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ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný súd Trnava samosudkyňou JUDr. Bibiánou Ťažiarovou v právnej veci navrhovateľa: E. D.,
narodený X.X.XXXX, bytom Y. XX, P., proti odporcovi: I.. K. D., narodený XX.XX.XXXX, bytom J. 2, P.,
o zaplatenie 28,38 eur s príslušenstvom, takto
rozhodol:
I. Súd návrh zamieta.
II. Odporcovi súd náhradu trov konania nepriznáva.
odôvodnenie:
Návrhom doručeným tunajšiemu súdu dňa 23. 8. 2011 v spojení s doplnením návrhu doručeným
tunajšiemu súdu dňa 13. 10. 2011 sa navrhovateľ voči odporcovi domáha zaplatenia sumy 24,99 eur,
úroku z omeškania 17,5 % ročne zo sumy 24, 99 eur od 25.8. 2010 do zaplatenia, sumy 1,39 eur, sumy
1 euro, 1 euro a náhrady trov konania.
Súd sa ďalej v konaní zaoberal požiadavkou na zaplatenie sumy 26,38 eur /24,99 + 1,39/, úroku z
omeškania 17,5 % ročne zo sumy 24, 99 eur od 25.8. 2010 do zaplatenia, keď sumu 1 + 1 euro
posúdil ako požiadavku na náhradu trov konania, ktoré vynaložil navrhovateľ ako poštovné za podanie
predžalobných výziev odporcovi, o ktorým by v konaní bolo rozhodované v rámci náhrady trov konania
navrhovateľa spolu so súdnym poplatkom na návrh.
Súd vykonal dokazovanie výsluchom účastníkov konania, oboznamuje s obsahom spisového materiálu
najmä návrhom zo dňa 23. 8. 2011, doplnením návrhom zo dňa 13. 10. 2011, podacím lístkom zo
dňa 6. 8. 2007 /na č.l.2/, výzvou zo dňa 11. 6. 2011 na čl. 4, výzvou zo dňa 6. 8. 2011 na čl. 5,
spisom tunajšieho súdu sp. zn. 19C/52/2001 najmä rozsudkom č. k. 19C/52/2001-74 zo dňa 31. 1.
2005, uznesením Krajského súdu v Trnave č. k. 11Co/329/2006-175 zo dňa 23.5.2007, rozsudkom
Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/85/2008 zo dňa 30.5.2008, rozsudkom Krajského súdu v Trnave
sp. zn. 24Co/177/2008-252 zo dňa 21.10.2008, uznesenia Najvyššieho súdu SR sp.zn. 5Cdo/12/2009
zo dňa 13.10.2009, rozsudkom Krajského súdu v Trnave č. k. 24Co/331/2009-294 zo dňa 7.7.2010, s
obsahom celého spisového materiálu a zistil nasledovný skutkový a právny stav.
Navrhovateľ uviedol, že konkrétny paragraf odôvodňujúci návrh necháva na úvahu súdu. Ohľadom
žalovanej sumy odkazuje na rozsudok Krajského súdu v Trnave č. k. 24Co/331/2009 zo dňa 7.7.2010,
ktorým bolo zmenené rozhodnutie o výške trov konania, keď odporcovi v tomto konaní zaplatil vyššiu
sumu dňa 6.8.2007 5.273,-Sk /175,03 eura/, z dôvodu, že listom Bytového družstva zo dňa 19.12.2008
bol na to vyzvaný na zaplatenie istiny z rozsudku súdu prvého stupňa 18.559,-Sk + 740,- Sk, spolu
19.299,- Sk + sumu 3.780,-Sk a to v lehote 7 dní od obdržania výzvy, inak by bola suma exekučne

vymáhaná, avšak konanie 19C/52/2001 pokračovalo ďalej. Úroku z omeškania 17,5 % ročne zo sumy
24,99 eur sa domáha od 25.8.2010, kedy mu bol doručený rozsudok Krajského súdu v Trnave. Suma
1,39 eura / 42,-Sk/ je poplatok za zloženku zo dňa 6.8.2007. Suma 2 x 1,-euro uhradil ako poplatok
v hotovosti za podacie lístky v súvislosti s listami odporcovi zo dňa 11.6.2011 a 6.8.2011. Odporca na
výzvy nereagoval, preto podal návrh vo veci.
