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ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný súd Košice II samosudcom Mgr. Gabrielom Frankovičom v právnej veci žalobcu: D. B. S., s.r.o.,
P. XX,. XXX. XX. B., IČO: XX. XXX. XXX,. práv. zast.: JUDr. M. C., advokátka, F. K. XX,. XXX. XX. B.,
proti žalovanému: P., spol. s r.o., J. trieda XXX,. XXX. XX. K., IČO: XX. XXX. XXX,. v konaní o zaplatenie
sumy 1.595,43 eura s prísl. takto
rozhodol:
Žalovaný j e p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi sumu 1.595,43 eura, 14,25 % ročný úrok z omeškania:
- zo sumy 2.591,25 eura za obdobie odo dňa 25.7.2008 až do dňa 25.8.2008,
- zo sumy 2.259,31 eura za obdobie odo dňa 26.8.2008 až do dňa 29.10.2008,
- zo sumy 1.595,43 eura za obdobie odo dňa 30.10.2008 až do dňa zaplatenia,
a n a h r a d i ť žalobcovi na účet právnej zástupkyne žalobcu trovy tohto konania vo výške , to všetko
v lehote do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.
odôvodnenie:
Žalobca sa žalobou zo dňa 29.5.2010 domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť mu sumu
1.595,43 eura s prísl. z titulu nezaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar, vyfakturovanej žalovanému
faktúrou č. 1089102944 zo dňa 10.7.2008, splatnej dňa 24.7.2008 na sumu 2.591,25 eura (78.064,- Sk).
Okresný súd Košice II vydal dňa 11.6.2010 platobný rozkaz č. k. 35Rob/142/2010-14, ktorým
žalovanému uložil, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil žalobcovi sumu 1.595,43
eura s príslušenstvom a nahradil žalobcovi trovy konania vo výške 282,52 eura, alebo aby v tej istej
lehote podal odpor na súde, ktorý platobný rozkaz vydal.
Uznesením č.k. 35Rob/142/2010-19 zo dňa 28.6.2010 súd zrušil platobný rozkaz podľa ust. § 173 ods.
2 O.s.p., pretože sa ho nepodarilo doručiť žalovanému do vlastných rúk.
Súd nariadil na prejednanie a rozhodnutie veci pojednávanie na deň 1.12.2010, na ktoré boli riadne a
včas predvolaní účastníci konania a právna zástupkyňa žalobcu.
Súd pojednával podľa ust. § 101 ods. 2 O.s.p. v neprítomnosti účastníkov komnania.

Dokazovaním vykonaným na pojednávaní dňa 1.12.2010 - oboznámením predložených listinných
dôkazov, súd zistil tento skutkový stav:
Žalobca dodal žalovanému tovar - armovaciu perlinku v počte 160 ks dňa 10.7.2008 v hodnote celkom
78.064,- Sk (2.591,25 eura), prevzatie ktorého bez výhrad potvrdil žalovaný na dodacom liste č.
PDL0819068; cenu dodaného tovaru fakturoval žalobca žalovanému faktúrou č. 1089102944 zo dňa
10.7.2008, splatnou dňa 24.7.2008 na sumu 78.064,00 Sk (2.591,25 eura).
Žalovaný zaplatil žalobcovi doposiaľ len časť kúpnej ceny - dňa 25.8.2008 uhradil sumu 331,94 eura
a dňa 29.10.2008 sumu 663,88 eura; zvyšok pohľadávky žalobcovi neuhradil doposiaľ ani napriek
opakovaným výzvam na jeho úhradu.
Podľa ust. § 409 ods. 1 Obchodného zákonníka, kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať
kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho
vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.
Podľa ust. § 447 Obchodného zákonníka, kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať
dodaný tovar v súlade so zmluvou.
Podľa ust. § 448 ods. 1 Obchodného zákonníka, kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
Podľa ust. § 450 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, je kupujúci povinný
zaplatiť kúpnu cenu, keď predávajúci v súlade so zmluvou a týmto zákonom umožní kupujúcemu
nakladať s tovarom alebo s dokladmi umožňujúcimi kupujúcemu nakladať s tovarom. Predávajúci môže
robiť odovzdanie tovaru alebo dokladov závislým od zaplatenia kúpnej ceny.
Podľa ust. § 323 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak niekto písomne uzná svoj určitý záväzok,
predpokladá sa, že v uznanom rozsahu tento záväzok trvá v čase uznania. Tieto účinky nastávajú aj v
prípade, keď pohľadávka veriteľa bola v čase uznania už premlčaná.
Podľa ust. § 323 ods. 2 Obchodného zákonníka, za uznanie nepremlčaného záväzku sa považujú aj
právne úkony uvedené v § 407 ods. 2 a 3.
Podľa ust. § 407 ods. 3 Obchodného zákonníka, ak dlžník plní čiastočne svoj záväzok, má toto plnenie
účinky uznania zvyšku dlhu, ak možno usudzovať, že plnením dlžník uznáva aj zvyšok záväzku.

