
l 
MANDÁTNA ZMLUVA 

uzatvorená podl'a § 566 a násl. Obchodného zákonníka. 

l. ZMLUVNÉ STRANY 
Mandatár: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpený: 
IČO: 
IČDPH: 

1.2. Mandant: 

2. PREDMET PLNENIA 

KRIŠKO s.r.o 
Kanašská 243/6 
082 16 Fintice 
Tatra banka a.s. 
2620212 126 / 1100 
Ladislavom Kriškom - konateľom spoločnosti 

44 496 362 
SK 2022744977 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 
(ďalej len "centrum"). 
Ružová 9111, 
054 O l Levoča 
IČO: 37945068 
DIČ: 2021932187 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000200645/8180 
Zastúpený: Mgr. Vozárovou Katarínou - riaditeľkou centra, 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je vykonávanie služieb niektorých 
činnosti pracovnej zdravotnej služby (ďalej iba PZS) podl'a § 30 a ods.5 zákona č. 355/2007 Z.z. 
dodávateľským spôsobom pre centrum, v ktorom zamestnanci vykonávajú práce zaradené do 
kategórie l a 2. 

3. PRÁ V A A POVINNOSTI MANDATÁRA 

3.1 Mandatár sa zaväzuje v súlade zo zákonom č. 355/2007 Z. z. (novelou č. 204/2014) o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia vykonávať hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia 
a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov, zisťovať 
expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky 
na zdravie, (potrebné merania faktorov práce na náklady zamestnávateľa),hodnotiť zdravotné rizika, 
ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľanie sa na vypracovaní posudku o riziku, 
navrhovanie zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika, vypracovať návrh na 
zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, poskytovať primerané poradenstvo 
zamestnávateľovi a zamestnancom , zúčastňovanie sa na vypracúvaní programov ochrany a 
podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových 
zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska, na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z 
povolania a ochorení súvisiacich s prácou, spolupracovať pri poskytovaní informácií, vzdelávania a 
výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie 
práce a ergonómii, spracovať dokumentáciu PZS. 

3.2 Mandatár je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na 
profesionálnej úrovni a chrániť jemu známe záujmy mandanta. 

3.3 Všetky informácie a údaje poskytnuté mandatárovi v súvislosti s jeho činnosťou uchováva v 
tajnosti a zaväzuje sa, že ich nebude rozširovať, okrem prípadov, kedy bolo ich využitie 
nevyhnutné, alebo za účelom splnenia tejto zmluvy. 
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