Dohoda o zabezpecení povinnej práceuz~tvorená na základe § 4 od~.2
zákona c. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona
c. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých .
zákonov v znení neskorších- predpisov

CI.I
Zmluvné strany

Okresný súd Galanta
Mierové nám. C. 1
924 23 Galanta

zastúpený: JUDr. Eva Foltánová, predsednícka súdu
bankové spojenie: Štátna pokladnica
c.ú:7000159435
ICO: 00165638
(dalej len súd)

a

Mesto Sládkovicovo
925 21 Sládkovicovo

zastúpená: Ing. Anton Szabó
bankové spojenie: VÚB Galanta
c. ú: 180 281 32/0200
ICO: 00306177
(dalej len "poskytovatel"

práce)

Cl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri
zabezpecovaní výkonu trestu povinnej práce v súlade so zákonom C. 528/2005 Z. z.
o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona C. 5/2004 Z. z. o službách

zamestnanosti a o Zniene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(dalej len "zákon o výkone trestu povinnej práce").

Cl. III
Druh, rozsah a miesto výkonu práce

1. Dohodnutým druhom práce je úprava verejných plôch a iné drobné práce v prospech
Mesta Sládkovicovo podla pokynov primátora Ing. Antona Szabóoa.

Strucná charakteristika dohodnutého druhu práce:
•
•
•

ošetrovanie zelených plôch (strihanie kríkov a stromov, hrabanie, odhrnanie snehu
- sezónne práce podla rocného obdobia a pod.)
cistenie verejných priestranstiev
práce v prospech školských a sociálnych zariadení

2. Odsúdený Juraj Ženiš, .
vykonávat trest povinnej práce v rozsahu 50 (pätdesiat) hodín, na základe potrieb
poskytovatela práce v súlade so zadaním práce poskytovatelom.

3. Miesto výkonu trestu povinnej práce je Mesto Sládkovicovo. Miesto výkonu trestu
povinnej práce je urcené v súlade s § 2 ods. l Tr. zákona o výkone trestu povinnej práce.

4. Odsúdený nastúpi výkon trestu povinnej práce vo výmere 50 hodín podla termínu
uvedenom na nariadení VT pp a bude pracovat 4 hodiny denne, 12,5 pracovných dní.

v

Cl. IV
Práva a povinnosti

1. Poskytovatel práce sa zaväzuje, že oznámi probacnej a mediacnej úradnícke OS
Galanta, Mgr. Darine Kiradžievovej, neúcast' odsúdeného Juraja Ženiša na vykonaní
práce alebo nedodržanie dohodnutého rozsahu prác a to bez zbytocného odkladu, len
co sa o tejto skutocnosti dozvie.
2. Poskytovatel práce sa zaväzuje, že umožní probacnej a mediacnej Úfadnícke súdu
bezodkladne vykonat kontrolu plnenia tejto dohody a kontrolu vykonávania práce
odsúdenou.
3. Poskytovatel práce sa zaväzuje, že bezodkladne omámi probacnej
úradnÍcke súdu zacatie a ukoncenie vykonávania dohodnutej práce.

a mediacnej

4. Poskytovatel práce sa zaväzuje, že pred za,catím výkonu trestu povinnej práce na
vlastné náklady zabezpecí školenie odsúdeného v súlade so zákonom C. 124/2006 Z,z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci.
.
5. Poskytovatel sa zaväzuje, že znáša náklady ,na ochranné prácovné· prostriedky, .
pracovné náradie a materiál potrebný na výkon práce, ostatné náklady spojené
s výkonom trestu povinnej práce znáša odsúdený sám.
6. Vo veciach- bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci sa poskytovatel zaväzuje
dodržiavat ustanovenia o povinnostiach zamestnávatela, právach.a povinnostiach
zamestnancov a inšpekcii práce podla § 147, 148 a 150 zákona C~479/2007 Z.. z.
Zákonník práce..
.:
7. Vykonávanie povinnej práce odsúdenym podla zákona o výkone trest~'povinnej práce
sa z hladiska 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 zodpovednost za spôsobenú škodu posudzuje podla zákona,c. 40/1964 Zb.
i
Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Cl. V
Zmluvná pokuta
1. V prípade nesplnenia povinností poskytovatela práce, ktoré sú uvedené v cL IV
bodoch 1 až 3 vzniká súdu právo uplatnit si voci poskytovatelovi zmluvnú pokutu vo .
výške 100 Eur za každé jednotlivé porušenie povinností poskytovatela.

Cl. VI.
Odklad a prerušenie výkonu trestu, upustenie od výkonu trestu a premená
trestu povinnej práce na trest odnatia 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 to na základe rozhodnutia predsedu
senátu o prerušení, odklade výkonu trestu upustenia od výkonu trestu a premeny trestu
povinnej práce na trest odnatia slobody.

Cl. VII
Zánik dohody
1. Táto dohod~zaniká uplynutím doby uvedenej v Cl. VII bode 3 tejto dohody.
2. Táto dohoda zaniká dohodou zmluvných strán
3. Ktorákolvek zmluvná strana môže písomne vypovedat túto dohodu aj. bez udania
dôvodu. Výpovedná lehota je 2-mesacná a zacne plynút od 1. dna mesiaca
nasledujúceho po dorucení výpovede druhej zmluvnej strane

Cl. VIII
Záverecné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnost
stranami.

a úcinnost

dnom jej podpisu oboma zmluvnými

2. Zmeny a doplnky tejto dohody môžu byt vykonané iba písomne, fonnou dodatku ..po
predchádzajúcom ústnom dojednaní úcastníkov dohody.
.:
3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu urcitú odo dna podpisu do 3l.l2.20(r:
4. Táto dohoda je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých tri obdrŽí súd ajeden
poskytovatel.

JUDr. E a
ltánová
Predsednícka
esného súdu Galanta

!/~;'~SÚ~'\
.{.(i_~_
~<:..
\
//1

I r}'f;

'7

J

,iO .::Jt..J.
'()t ~
z.
\; O

31

. <'!JAN'í?--

V Galante 10.3.2011

,f'

Ing. Anton Szabó··
: _..
Primátor Mesta Sládkovicovo····