Žalovaný sa k žalobe nevyjadril.
Súd mal v konaní preukázané tvrdenia žalobcu predloženým dodacím listom č. PDL0819068 a faktúrou
č. 1089102944 zo dňa 10.7.2008, splatnou dňa 24.7.2008 na sumu 78.064,00 Sk (2.591,25 eura).
Podľa ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného
záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve,
inak o 10% vyššie, než je základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska uplatňovaná pred prvým
kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba
Národnej banky Slovenska platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka sa použije počas celého
tohto polroka.

V danom prípade si účastníci pre prípad omeškania nedohodli úrokovú sadzbu.
Podľa prehľadu úrokových sadzieb Národnej banky Slovenska, základná úroková sadzba Národnej
banky Slovenska uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k
omeškaniu so splnením záväzku, bola 4,25 %.
Vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že žalovaný je v omeškaní s platbou splatnej faktúry a
sadzba úrokov z omeškania nebola účastníkmi dohodnutá. Žalobca má nárok v zmysle ust. § 369 ods.
1 Obchodného zákonníka na úrok z omeškania z nezaplatenej sumy vo výške 14,25 % z dlžnej sumy.
Na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov súd vyhovel žalobe v celom rozsahu a
uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1.595,43 eura, 14,25 % ročný úrok z omeškania:
- zo sumy 2.591,25 eura za obdobie odo dňa 25.7.2008 až do dňa 25.8.2008,
- zo sumy 2.259,31 eura za obdobie odo dňa 26.8.2008 až do dňa 29.10.2008,
- zo sumy 1.595,43 eura za obdobie odo dňa 30.10.2008 až do dňa zaplatenia.
O trovách konania súd rozhodol podľa ust. § 142 ods. O.s.p., podľa ktorého, účastníkovi ktorý mal vo
veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti
účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Žalobcovi súd priznal náhradu trov konania vo výške 279,78
eura, ktorú tvorí zaplatený súdny poplatok z návrhu na začatie konania vo výške 95,50 eura a trovy
právneho zastúpenia žalobcu vo výške 184,28 eura.
Trovy právneho zastúpenia žalobcu v súlade s vyhl. č. 655/2004 Z.z. a vyúčtovaním trov právneho
zastúpenia právnym zástupcom žalobcu zo dňa 29.5.2010, spočívajú:
a) v odmene za 2 úkony právnej pomoci:
1. prevzatie a príprava zastúpenia, pričom sadzba tarifnej odmeny za tento úkon právnej pomoci v súlade
s ust. § 10 ods. 1, § 14 ods. 1 písm. a) vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a
náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci a vyčíslenia trov právneho zastúpenia advokátom
je 71,37 eura + DPH vo výške 13,56 eura,
2. písomné podanie na súd dňa 29.5.2010 - podanie žaloby, pričom sadzba tarifnej odmeny za tento
úkon právnej pomoci v súlade s ust. § 10 ods. 1, § 14 ods. 1 písm. c) vyhl. Ministerstva spravodlivosti
SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci a vyčíslenia
trov právneho zastúpenia advokátom je 71,37 eura + DPH vo výške 13,56 eura;
b) v paušálnej náhrade výdavkov podľa ust. § 16 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z.z., t.j. 2x 7,21 eura = 14,42
eura; trovy právneho zastúpenia žalobcu sú teda vo výške spolu 184,28 eura.
Súd priznal žalobcovi náhradu trov právneho zastúpenia za dva úkony právnej služby; nepriznal
žalobcovi náhradu za jeden úkon právnej služby; a to za úkon: písomné podanie pred podaním návrhu
na začatie konania vo veci na súd - posledný pokus o zmier, vrátane paušálnej náhrady prislúchajúcej
k tomuto úkonu a DPH, nakoľko v zmysle ust. § 142 ods. 1 O.s.p., trovami konania sú len také hotové
výdavky, ktoré vznikli v bezprostrednej súvislosti so súdnym konaním (pričom môžu vzniknúť aj pred
začatím súdneho konania - napr. úkon prevzatie a príprava zastúpenia). Písomné podanie protistrane
pred začatím konania s výzvou na dobrovoľné plnenie však nie je zákonnou podmienkou uplatnenia
nároku na súde a výdavky vynaložené na odmenu právneho zástupcu za tento úkon preto nevznikli v
bezprostrednej súvislosti so súdnym konaním a nejde tak o trovy súdneho konania.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura
považujú za peňažné sumy v eurách a to v prepočte a so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§
9 ods. 2 zák. č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny EURO v Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov).
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
Okresnom súde Košice II.
Podľa ust. § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, a akom rozsahu sa napáda, v
čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Podľa ust. § 205 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu,
ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že
a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,
b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné
na zistenie rozhodujúcich skutočností,
d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo dôkazy, ktoré doteraz
neboli uplatnené (§ 205a),
f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh
na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

