
Dodatok č. 1
k zamestnávateľskej zmluve č. 104003599

medzi zmluvnými stranami:

AXA d.d.s, a. s.
sídlo: Kolárska 6, 811 06 Bratislava IČO: 35 977 540
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č. 3804/B 
Číslo povolenia Národnej banky Slovenska UDK- 002/2006/PDDS
Depozitár: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlo: Želetavská, 14092 Praha 4- 
Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242,zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom 
v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608 
prostredníctvom organizačnej zložky
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Šancová 
1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B
Číslo účtu nepriradených platieb: 1423282008/1111
telefón: 02/ 5949 1111 fax: 02/5949 1112 e-mail: info @axa.sk.
zastúpená: Mgr. Katarínou Sýkorovou Chmelárovou, na základe plnej moci
(ďalej len „Spoločnosť“)

zamestnávateľ: 
názov: Základná škola
sídlo: J. Hollého 1, 955 01 Topoľčany 1 
IČO: 37 860 658
zastúpený: PaedDr. Zuzana Kapustová, riaditeľka

sa dohodli na týchto zmenách v zamestnávateľskej zmluve č. 104003599 uzatvorenej v zmysle § 58 
zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“):

Čl. 1
(1) Zamestnávateľský príspevok je stanovený splatnosťou od účinnosti tohto dodatku vo 

výške:

Kategória 01 - pre zamestnancov do 40 rokov veku. Minimálna výška príspevku 0,033 EUR. 
Maximálna výška príspevku 10,00 EUR.
Kategória 02 - pre zamestnancov nad 40 rokov veku. Minimálna výška príspevku 0,033 EUR. 
Maximálna výška príspevku 13,50 EUR.

(2) Úhrn príspevkov zamestnávateľa sa zamestnávateľ zaväzuje platiť a úhrn príspevkov 
účastníkov sa zamestnávateľ zaväzuje odvádzať na účet nepriradených platieb vedený u depozitára 
č.: 1423282008/1111.

(3) Zamestnávateľ sa zaväzuje zasielať Spoločnosti rozpis v súlade s § 13 ods. 2 zákona.
(4) Ostatné náležitosti zamestnávateľskej zmluvy zostávajú nezmenené.

a



Čl. 2
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a je neoddeliteľnou súčasťou 
zamestnávateľskej zmluvy č. 104003599.

V Bratislave dňa 20. 2. 2014

Mgr. Katarína Sýkorová Chmelárová 
na základe plnomocenstva 
poverená vedením organizácie 
Riaditeľ právneho úseku

PaedDr. Zuzana Kapustová 
riaditeľka


