnení zákona č, 82/2oo5 z.z. o ne|egá|nej
prácia nelegálnom zamestnáVanía o zmene a doplnenínie-
ktoných zákonoV

3. Zamestn á\ratel'platí a odvádza prí5peVky bezhotovostne jed-
nou sumou na ÚČet spoloČnosť uvedený V záhlavÍ Zmluvy
najneskóí do po5ledného dňa kalendárfleho mesiaca nasle-
dujúceho po období,7a ktoré 5a príspevkyplatia a odvádza,
jú. Najneskór do toho istého dňa sa ZamestnáVatel'zavázuje
zaslať spoločnoďi rozpis príspevkov V súlade 5 čl- lV tejto
ZmluVy,

4, Periodicita platenia príspevkov Zamestnávatel'a je jeden
mesiac, pokiarsa Zmluvné strany nedohodnú inak,

5, celkový súčet príspevkov podra rozpisu musí bť totožný
s Výškou sumy hromadnej platby, ktorá bude prevedená
na účet spoločnosti. ZamestnáVateť žodpovedá za sprijv
nosť poukázanej platby ako aj Za pripadné škody \,zniknuté
V súVislosti s nespráVno! VýškoU odvedených príspevkov
Ak zamestnáVater uhradí 5umu nižšiu ako je 5uma uvede-
ná na rozpise príspevkov pr;radenie príspevkov na osobné
účly Ú častníkov q/koná spoločnosť až po doplatení rozdielu
ZamestnáVaterom a V súlade s § 62 ods. 2 Zákona. Zamest
náVatel'sa zavázuje doplaťť rozdiel bezodkladne, najneskór
do 5 pracovných dníodo dňa žistenia uvedene]'skutočnosti
ZamestnáVatelbm, Ak ZamestnáVater uhradí sumU Wššiu
akoje suma uvedená na rozpise, spoločnosťVráť preplatok
zamesiná\rdtelbvi, aksa § ním nedohodne inak,

článok lV
Rozpis príspevkov
1, zamestnáVaiel' sa zavázuje najneskór pred uskutočnením

platby prispevkov zasiať spoločnosti rozpis príspevkov Vo
forme, ldorej Vzor tvorí prílohu č, 1 zmluly- Rožpis prís,
pevkov ZamestnáVatel' zasiela spoločnosti pro§tredníctvom
e,mailu na adresu rozpjsy@nn,5k spósobom uvedeným V Po,
kynoch pre ZamestnáVatelb, ktoré sú prístupné na Webovom
sidle spoločnos§ Wwwnn-tatry-sympatia.sk, alebo poštou
doporučenou 2ásielkou, resp. iným dohodnub/m 5pó5obom,

2, V prípade zasielania rozpisu príspevkov prostredníctvom
e-mailu, ZamestnáVaiel použije na och€nu osobných úda-
jov uvedených V rozpise šifrovanie pomocou PGP kl'úča, kto-
n/je uložený na rvebovom sídle spoločnosti V §ekciiPokynY
pre zamestnávatel'a,

3, Ak zamestnávatel' plať príspevok ža žamestnanca Vykoná-
Vajúceho pfiícu podl'a § 2 ods,2 písm, b) Zákona,je povinný
túto platbu v rozpise označiťspósobom, kton/ Vyjadru]e sku,
točnosť, že ide o účastníka podta § 2 ods. 2 písm. b) Záko,
na a umožníjej osobitnú evidenciu, ako aj označiť obdobie,
za ktoré platí príspevlry,

4, ZamestnáVaier zodpovedá za obsah zasla ného rožpi5u , V prí,
pade zistenia €hyby V rozpise, opňávnená osoba za spo]oč-
nosťWzVe kontaktnú osobu ZamestnáVatela na opravu. Za-
mestnáVaterje povinný od§rániť nedostatkyV rozpise, a to
be7 /bnoaneho odkladu. P.iradenie pl,spevkov nd osobne
ucty Ú castn íkov Vykoná spoloanosi až po doruč en i spráVn e-
ho rozpisu príspevkov ZamestnáVateíom a v súlade s § 62
ods. 2 zákona.

