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Zmenkový platobný rozkaz
Okresný súd Žilina vo veci
žalobcu: Stirling, spol. s r.o., Jarková 61, 083 01 Sabinov, IČO: 36 825 735
právne zastúpený : Lukačka s.r.o., Tehelná 25, 831 03 Bratislava, IČO: 36 858 927
proti
žalovanému: W. H., R.. XX.XX.XXXX, U. X/XX, XXX XX K.
o zaplatenie: 250 € s príslušenstvom, takto
rozhodol:
I. Ukladá žalovanému, aby do 3 dní od doručenia zmenkového platobného rozkazu zaplatil žalobcovi:
- zmenkovú sumu 250 €
- 6% úrok zo sumy 250 € od 11.10.2011 do zaplatenia
- odmenu vo výške 0,83 €
alebo aby v tej istej lehote podal na tomto súde proti zmenkovému platobnému rozkazu námietky, v
ktorých uvedie všetko, čo proti zmenkovému platobnému rozkazu namieta.
II. Ukladá žalovanému zároveň, aby do 3 dní od doručenia zmenkového platobného rozkazu nahradil
žalobcovi trovy konania vo výške 16,50 € a trovy právneho zastúpenia vo výške 69,58 € na účet právneho
zástupcu žalobcu.
Poučenie:
Opravným prostriedkom proti výroku I. sú námietky, ktoré je možno podať na Okresnom súde Žilina
do 3 dní odo dňa doručenia tohto zmenkového platobného rozkazu. Ak žalovaný nepodá námietky
včas alebo ak ich vezme späť, má zmenkový platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku. Neskoro
podané námietky, námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, alebo námietky, ktoré nie sú podané
oprávnenou osobou, súd odmietne. Na skutočnosti namietané po uplynutí lehoty na podanie námietok
súd neprihliadne. Na prejednanie žalovaným včas podaných námietok nariadi súd pojednávanie, kde
rozsudkom vysloví, či zmenkový platobný rozkaz ponecháva v platnosti, alebo ho zrušuje a v akom
rozsahu.
Opravným prostriedkom proti výroku II. o náhrade trov konania je odvolanie, ktoré možno podať na
Okresnom súde Žilina do 15 dní odo dňa doručenia tohto zmenkového platobného rozkazu. V odvolaní je
potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané

a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Ak osoba povinná podľa rozhodnutia dobrovoľne nesplní, čo jej ukladá vykonateľné rozhodnutie, môže
osoba oprávnená podľa rozhodnutia podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného predpisu.

