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Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce 
uzavretá v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej 

práce v znení neskorších predpisov 

v 

Cl. l 
Zmluvné strany 

Okresný súd Čadca 
ul. 17 novembra č. 1256 

v 

022 21 Cadca 
zastúpený: JUDr. Milan Gylánik, podpredseda súdu 
IČO: 00165743 

(ďalej len "súd") 

a 

Mesto Krásno nad Kysucou, 
okres Čadca 
zastúpený: Ing. Jozef Grapa, primátor mesta 
IČO : 00314072 

(ďalej len "poskytovatel' práce") 

v 

Cl. ll 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností 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"). 

v 

Cl. 111 
Druh, rozsah a miesto výkonu práce 

1. Dohodnutým druhom práce sú práce formou menších obecných služieb 
v rámci VPP. 

v 

Daniel Durčan, nar. 
okres Čadca, toho času 

okres Čadca bude vykonávať trest povinnej práce v celkovom rozsahu 
tristo (300) hodín a to na základe potrieb poskytovatel'a práce v súlade so 
zadaním práce poskytovatel'om. 

3. Miestom výkonu trestu povinnej práce u vyššie uvedenej odsúdenej je mesto 
Krásno nad Kysucou, ktoré je určené v súlade s § 2 ods.1 zákona č. 528/2005 Z. 
z. o výkone trestu povinnej práce. 

4. Odsúdený nastúpi výkon trestu povinnej práce pod l'a dohody medzi odsúdeným 
a poskytovate l'om práce dňa 19. marca 2012. 
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-Cl. IV 
Práva a povinnosti 

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 zbytočného odkladu, len čo sa o tejto 
skutočnosti dozvie. 

2. Poskytovate ľ 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 začatie a ukončenie vykonávania dohodnutej 
práce; a počas výkonu práce bude u odsúdeného viesť evidenciu dochádzky, 
ktorú bude podpisovať odsúdený, ale aj zodpovedný pracovník poskytovateľa 
práce . 

4. Poskytovatel' práce sa zaväzuje, že pred začatím 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. 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 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 hl'adiska zodpovednosti za škodu nepovažuje za plnenie pracovných 
úloh, a ak dôjde k poškodeniu zdravia alebo smrti úrazom, nejde o pracovný úraz; 
v takom prípade sa zodpovednosť za spôsobenú škodu posudzuje podl'a zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

-Cl. V 

Odklad a prerušenie výkonu trestu, upustenie od výkonu trestu 
a premena trestu povinnej práce na trest odňatia slobody 

1. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tejto dohody, môže byt' prerušený 
v súlade s § 5, 6, 7 a 8 zákona o výkone trestu povinnej práce, a to na základe 
rozhod nutia 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 

Cl. Vl 
Zánik dohody 

1. Táto dohoda zaniká uplynutím doby uvedenej v Čl. VIl bode 3 tejto dohody. 
2. Táto dohoda zaniká dohodou zmluvných strán. 
3. Ktorákoľvek zmluvná strana môže písomne vypovedať túto dohodu aj bez udania 

dôvodu. Výpovedná lehota je 2-mesačná a začne plynúť od 1. dňa mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

v 

Cl. VIl 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými 
stranami. 

2. Zmeny a doplnky tejto dohody môžu byť vykonané iba písomne, formou dodatku 
po predchádzajúcom ústnom dojednaní účastníkov dohody. 

3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa podpisu do 31.12.2012, 
resp. do odpracovania si trestu povinnej práce odsúdeným. 

4. Táto dohoda je vyhotovená v 3 výtlačkoch , z ktorých po jej podpise jeden výtlačok 
obdŕži poskytovatel' práce a dva výtlačky sú určené pre potreby súdu. 

V Čadci . .1-r-. .t?./: .. 2012 

podpredseda Okresného súdu Čadca 

(podpis a 0
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tlačok1 pečiatky) 
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V Krásne nad Kysucou .!?~ .3 .... 2012 

poskytovatel' práce 

.... c .-:7. .. )/. :~ ............... ....... . 
(podpis a odtlačok pečiatky) 
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