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sooločnost zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu <oš.ce t. Oddiel. Sa, vlozka č. 1407;\1

Dodatok číslo 1
k zamestnávatel'skej zmluve číslo 100003763

doplnková dôchodková spoločnosť (obchodné meno): STABILITA, d.d.s., a.s.
v zastúpení: Ing. Peter Gregor, predseda predstavenstva

JUDr. Marián Melichárek, podpredseda predstavenstva
sídlo: Bačíkova 5, 04001 Košice 1
IČO: 36 718 556
IBAN: SK05 0900 0000 0004 4478 6817
(ďalej aj "účet nepriradených platieb")
názov depozitára: Slovenská sporiteľňa, a.s.
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Košice l, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1407N
(v ďalšom texte len "spoločnost"')
a
zamestnávateľ (obchodné meno): Obec Tekovské Nemce
v zastúpení: Ing. Erika Valkovičová, starostka obce
sídlo: 96654 Tekovské Nemce
IČO: OO 321 044
DIČ: 202 111 1488
IBAN: SK08 0200 0000 0000 0252 4422
(v ďalšom texte len "zamestnávatel' ")

sa dohodli na znení Dodatku číslo 1 k Zamestnávateľskej zmluve číslo 100003763 (v ďalšom texte Dodatok
č, 1), ktorým sa nahrádza článok VII. zamestnávateľskej zmluvy nasledovne:

Článok VII.
Stanovenie výšky zamestnávateľského príspevku

1. Zamestnávateľský príspevok je stanovený vo výške 6,10 € pre všetkých zamestnancov, ktorí uzavreli
alebo uzavrú so spoločnosťou účastnícku zmluvu.

Záverečné ustanovenia

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že uvádzané údaje budú pravdivé. V prípade uvedenia nepravdivých údajov
zodpovedá za škodu, ktorá tým vznikne účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu Dodatku Č. 1 porozumeli, ten si riadne prečítali a na znak súhlasu
ho vlastnoručne podpísali.

3. Dodatok č, 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a je neoddeliteľnou
súčasťou zamestnávateľskej zmluvy Č. 100003763.

4. Dodatok č, 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
5. Ostatné ustanovenia zamestnávateľskej zmluvy č, 100003763 sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Dátum podpisu dodatku: -)'3, O,;. ./1)·t!
Miesto podpisu dodatku: Tekovské Nemce
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