Čo je trest povinnej práce?
Máte záujem zapojiť sa do riešenia svojich problémov?
Chcete svojim pričinením ovplyvniť svoju budúcnosť?
Máte pocit ľútosti nad tým, čo ste spôsobili?

Trest povinnej práce
/Alternatívna možnosť/

 je to alternatívny trest, ktorý môže súd so súhlasom páchateľa
uložiť v rozsahu 40 – 300 hodín, ak ho odsudzuje za prečin,
 trest povinnej práce je odsúdený povinný vykonať najneskôr
do jedného roka od nariadenia výkonu tohto trestu a to
v obvode okresného súdu, v ktorom má bydlisko, so súhlasom
páchateľa môže byť tento trest vykonaný aj mimo obvodu
tohto súdu,
 trest povinnej práce je odsúdený povinný vykonať osobne, vo
svojom voľnom čase bez nároku na odmenu tak, aby
odpracoval najmenej dvadsať hodín za kalendárny mesiac
a podľa časového plánu, ktorý je výsledkom predchádzajúcej
dohody medzi odsúdeným a poskytovateľom práce. Miestom
pre výkon trestu povinnej práce môže byť mesto, obec, VÚC,
iná právnická osoba, ktorá sa zaoberá kultúrou, školstvom.....,
s ktorými okresný súd uzatvorí dohodu o zabezpečení trestu
povinnej práce.

Výhody trestu povinnej práce (ďalej len TPP):
 môže byť uložený iba so súhlasom obvineného/obžalovaného,
 nedochádza k narušeniu kontaktov s rodinou, priateľmi, strate
zamestnania a pod., sociálne prostredie a návyky zostávajú
zachované,
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 odpracovaním TPP dochádza k následnému zahladeniu
odsúdenia, ktoré sa realizuje vymazaním „odpracovaného“
trestného činu z výpisu registra trestov, odsúdený má väčšiu
šancu uplatniť sa na trhu práce.

Práva odsúdeného súvisiace s výkonom TPP:

 dohodnúť si s poskytovateľom práce náhradný termín výkonu
TPP.

 môže požiadať o odklad a prerušenie výkonu TPP pri splnení
zákonom stanovených podmienok,
 môže požiadať o upustenie od výkonu TPP pri splnení
zákonom stanovených podmienok,

Čo sa stane, ak odsúdený poruší podmienky výkonu
TPP?

 môže sa dohodnúť s poskytovateľom práce na časovom pláne
vykonávania TPP.

 ak odsúdený nevedie riadny život v čase výkonu trestu
povinnej práce, nedodržiava obmedzenia alebo neplní
povinnosti, ktoré mu boli uložené rozhodnutím súdu, alebo
zavinene nevykonáva práce v určenom rozsahu a opakovane sa
nedostavuje k poskytovateľovi práce podľa časového plánu,
probačný a mediačný úradník podá návrh na premenu trestu
povinnej práce alebo jeho zvyšku na trest odňatia slobody,

Povinnosti odsúdeného súvisiace s výkonom TPP:
 dostaviť sa v lehote 7 dní od doručenia výzvy k probačnému
a mediačnému úradníkovi (PaMÚ) na prejednanie podmienok
výkonu TPP,
 oznámiť v priebehu výkonu trestu PaMÚ akékoľvek zmeny
(pracovná neschopnosť, zmena bydliska, zmena zamestnania,
atď.), ktoré by bránili vo výkone TPP a dodržaniu časového
plánu,

 za každé dve hodiny nevykonanej práce súd nariadi jeden
deň nepodmienečného trestu odňatia slobody a zároveň
rozhodne o spôsobe výkonu tohto trestu,
 o premene TPP alebo jeho zvyšku na trest odňatia slobody
rozhodne predseda senátu na verejnom zasadnutí.

 v čase výkonu TPP viesť riadny život,
 dodržiavať obmedzenia a povinnosti, ktoré mu boli uložené
rozhodnutím súdu,
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 vykonávať práce v určenom rozsahu, včas a na požadovanej
úrovni podľa nariadenia súdu a požiadaviek poskytovateľa
práce, v súlade s dohodnutým časovým plánom.

Ak vo výkone TPP nastane prekážka:
 odsúdený je povinný bezodkladne ospravedlniť svoju neúčasť
poskytovateľovi práce a PaMÚ,

