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Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe ~ 4 ods. 2
zákona č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu poviunej práce a o doplnení zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

ČLI
Zmluvné strany
Okresný súd Malacky
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
JČO:

Mierové nárnestie Č. 10, 901 19 Malacky
Ing. Anton Zpěvák, probačný a mediačný úradník
Státna pokladnica
7000315178/8180
42128226
(ďalej len „súd“)
a

Obec Lozorno
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:

Hlavnául. č. 1,90055 Lozorno
Mgr. Ľuboš ‘ľvrdoň, starosta obce
Prima Banka Slovensko, a.s., pobočka Malacky
3203747001/5600

IČo:

00 304 905
(d‘alej len „poskytovateľ práce“)

Čl. II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povim~ostí zmluvných strán pri zabezpečovaní
výkonu trestu povinnej práce v súlade so zákonom Č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej

práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone trestu povinnej
práce“).

Či. iii
Druh, rozsah a miesto výkonu práce
I. Dohodnutým druhom práce je: všeobecne prospešná práca pre Obecný úrad Lozorno
Stručná charakteristika dohodnutého druhu práce:
úprava verejných priestranstiev kosenie trávy, hrabanie
upratovacie a pomocné práce upratovanie verejných priestranstiev, chodníkov,
parkov, miestnych komunikácií
záhradnícke práce,
upratovacie a čistiace práce v objektoch patriacich obci Lozorno
pomocné práce pri odpadovom hospodárstve výkopy jám, čistenie kanálových
trativodov Po dažďovej vode

-

-

-

-

-

-

—

2. Odsúdený

.

bude vykonávať trest povinnej práce v rozsahu 300 hodin, a to na
základe potrieb poskytovateľa práce v súlade so zadaním práce poskytovateľom.
Odsúdenáje povinná odpracovať najmenej 20 hodín za kalendárny mesiac.
_.‘

3. Miesto výkonu trestu povinnej práce je obec Lozorno. Miesto výkonu trestu povimiej
práce je určené v súlade s ~ 2 ods.1 zákona o výkone trestu povinnej práce.
4. Odsúdený nastúpi výkon trestu povinnej práce v rozsahu 300 hodin dňa 15.07.2019
o 8,00 hod. na Obecnom úrade v Lozorne, 900 55 Lozorno, Hlavná ul. Č. 1. Rlásiť sa
bude u starostu obce Mgr. I3uboša Tvrdoňa, Číslo telefónu 02/692 04 311.

Či. Iv
Práva a povinnosti

1. Poskytovateľ práce sa zavázuje, že oznámi probačnému a mediačnému úradníkovi súdu
neúčasf odsúdeného na vykonaní práce alebo nedodržanie dohodnutého rozsahu prác a to
bez zbytočného odkladu, len čo sa o tejto skutočnosti dozvic.
2. Poskytovateľ práce sa zaväzuje, že umožní probačnému a mediačnému úradníkovi súdu
bezodkladne vykonaf kontrolu plnenia tejto dohody a kontrolu vykonávania práce
ods údertým.

3. Poskytovateľ práce sa zaväzuje, že bezodkladne oznámi probačnému a mediačnému
úradníkovi súdu začatie a ukončenie vykonávania dohodnutej práce.
4. Poskytovateľ práce sa zaväzuje, že pred začatim výkonu trestu povinnej práce na vlastné
náklady zabezpečí školenie odsúdeného v súlade so zákonom Č. 330/1996 Z.z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že znáša náklady na ochranné pracovné prostriedky, pracovně
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 poskytovateľ zaväzuje dodržiavať
ustanovenia o povinnostiach zamestnávateľa, právach a povinnostiach zamestnancov
a inšpekcii práce podľa ~ 147, 148 a 150 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce.
7. Vykonávanie povinnej práce odsúdeným podľa zákona o výkone trestu povinnej práce sa
z hľadiska 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
zodpovednosť za spósobenú škodu posudzuje podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákomiík v znení neskorších predpisov.

ČLV
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 v súlade s ~ 5, 6,
7 a 8 zákona o výkone trestu povinnej práce, a to na základe rozhodnutia predsedu senátu
o prerušení, odklade výkonu trestu, upustenia od výkonu trestu a premeny trestu povinnej
práce na trest odňatia slobody.

Či. VI
Zánik dohody
1. Táto dohoda zaniká uplynutím doby uvedenej v Čl. VII bode 3 tejto dohody.
2. Táto dohoda zaniká dohodou zrnluvných strán.

3. Ktorákol‘vek zmiuvná strana móže písomne vypovedaf túto dohodu aj bez udania dövodu.
Výpovedná lehota je 2-mesačná a začne plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho Po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Či. VII
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda nadobúda platnost‘ a účinnost‘ dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmeny a dopinky tejto dohody móžu byt‘ vykonané iba písomne, formou dodatku po
predchádzajúcom ústnom dojednaní účastníkov dohody.
3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú odo dňa podpisu do ukončenia výkonu trestu
povinnej práce, najneskór do 09.07.2020.
4. Platnost‘ dohody sa primerane predlžuje o dobu, počas ktorej bol výkon trestu povinnej
práce odsúdenému prerušený v zmysle * 5 ods. I, ods. 2 zákona o výkone trestu povinnej
práce.
5. Táto dohoda je vyhotovená v 2 exempiároch.

V Malackách, dňa: 09.07.2019

V Lozorne, dňa:
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