
 

Prihláška za člena 
OO MODERNÉ ODBORY VOLKSWAGEN 

 

 
Meno a priezvisko 

 
 Osobné číslo 

 
Adresa trvalého bydliska 

 

 
Názov podniku – pracoviska 

 
VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o. 

 
Pracovné zaradenie 

  
Dátum narodenia 

 

 
Telefónny kontakt 

  
Email 

 

 
Dátum vyplnenia 

  
Vlastnoručný podpis 

 

 
Súhlas s platením členského príspevku formou zrážky zo mzdy 

Týmto potvrdzujem, že súhlasím s platením členského v zmysle Stanov  OO MODERNÉ ODBORY VW čl.9 
(1% z čistej mzdy) formou zrážky zo mzdy na základe dohody uzatvorenej so zamestnávateľom. Súčasne 
dávam súhlas so spracovávaním osobných údajov na účely členstva v Odborovej organizácie MODERNÉ 

ODBORY VOLKSWAGEN. 
 
Dátum 

  
Vlastnoručný podpis 

 

 
(Vyplní OO MODERNÉ ODBORY VOLKSWAGEN, v ktorej sa prihlasujúci uchádza o členstvo)   

 
Názov základnej organizácie 

 
OO MODERNÉ ODBORY VOLKSWAGEN 

 
Adresa základnej organizácie 

 
                      J. Jonáša 1, 843 02, Bratislava 

 
Dátum prevzatia prihlášky 

  
Dátum prijatia za člena: 

 

Pečiatka a podpis  
OO MODERNÉ ODBORY VW 



 

    Dohoda o zrážke zo mzdy
       uzatvorená v zmysle § 131 ods. 3 Zákonníka práce 

medzi 
zamestnancom  .............................................................................................................. 
(meno, priezvisko, dátum narodenia, os.číslo)   
   
a zamestnávateľom  VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o. 
(obchodné meno zamestnávateľa) 

      I. 

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že zamestnávateľ bude vykonávať bezplatne pravidelné mesačné 
zrážky zo mzdy zamestnanca vo výške 1% z čistej mzdy zamestnanca v prospech účtu IBAN:   

SK73 1100 0000 0029 4602 9161 vedeného v Tatra banke.  

Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ poskytne majiteľovi bankového účtu, v prospech ktorého bola 
táto zrážka zo mzdy zamestnanca realizovaná, informácie o uskutočnení zrážky zo mzdy zamestnanca 
v rozsahu meno, priezvisko a osobné číslo zamestnanca.  

                            II. 

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Obidve zmluvné strany môžu túto dohodu vypovedať bez 
uvedenia dôvodu na základe písomnej výpovede. Výpovedná lehota uplynie vždy ku koncu kalendárneho 
mesiaca v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená. 

III. 

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.  
 
V Bratislave,  dňa ...............................  
 
 

........................................     .................................... 
           zamestnávateľ           zamestnanec 
     (pečiatka a podpis)              (podpis)  