Odporca uviedol, že návrh navrhuje zamietnuť ako nedôvodný v celom rozsahu. Skutočnosti uvádzané
navrhovateľom nie sú pravdivé. Rozsudkom Krajského súdu v Trnave zo dňa 7.7.2010 nedošlo k
žiadnej zmene pôvodného rozhodnutia, čo sa týka výšky povinnosti zaplatenia či už predmetu konania
alebo náhrady trov konania, došlo iba k zmene prepočtu Sk na euro. Poukázanú sumu 5.273,-Sk zo
dňa 6.8.2007 prijal, k tejto sume navrhovateľ nebol nijakým spôsobom donucovaný, bolo to na vôli
navrhovateľa, ktorý ju dobrovoľne zaplatil. Urgencie navrhovateľa zo dňa 11.6.2011 a 6.8.2011 mu boli
doručené. Ohľadom žalovanej sumy vznáša námietku premlčania v zmysle § 106 OZ a z opatrnosti aj
§ 101 OZ.
Z podacieho lístka zo dňa 6. 8. 2007 /na č.l.2/ vyplýva, že navrhovateľ zaslal odporcovi sumu 5273
Sk/175,03 eur, sadzba Slovenskej pošty 42 Sk.
Z výzvy zo dňa 11. 6. 2011 na čl. 4 vyplýva, že navrhovateľ vyzval odporcu na vrátenie preplatkov vo
výške 24,99 eur, 1,33 eur /podací lístok zo dňa 11. 6. 2011 zaplatené v hotovosti 1 euro/.
Z výzvy zo dňa 6. 8. 2011 na čl. 5 vyplýva, že navrhovateľ vyzval odporcu na vrátenie preplatkov vo
výške 24,99 eur v priebehu 10 dní od obdržania tohto listu. /podací lístok zo dňa 6. 8. 2011 zaplatené
v hotovosti 1 euro/.
Z rozsudku č. k. 19C/52/2001-74 zo dňa 31. 1. 2005 okrem iného vyplýva, že odporca /E./ je povinný
zaplatiť navrhovateľovi /Bytové družstvo so sídlom v Trnave/ náhradu trov konania vo výške 4520
Sk/150,04 eur do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku, k rukám splnomocneného zástupcu
navrhovateľa /JUDr. Dušan Slanina/.
Doručené E. D. dňa 21. 3. 2005, doručené JUDr. Dušan Slanina dňa 3. 3. 2005.
Z uznesenia Krajského súdu v Trnave č. k. 11Co/329/2006-175 zo dňa 23.5.2007 vyplýva, že odvolací
súd odvolanie odporcu odmieta.
Z uznesenia Krajského súdu v Trnave č. k. 11Co/329/2006-178 zo dňa 23.5.2007 vyplýva, že odporca /
E. D./ je povinný zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov odvolacieho konania v sume 753 Sk/25 eur k
rukám advokáta /JUDr. Dušan Slanina/ do 3 dní. Doručené E. D. dňa 4. 8. 2007, JUDr. Dušan Slanina
dňa 2. 7. 2005.
Z rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/85/2008 zo dňa 30.5.2008 vyplýva, že Uznesenie
Krajského súdu v Trnave sp. zn. 11Co/329/2006 zo dňa 23.5.2007, sp. zn. 11Co/329/2006 a opravným
uznesením z 22. 8. 2007, sp.zn. 11 Co/329/2996 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie. Doručené
E. D. dňa 9. 7. 2008, JUDr. Dušan Slanina dňa 9. 7. 2008.
Z rozsudku Krajského súdu v Trnave sp. zn. 24Co/177/2008-252 zo dňa 21.10.2008 vyplýva, že odvolací
súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej vyhovujúcej časti, ako aj v časti o trovách konania
potvrdzuje.