5, Ak má ZamestnáVatelor8anizačné zložký ktorésamostat
ne zúČtováVajú a vyplácajú mzdy Zamestnancov a budú
za Zamestnan€ov platiť a odvádzať prispevky, je povin-
nV 5 plvÝ.n rozDisom platieb 7aslai spoloanosti 7o7nam



týchto or8anizačnýah zložiek s ich označením, ktoré bude
použíVať pri platení príspevkov ako Variabilný symbol,
predkladani rozpisu platieb a komUnikácii so spoloČnos-
ťoU, ZamestnáVatel' oznámi akúkolvek zmenu týkajúcu
5a takýchto organizačnÝch 2ložiek spoločnosti písomne
s najbližším rozpjsom plaťeb,

Óánok V
Dóverné informá(ie, ochrana osobnýah údajov
1. spoločnosťa Zamestnávatersú povinni zachováVať mlčanli-

Voď o dóVerných informáciách, o kton/ch sa dozvedia V sú
VislostisoZmluvou a neprezradiťich treteiosobe.Zameýná,
vatel'nakladá s dóVeřnými informáaiamiVsúlade s platnými
pravnymi predpismi a je opnivneňý posh^núť dóverné in,
formácie treťm osobám iba V prípadoch a ža podmienok
stanovených právnym; predpismi, práVoplatnými rozhod-
nutjami súdov alebo or8ánov Verejnej moci a V prípadoch
dohodnu|tich V ZmlUVe,

2, spoločnosť spracúVa osobné úda]'e Účastníkov na Základe
ustanovenia § 28a Zákona bez ich súhlasu, a to na VYmedze-
nÝ účel:,,spéVa doplnkového dóchodkového sporenia a Vy-
konáVanie činnorti doplnkoveJ dóchodkovej §poloťnosri'',
spoločnosť spra(.jvd osobné Udaje Úaastnlkov Vo Vlastnom
mene ako prevádzkovatelosobných údaiovV zmysle zákona
č.1,8/2018z.z. a ochftne osobných údajoV a o zmene a do-
plneniniektorych 2ákonovV plálnom.,nenl (d'alej len,,Zákon
o ooL'") a V sUlade ! te(hnickým: a organizaťnými opátre
niami prijat\rmi spoločnosťou vzhradom na p_ovahu, rozsah,
kontext a účelspracúVania osobnÝch údajov Učastníkov ako
aj na riziká s róznou pravdepodobnostbu a závažnosťou,
ktoré spracúvanie predstavuje pre práva a slobody Účastní-
kov za účelom eliminovania a minimalizovania hrozieb a ri,
2íkpósobiacich naspracúVanieosobných údajovÚčastníkov

], lamesŤnáVatel a spoloťnosť berú na Vedomie, 7e píi spra_
cúvaníosobných udajov Úťastnikov v ramci plnenia uslano_
Veni tejio ZrnlUly má \aždá žo 7mluvavcl. stráa postavenie
prevádzkovárela V,,my§le Zákona o ooÚ a každa 2o Zmluv-
ry(h \Ilan spíaluva osoble Údaje Úaastnirov vo svojom
vla5tnom informačnom systéme na Vymedžený účelspracú-
Vanja osobnÝch ÚdaioV

4, ZamestnáVatel'a spoločnosť berú na Vedomie Všetky svoje
práVa a povinnosť V oblasti ochrany osoL]ných údajov kto-
ré im Wpl}'vajú ako prevádzkovatelbm zo Zákona o ooÚ,
Z ostatných VŠeobecne záVázný.h p.ávnych predpisov a zo
Zmlu\,y a zavázujú sa ich dodržiavať,

článokVl
Tn anie zmluvy
1, Táto Zmluva n6dot}úda platnosť a účinnost dňom jej pod

pisu Zmluvným; stranami, resp, dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia v prípade povinne zverejňovanej zmluvy pod-
l'a osot}itného predpisu, Pri povinne zvercjňo!€nej zmluve
podl'a osobitného predpisu Zamestnávatel z3šle kontaktnej
osobe spoločnosLi pisomne potvídeTie ojej 7ve.ejnPnl naj
neskór do 5 dníodo dňa zverejnenia,

