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Uznesenie
Okresný súd Malacky, v právnej veci navrhovateľa: S., IČO: XX XXX XXX, so sídlom S., E. XXXX,
zastúpeného advokátom: A., advokátska kancelária so sídlom S., L. XXX, proti odporcovi: Z., IČO: XX
XXX XXX, so sídlom v Y., v zastúpení správcu konkurznej podstaty: O., so sídlom I., B. X, o návrhu na
zaplatenie 2.377,91 Eur s príslušenstvom
rozhodol:
Súd konanie z a s t a v u j e.
Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.
Súdny poplatok za návrh na začatie konania vo výške 88,37 Eur bude navrhovateľovi
v
r á t e n ý prostredníctvom Daňového úradu J., do 15 dní od doručenia tohto právoplatného uznesenia
Daňovému úradu J..
odôvodnenie:
Návrhom doručeným tunajšiemu súdu dňa 08.03.1999 sa navrhovateľ domáhal voči odporcovi
zaplatenia istiny vo výške 71.637,- Sk (2.377,91 Eur) s príslušenstvom.
V priebehu konania bol na majetok odporcu vyhlásený konkurz, preto sa predmetné konanie vo veci ex
lege prerušilo do skončenia konkurzného konania vo veci.
Navrhovateľ svoj návrh na začatie konania zobral v celom rozsahu späť písomným podaním doručeným
tunajšiemu súdu dňa 10.06.2013 s tým, že žiadal, aby súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.
Správca konkurznej podstaty ústnym podaním zo dňa 11.06.2013 navrhol, aby súd pokračoval v konaní
vo veci.
Podľa § 96 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na
jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh
vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.
Podľa § 96 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím
návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v
konaní.

Podľa § 96 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný,
ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na
rozvod, neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je.

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak tento zákon neustanovuje inak,
vyhlásením konkurzu sa prerušujú všetky súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho
konkurzu patriaceho úpadcovi. Lehoty v týchto konaniach ustanovené alebo určené počas prerušenia
týchto konaní neplynú. Na účastníkov konania, ktorí vystupujú na strane úpadcu, prerušenie konania
pôsobí, len ak ide o nerozlučné spoločenstvo alebo o vedľajšie účastníctvo.
Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v konaniach prerušených podľa
odseku 1 možno pokračovať na návrh správcu; správca sa podaním návrhu na pokračovanie v konaní
stáva účastníkom konania namiesto úpadcu.
Vzhľadom k tomu, že navrhovateľ zobral návrh na začatie konania v celom rozsahu späť skôr, ako sa
začalo pojednávanie vo veci samej, súd konanie s poukazom na ustanovenie § 96 Občianskeho súdneho
poriadku zastavil, bez ohľadu na súhlas odporcu s týmto úkonom navrhovateľa.
O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. l písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, podľa
ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak bolo konanie
zastavené.
Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, poplatok splatný podaním návrhu na
začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie
vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred
prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie. Ak sa
návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni
súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov.
Podľa § 11 ods. 4 prvá veta zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, okrem poplatku v rozvodovom
konaní a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený
o 1%, najmenej však 6,70 eura.
Podľa § 11 ods. 11 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, poplatok, ktorý sa má vrátiť podľa
odsekov 4, 7 až 10 sa zaokrúhli na eurocenty nahor.
O vrátení zaplateného súdneho poplatku za návrh na začatie konania súd rozhodol podľa § 11 ods.
3 s poukazom na § 11 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení, nakoľko
navrhovateľ svoj návrh zobral späť pred prvým pojednávaním vo veci samej.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia
na Krajský súd v Bratislave, prostredníctvom tunajšieho súdu, písomne vo dvoch vyhotoveniach, s
náležitosťami podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.
Podľa § 205 ods. l Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáhať.