Z Uznesenia Najvyššieho súdu SR sp.zn. 5Cdo/12/2009 zo dňa 13.10.2009 vyplýva, že rozsudok
Krajského súdu v Trnave z 21. 10. 2008 sp. zn. 24Co/177/2008 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie
konanie.
Z rozsudku Krajského súdu v Trnave č. k. 24Co/331/2009-294 zo dňa 7.7.2010 okrem iného vyplýva,
že odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej vyhovujúcej časti, ako aj v časti o
náhrade trov konania mení tak, že odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi 616,05 eur a náhradu
trov prvostupňového konania 150,04 eur k rukám jeho advokáta, do troch dní o právoplatnosti tohto
rozsudku /právoplatné dňa 25. 8. 2010/. Doručené E. D. dňa 25. 8. 2010, doručené JUDr. Dušanovi
Slaninovi dňa 18. 8. 2010.
Podľa ustanovenia § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí,
musí obohatenie vydať.
Podľa ustanovenia § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka bezdôvodným obohatením je majetkový
prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením
z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.
Vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že žalovaná suma 26,38 eur pozostáva zo sumy 24,99
eur + 1,39, keď suma 753 Sk/25 eur /žalovaná 24,99 eur/ predstavuje rozdiel sumy 5273 Sk/175,03
eur v zmysle podacieho lístka zo dňa 6. 8. 2007 /na č.l.2/, ktorú navrhovateľ zaslal odporcovi a sumy
4520 Sk/150,04 eur, ktorú mal povinnosť zaplatiť navrhovateľ odporcovi ako náhradu trov konania,
keď o tejto povinnosti navrhovateľa ako účastníka konania vedeného na tunajšom súdu sp. zn.
19C/52/2001 bolo rozhodnuté pôvodne rozsudkom č. k. 19C/52/2001-74 zo dňa 31. 1. 2005, ktorý bol
v konaní sp. zn. 19C/52/2001 napadnutý následnými opravnými prostriedkami a právoplatne bolo o
tejto povinnosti navrhovateľa rozhodnuté dňa 25. 8. 2011 a to rozsudkom Krajského súdu v Trnave č.
k. 24Co/331/2009-294 zo dňa 7.7.2010. Avšak pokiaľ ide o žalovanú sumu 753 Sk/24,99 eur, ktorú
navrhovateľ zaplatil odporcovi v rámci sumy 5273 Sk zmysle podacieho lístka zo dňa 6. 8. 2007,
o tejto povinnosti bolo rozhodnuté uznesením Krajského súdu v Trnave č. k. 11Co/329/2006-178 zo
dňa 23.5.2007, ktoré bolo doručené E. D. dňa 4. 8. 2007, keď uznesenie nebolo možné napadnúť
odvolaním, následne navrhovateľ predmetné uznesenie Krajského súdu v Trnave zo dňa 23. 5. 2007
napadol dovolaním, keď rozsudkom Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/85/2008 zo dňa 30.5.2008
okrem iného bolo zrušené aj Uznesenie Krajského súdu v Trnave sp. zn. 11Co/329/2006-178 zo dňa
23.5.2007, ktorým bola uložená povinnosť E. D. zaplatiť sumu 753 Sk ako náhradu trov odvolacieho
konania. Predmetné uznesenie bolo doručené právnemu zástupcovi E. D. dňa 9. 7. 2008. Z čoho súd
vyvodil záver, že už dňa 9. 7. 2008 bola navrhovateľovi známa skutočnosť, že nemal povinnosť zaplatiť
náhradu trov odvolacieho konania v sume 753 Sk odporcovi ako právnemu zástupcovi účastníka konania
sp. zn. 19C/52/2001, ktorú uhradil už v zmysle podacieho lístka zo dňa 6. 8. 2007, keď vedomosť
navrhovateľa o tom, že mu nevznikla povinnosť zaplatiť náhradu trov odvolacieho konania vo výške 753
Sk nemožno viazať až na rozsudok Krajského súdu v Trnave č. k. 24Co/331/2009-294 zo dňa 7.7.2010,
právoplatný dňa 25. 8. 2010. Z uvedeného vyvodil súd právny záver, že odporca prijal sumu 753 Sk
od navrhovateľa, avšak už dňa 9. 7. 2008 ako už bolo vyššie uvedené, bolo zrejmé, že odporca prijal
sumu 753 Sk bez právneho dôvodu, čím sa voči navrhovateľovi bezdôvodne obohatil v zmysle § 451
Občianskeho zákonníka, keď zo strany navrhovateľa bol následnými výzvami zo dňa 11. 6. 2011, 6. 8.
