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Dohoda o zabezpečení povinnei práce uzatvorená na základe $ 4 ods. 2 zákona
č,. 52812005 Z. z. o Výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákon a é. 512004

Z. z. o sluŽbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zneni neskorších predpisov

Čl. l
Zmluvné strany

okresný súd Vel'ký Krtíš
sídlo SNP 2l714
990 '14 Vel'ký Krtíš
zastúpený JUDr. Milanom RůŽičkom, predsedom okresného súdu
bankové spojenie: Štátna pokladnica
č.ú: 700016207918180
tČo: oot 65824 (d'alej len ,,súd")

a

obec Záhorce
Krtíšska 173198
991 06 Želovce
zastúpená starostom PaedDr. Branislavom Kázmerom
bankové spojenie:
č.ú: 5026 40210200
tČo: oogt9694

(d'alej len,,poskytovatel' práce")

ct. il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri
zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce v súlade so zákonom č,. 52812005 Z.
z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č' 512004 Z' z. o sluŽbách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon o výkone trestu povinnej práce").

cr. ilt
Druh, rozsah a miesto výkonu práce



1. Dohodnutým druhom práce je pomocný robotník pri murárskych prácach alebo
pri Údržbe verejnej zelene a iné'

Stručná charakteristika dohodnutého druhu práce:
- murárske práce,
- ÚdrŽba verejnej zelene,
- pomocné práce, obsluŽné práce a
- práca v obci

2' odsúdený bude vykonávat'trest povinnej práce v celkovom rozsahu 160 hodín,
mesačne v rozsahu najmenej dvadsat' hodín, a to na základe potrieb poskytovatel'a
práce v súlade so zadaním práce poskytovatel'om.

3. Miesto výkonu trestu povinnej práce je obec Záhorce. Miesto výkonu trestu
povinnej práce je určené v súlade s s 2 ods.1 zákona o výkone trestu povinnej
práce.

Čl. lv
Práva a povinnosti

1. Poskytovatel' práce sa zavázuje, Že oznámi probačnému a mediačnému
úradníkovi súdu neúčasť odsúdeného na vykonaní práce alebo nedodrŽanie
dohodnutého rozsahu prác a to bez zbytočného odkladu, len čo sa o tejto
skutočnosti dozvie.

2. Poskytovatel' práce sa zavázuje, Že umoŽní probačnému a mediačnému
úradníkovi súdu bezodkladne vykonat'kontrolu plnenia tejto dohody a kontrolu
vykonávania práce odsúdeným.

3. Poskytovatel' práce sa zavázuje, Že bezodkladne oznámi probačnému
a mediačnému úradníkovi súdu zač,atie a ukončenie vykonávania dohodnutej
práce.

4' Vykonávanie povinnej práce odsúdeným podl'a zákona o výkone trestu povinnej
práce sa z hl'adiska zodpovednosti za škodu nepovaŽuje za plnenie pracovných
úloh, a ak dÓjde k poškodeniu zdravia alebo smrti úrazom , nejde o pracovný Úraz;
v takom prípade sa zodpovednost'za spÓsobenú škodu posudzuje podl'a
občianskoprávnych predpisov v znení neskorších predpisov.

5. Náklady spojené s výkonom trestu povinnej práce znáša odsúdený sám; to
neplatí ohl'adom nákladov na ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie
a materiál potrebný na výkon práce, ktoré znáša poskytovatel'práce.

6. Vykonávaním práce podl'a tohto zákona nevzniká odsúdenému pracovný pomer
ani iný obdobný pracovný vzťah'

Vo veciach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa primerane pouŽijú
ustanovenia o povinnostiach zamestnávatel'a, právach a povinnostiach
zamestnancov a inšpekcii práce podl'a pracovnoprávnych predpisov.



1.

Vykonávanie práce odsúdeným podl'a tohto zákona sa z hl'adiska zodpovednosti
za škodu nepovaŽuje za plnenie pracovných úloh, a ak došlo k poškodeniu zdravia,
alebo smrti úrazom, nejde o pracovný Úraz; v takom prípade sa zodpovednost'za
spÓsobenú škodu posudzuje podl'a občianskoprávnych predpisov.

čl. v
odklad a prerušenie výkonu trestu, upustenie od výkonu trestu

a premena trestu povinnej práce na trest odňatia slobody

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tejto dohody, mÓŽe byť prerušený
vsúlade s s 5,6,7 a8 zákona ovýkone trestu povinnej práce, ato na základe
rozhodnutia predsedu senátu o prerušení, odklade výkonu trestu upustenia od
výkonu trestu a premeny trestu povinnej práce na trest odňatia slobody.

Čl. vl
Zánik dohody

Táto dohodazaniká uplynutím doby uvedenej v Čt. vtl bode 3 tejto dohody.
Táto dohoda zaniká dohodou zmluvných strán.
Ktorákol'vek zmluvná strana mÓŽe písomne vypovedať túto dohodu ajbez udania
dÓvodu' Výpovedná lehota je 2-mesačná a začne plynút' od 1. dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

ct. vt!
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnost'a účinnost'dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.

2. Zmeny a doplnky tejto dohody mÓŽu byt'vykonané iba písomne, formou dodatku
po predchádzajúcom ústnom dojednaní účastníkov dohody.

3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
4. Táto dohoda je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktoých jeden obdrží súd a jeden

poskytovatel'.
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Vel'ký Krtíš dňa 14.05.2012
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