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Dohod a o zabezpečení výkonu trőtu povinnej práce
uzatvorená v zmysle ustanovenia $ 4 ods. 2 zákona ć'. 52812005 Z. z. o výkone

trestu povinnej práce v znení neskorších predpisov

cl. I

Zmluvné strany

okresný súd Čadca
ul' 17 novembra č,' 1256
02221 ěadca
zastúpený: JUDr. Adriana Pytliaková, PhD., predsedníčka súdu
tco 00165743

(d'alej len ,,súd")

a

Mesto Turzovka
Jašíkova 178
02354Tuľzovka
zastúpený: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta
lco 003í4331

(d'alej len,,poskytovatel' práce")

cl. ll
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri
zabezpeć,ovaní výkonu trestu povinnej práce v súlade so zákonom č,' 528ĺ2005 z'
z. o výkone trestu povinnej práce a o doplneni zákona ć. 512004 Z. z. o sluŽbách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoršĺch
predpisov (d'alej len ,,zákon o výkone trestu povinnej práce")'

cl. llt
Dľuh, rozsah a miesto výkonu práce

1. Dohodnutým druhom práce sÚ práce formou menších obecných služieb, resp.
práce pri čistenĺ verejných priestorov mesta Turzovka.

2. odsúdená Adriana Bongilajová, nar. 20.03.1978 v Čadci, trv. bytom Turzovka,
t. č. bytom Turzovka _ Stred č. 6, okres Čadca (unimobunka) má na základe
rozsudku okresného sÚdu Čadca zo30'05'2018 pod spis. zn. 2Tt85ĺ2o16
vykonávať trest povinnej práce v celkovom rozsahu dvesto (200) hodín a to na
základe potrieb poskytovatel'a práce.

3. Mĺestom výkonu trestu povinnej práce u vyššie uvedenej odsúdenej je mesto
Turzovka, ktoré je určené, resp. dohodnuté s odsúdenou a mestom Turzovka
v sÚlade s s 2 ods'1 zákona ć,' 52812005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce.
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4. odsúdená nastÚpi výkon trestu povinnej práce podl'a dohody s poskýovatel'om
práce dňa 15. októbra2018.

ct. tv
Práva a povinnosta

1. Poskytovatel' práce sa zaväzuje, Že oznámi probačnému a mediačnému
úradníkovi sÚdu neúčasť odsÚdeného na vykonaní práce alebo nedodrŽanie
dohodnutého rozsahu prác a to bez zbl1točného odkladu, len čo sa o tejto
skutočnosti dozvie.

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

3. Poskytovatel' práce sa zaväzuje, Že bezodkladne oznámi probačnému
a mediačnému úradníkovi súdu zaćatie a ukončenie vykonávania dohodnutej
práce; a počas výkonu práce bude u odsúdeného viesť evidenciu dochádzky,
ktorú bude podpisovať odsúdený, ale aj zodpovedný pracovník poskytovatel'a
práce.

4. Poskytovatel' práce sa zaväzuje, Že pred začatím výkonu trestu povinnej práce na
vlastné náklady zabezpećí školenie odsúdeného v súlade so zákonom č.
330/1996 Z. z' obezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

5. Poskytovatel' sa zaväzuje, Že znáša náklady na ochranné pracovné prostriedky,
pracovné náradie a materiál potrebný na výkon práce, ostatné náklady spojené
s výkonom trestu povinnej práce znáša odsúdený sám'

6. Vo veciach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa poskytovatel' zaväzuje
dodrŽiavať ustanovenia o povinnostiach zamestnávatel'a, právach a povinnostiach
zamestnancov a inšpekcii práce podl'a s 147, 148 a 150 zákona č' 31 1l2o01 Z. z'
Zákonník práce.

7. 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 dojde k poškodeniu zdravia alebo smrti úrazom, nejde o pracovný úraz;
v takom prípade sa zodpovednosť za spôsobenú škodu posudzuje podl'a zákona
ć,. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

ct. v
odklad a pľerušenie výkonu tľestu, upustenie od výkonu trestu

a premena trestu povinnej práce na trest odňatia slobody

1. Výkon práv apovinností vyplývajÚcich ztejto dohody, mÔŽe 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'
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V Turzovke, dňa .',ť,'./.Q.,'. zorcV Čadci, ana ./',{'./!:..' 2018

za ný súd Čadca

odtlačok pečiatky)

okresný sú'd Ccł"lco
ul. I7. irąlľern*bĺĺ: l25ó
Q22 2l Čodco

54
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ct. vl
Zánik dohody

a

TĹJRZOVl(A

023 s4

1' Táto dohoda zaniká uplynutím doby uvedenej v Čl. vll bode 1 tejto dohody, resp.dohodou zmluvných strán'
2' Ktorákol'vek zmluvná strana môie písomne vypovedať túto dohodu aj bez udaniadÔvodu. Výpovedná lehota je 2-mesa č:ná i zač,ne plynÚť od 1. dňa mesĺacanasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

ct. vil
Záv ereč,né usta nove n ia

1' Táto dohoda nadobÚda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnýmistranami a končí po splnení podmienok, ktoré sú uvedené v ustanovení $$ 7 až 9záko-na o výkone trestu povinnej práce, a to na základe rozhodnutia predsedu
senátu (samosudcu) upustenie od výkonu trestu, premene trestu povĺnnej práce
na trest odňatia slobody alebo ukončením trestu jeho vykonanĺń.. '-2' Zmeny a doplnky tejto dohody môŽu byť vykonáné ibá písomne, formou dodatkupo predchádzĄÚco'm ústnom dojednani účástníkov oohody's r1ĺt9 lohoda je vyhotovená v tioch rovnopiso ch, ztto4iđn po jej podpĺse, jeden
obdŕŽi poskytovatel' práce a dva rovnopisy'sĺ ureéne pre potieoý ś.jd"'
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a odtlačok pečiatky)
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