2011 bezúspešne vyzývaný na vrátenie tejto sumy. Pokiaľ ide o požiadavku na zaplatenie sumy 24,99 eur
túto súd považoval za nedôvodnú s odkazom na nižšie uvedené odôvodnenie. Návrh v časti sumy 1,39
eur, ktorú navrhovateľ zaplatil ako sadzbu 42 Sk za podací lístok zo dňa 6. 8. 2007, ktorým uhradil sumu
5273 Sk vrátane sumy 753 Sk, súd považoval za nedôvodný, keď navrhovateľ mal povinnosť na úhradu
finančnej čiastky odporcovi v súvislosti s rozsudkom č. k. 19C/52/2001-74 zo dňa 31. 1. 2005 a zároveň
uhradil aj sumu 753 Sk týmto spôsobom, keď využil služby pošty, za ktoré však zaplatil sumu 42 Sk,
ktorú však nemôže následne vymáhať od odporcu, keď navrhovateľ si zvolil spôsob úhrady dobrovoľne
a týmto spôsobom uhradil aj sumu 4520 Sk ako náhradu trov prvostupňového súdu v prospech odporcu,
keď uvedené by podľa názoru bolo v rozpore s dobrými mravmi v zmysle § 3 Občianskeho zákonníka.

Podľa ustanovenie § 122 ods. 2 Občianskeho zákonníka koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov
alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá
udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, prípadne koniec lehoty
na jeho posledný deň.
Podľa ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak,
premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.
Podľa ustanovenia § 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo na vydanie plnenia z bezdôvodného
obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému
obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil, ods. 2 najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného
obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa,
keď k nemu došlo.
Podľa ustanovenia § 567 ods. 2 Občianskeho zákonníka peňažný dlh plnený prostredníctvom
peňažného ústavu alebo prostredníctvom poštového podniku je splnený pripísaním sumy dlhu na účet
veriteľa v peňažnom ústave alebo vyplatením sumy dlhu veriteľovi v hotovosti, ak osobitný zákon
neustanovuje inak alebo ak sa veriteľ a dlžník písomne nedohodnú inak.
Zo strany odporcu bola vznesená námietka premlčania voči žalovanej sume, ktorú súd považoval za
dôvodnú, avšak posudzoval ju podľa ustanovenia § 107 ods. 1, ods. 2 Občianskeho zákonníka a nie
podľa § 106 Občianskeho zákonníka k sume 24,99 eur, a túto považoval za dôvodnú. Návrh bol podaný
na súd dňa 23. 8. 2011, pričom podľa názoru súdu sa navrhovateľ dozvedel o tom, že sa odporca
bezdôvodne obohatil dňa 9. 7. 2008, keď mu bolo doručený rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn.
5Cdo/85/2008 zo dňa 30.5.2008, ktorým bolo okrem iného zrušené aj Uznesenie Krajského súdu v
Trnave sp. zn. 11Co/329/2006-178 zo dňa 23.5.2007, ktorým bola uložená povinnosť E. D. zaplatiť
sumu 753 Sk ako náhradu trov odvolacieho konania a nie až dňa 25. 8. 2010 tak to tvrdil navrhovateľ.