2, Táto zmluva sa uldNára na dobu neLlrč;tú,
3, Táto Zmluva zaniká:

a) odstúpením od Zmluvy,
b)Wpovedanim Zmluw
c) dohodou Zmluvných strán,
d)zánikom spoločnosti a lebo Za mestnávatel'a bez práVneho

nástupcu,
4, ZmluVU možno Vypovedať z akéhokolvek dóVodu alebo bez

uveden;a dóVodU V 3 mesačnej V\ipovednej lehote, Výpo-
Vedná ]ehota začína plynúť pru"/m dňom kalendárneho me
siaca nasledUjúceho po dorUčen í písomnej \^ipovede drUhej
Zmluvnej strane,

5, ZamestnáVatel'móže od ZmlUW odstúpiť, ak:
a) bolproť nemu podanýnáVrh naVyhlásenie konkurzu ale,

bo náVrh na povolenie reštrukturalizácie v zmysle príslUš

ných pfiivnych predpisov
b)nie je schopný ž dóvodu svojej platobnej neschopnos

ti platii spoloanolti poťas siesrich nesiacoV pricoevkY
2a svoji(h lame5tnancov ktolisU Úia9ínlkmi,

6. spoločnosť móže od Zmlu!ry odstúpií ak ZamestnáVatel]
resp, osoby konajúce V mene ZamestnáVateťa 5Ú podozrivé
z legalizácje prúmov 2 irestnej činnosti a/alebo financova-
nia terorizmu V zmysle osobitného predpisu a/alebo sa tieto
osoby nachádzajú na zozname osób, na ktoré 5a !"ťahujú
medzinárodné5ankcie podl'aosobitného predpisu,

7. odsiúpením Zmluva Zaniká dňom na5ledujúcim po doru-
čení písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane, Týmto dňom 2aníká povinnosť Zamestná-
vatela pJaťť prispevl(y na doplnkové dóchodkové spor-.nie
za jeho zamestnancov, ktorísú Účastníkmi, Zánik pov]nnosti
ZamestnáVatela plaťť príspevky Zamestnávatela nezname-
ná zánik povinnosň zamestnáVatel'a plaťť príspevlry za za-
mestnancov podra § 2 ods.2 pism, b) Zákona a ani zánik
povinnosť odvádzať príspevky za zamestnancov V prípade,
že sa na tomto dohodli, zameqtndvdteťje poJinný o/namii
2jnik teito ZmlUVY láme5(ndn(om. l(on sú UcastnlkŤi,

čÉnokVll
ávelečné ustanovenia
1, Zmenu kontaktnej osoby sú Zmluvné strany povinné bez

zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej Zmluvnej
strane,

2, ZamestnáVatelje na základe zákona č, 1a6/2oo9 z. z, o h-
nančnom sprostredkovaní a finančnom poraden§tve
a o zmene a dopJnení niektonich zákonoV V platnom znení
profesionálnym klientom, uamestnáVater týmto prehlasu-
je, že koná Vo Vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré
použije na úhradu príspevkou Vrálane mimoriadnych prís-
pevkov 5ú jeho Vlastn íctvom, kioré bolo nadobudnuté V sú
lade s p ravnym i predpism; slove nskej republiky,

3. ZamesináVatel'zodpovedá 2a škodu spósobenú porušenim
jeho povinnosť \.ypl,ívajúcich mu z tejto Zmluvy V súlade
s prí§lušnými priáVnymi predpismi.

4, PráVa a povinnosť zmluvných strán podla tejto Zmluvy sa
riadia právnym poriadkom 5lovenskej republiky,

5,7mluvne stlany,a dohod|i, le \,zťahy, ktore nie sú riešere
touio Zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanovenia-
mizá|.ona a občianskpho zakonnlla v platnom 2nFnl,

6, Zmeny a dop'nenia tejto Zmluvy je možné uskutočniť\^liluč-
neformou písomných dodatkov k tqjto Zmluve podpísaných
opráVnenými zástupcami obo.h Zmluvný.h strán, ak nie ]'e
dohodnuté inak,

7, Zmluva 5a Vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zo
/mlUvnyLl" 5trar dostane pojednom loVnopise,

8, Zmluvné strany prehlasujú, že siZmluvu riadne prečítali, jej
obsahu porozumelia na znaksúhlasu pripáiaiú svoie podpisV



dná umelecká škala Hó]íč ,5 o.,/ Z?/7
Bemojá\ove 3 30851 Holič
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