Pri premlčaní práva na vydanie bezdôvodného obohatenia ide o kombinované premlčacie doby, a to
subjektívnu (v odseku a objektívnu v odseku 2). Začiatok ich plynutia je stanovený odlišne a odlišný
na seba nezávislý je aj ďalší priebeh ich plynutia, ako aj ich skončenie. Pre začiatok plynutia dvojročnej
subjektívnej premlčacej doby je rozhodujúci deň, keď sa oprávnený skutočne dozvedel, že na jeho úkor
došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor bezdôvodné obohatenie získal. Pre začiatok
plynutia objektívnej premlčacej doby, a to tak trojročnej ako aj desaťročnej v prípade úmyselného
bezdôvodného obohatenia, je rozhodujúci okamih, keď k získaniu bezdôvodného obohatenia skutočne
došlo. Pričom ich vzájomný vzťah je taký, že ak skončilo plynutie jednej z nich, právo sa premlčí, a
to aj napriek tomu, že by plynutia ešte druhá premlčacia doba. Subjektívna premlčacia doba uplynula
navrhovateľovi dňa 9. 7. 2010 t. j. pred podaním návrhu vo veci. Odporca nespochybnil, že suma 753
Sk mu bol uhradená, súd má za to, že túto sumu najskôr prijal deň nasledujúci potom ako túto sumu
vyplatiť navrhovateľ poštovému podniku v zmysle podacieho lístka zo dňa 6. 8. 2007, t.j. dňa 7. 8. 2007
a teda objektívna premlčacia dobu uplynula dňa 7. 8. 2010. Na základe uvedeného súd konštatuje,
že námietka premlčania zo strany odporcu bola vznesená dôvodne, a preto návrh v časti sumy 24,99
eur ako nedôvodný zamietol. Pokiaľ ide o sumu 1,39 eur, napriek tomu, že súd návrh v tejto časti
zamietol s dôvodu uvedeného vyššie, stotožnil sa aj so vznesenou námietkou premlčania v zmysle §
101 Občianskeho zákonníka, keď všeobecná premlčacia doba začala plynúť navrhovateľovi dňa 9. 7.
2008 a uplynula dňa 9. 7. 2011, t.j. pred podaním návrhu vo veci.
Podľa ustanovenia § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka príslušenstvom pohľadávky sú úroky, úroky z
omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením.
Podľa ustanovenia § 517 ods. 1 prvá veta Občianskeho zákonníka dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas
plní, je v omeškaní, ods. 2. ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od
dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania;
výšku úrokov z omeškania a poplatku
z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.

Podľa ustanovenia § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. /v znení od 1. 1. 2009/ ods. 1 výška
úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej
centrálnej banky2) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlh, ods. 2 ak sa počas
trvania omeškania zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a ak je to pre veriteľa
výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 7 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková
sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom
trvá omeškanie; táto základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas celého tohto
polroka.
V konaní sa navrhovateľ domáha zaplatenia úroku z omeškania 17,5 % ročne zo sumy 24,99 eur od 25.
8. 2010, nakoľko súd návrh v časti sumy 24,99 eur zamietol ako nedôvodný z dôvodu vyššie uvedeného,
zamietol návrh aj v časti požiadavky na zaplatenie úroku z omeškania, a ďalej sa v konaní nezaoberal ani
výškou požadovaného úroku z omeškania ani dňom vzniku omeškania. Na základe uvedeného rozhodol
súd tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Podľa ustanovenia § 120 ods. 1 O. s. p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich
tvrdení.
O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a vo veci
úspešnému odporcovi nepriznal náhradu trov konania, nakoľko v konaní si náhradu trov konania
neuplatnil.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Trnave.
Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje a musí
byť podpísané a datované. Ďalej musí byť v odvolaní uvedené, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha. Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby
jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.
Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť
len tým, že
§ sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
§ ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,
§ účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,
§ v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
§ sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,
§ účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,
§ rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto
rozhodoval senát,

samosudcu

§ súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,
§ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
§ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné
na zistenie rozhodujúcich skutočností,

§ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
§ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré
doteraz neboli uplatnené (§ 205a),
§ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Ak povinný dobrovoľne neplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, môže oprávnený podať návrh na
vykonanie exekúcie podľa zák. č. 233/1995 Z.z., ak ide o rozhodnutie o výchove maloletých detí návrh
na súdny výkon rozhodnutia.

