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PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE

JUDr. Milan Chovanec_

2 2. OZ, 2017

ClBlO Puéfit títrän

Okresný súd Zilina v pľávnej veci
žalobcu: StcMar, s.r.o., Kysucký Lieskovec 334
proti
žalovaným: Obec Ncsluša, Ncslusa 978

o zaplatenic 38U.974,9S EUR s prislusenstvom,

Vás predvoláva na pojcdnávanic nariadené na prejednanie veci samej

na dcň 4.4.2017 /utorok/ o 8.30 hod.

na Okrcsný sud Zilina, IlvicMloslavova 28, 010 59 Zilina, v miestnosti č. dv.: 5, posch.: prízemie

Dostavte .sa preto v určcnv čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia ncdostavite, môže Vás súd dať pľedviesť
a uložiť Vám. aby sle uhraciili trovy prcdvcdenia (§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. CÍvÍlný sporovv poriadok - ďalej len
..CSP~).

Prineste si na toto pojednávanic listiny, lítoró sa na vcc vzľahujú a nie sú doposiaľ v pi-vopise na súde.
Ak sa osoby, kíoré bo)i na pojcdnávanie predvolanc, na pojednávanie nedostavia. súd rozhodne, či sa pojednávanic

bude konať v ich ncprítomno.sli (;; 1 80 CSP).
Ak sa žalobca na pojcdnávanie vo vcci ncdoslaví. hoci bo) naň ríadne a včay pľcclvolaný avpredvolaní na

pojcdnávanic bol poučený o náslcdku nedostavenia sa vrátane možnosti vydanía ľozsudku pre zmeskanie a svoju
ncpľítomnosl nĽO.spravedlni' vcas a vážnymi okolnosťaini, rozhoclne súd na pojccinávaní o žalobe o splnenie povinnosti na
návrh žalovaneho rozsudkom pre zincškaníc, kloľým žalobu zamictnc (if278 CSI1).

Ak sa z.alovaný na pojediuivanie vo vccÍ ncdoslaví, hoci bol naň riadne a včas predvolaný avpredvolaní na
pojednávanie bol poučený o následku nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku prc zmeskanie a svoju
ncpľítomnosL neospravedlní včas a vážnymi okolnosťaini, rozhodne súd na pojcdiiávaní o žaiobe n splnenie povinnosti na
návi-h žalobcii rozsudkom pre zincskanie, ktoľým žalobc vyhovie (§274 CSP).

Strany majú pľávo dať sa v konaní zastĽipiť zvolcným advokátom a poi.lľa Zákona 327/2005 Z.z. o poskytovani' pľávnej
pomoci osobam v inatĽľialncj iiúdzi má .strana právo na poskytnutie pľávnej pomoci uľĽcnýin advokátom alebo Centrom
právnej pomoci, pokiaľ splňa podinicnky na JeJ poskytnutÍe uvedenc v tomto zákonc ( § 160 ocls. 2 OSP).

ľojec.lnávanic sa môžc pdroĽÍť lcn 7 c.lôlcžitvch dôvodov. Pojednávanic môže byť na návrh strany oclročené lcn
vtedy. ak sa sti-ana alcbo JcJ zástiipca z dôležilých dôvodov ncmôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadal', aby sa na jxycdnávaiií nechali /astúpiť. Od advokáta možno okrciTi dôvodov, ktoré nastali krátko precl
pojednávanfm a okrem prípadu. ak advokát súdu preukáže. žc stt'ana, ktoi-Ľi zastupujc, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení
týmto advokátom, vždy ypravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť invm advokátom. Od ytrany možno vždy spravodHvo žiaciať,
aby sa dala na ďalsom pojednávani zastúpiť inou osobou. ak k odročciuu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivcho
zdravotncho stavu. Strnna. ktorá navrliLije odi-očenic pojcdiiávania, oznámi súdu dôvod bezodkladnc po tom, čo sa o ňoin
dozvedela alebo mohla dozvcdieť, alebo ho s prihliadnutím na väetky okolnosti inolila predpokladať. Ak súd zistí, že stranou
uvcdcný dôvod na ocirocenie pojednávania nie je cloležilý, bezodkladne o tom Lipovcdomí stranu, ktorá odľočcnie navrhla,
Strana, ktoľá navrhujc odročcnie pojcdnávania, je povinná uviesť tclcfónne Číslo alebo clektronickú adresu, na ktorú ju
možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o Jej návrlui na odročcnie pqjednávania, (§ 183 CSP).

Ak doilo k odľočcníu pojcdnávania z dčvociov uvedcných stranou a tieto dôvody ncboli súdu následne preukázané
alebo ich nemozno považovať za dôležité. súd inôže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojcdnávania nebude
prihliadaľ (§ 184 ods. 2 CSP).

Podľa ustanovenia § 153 CSP (Sudcovská konťentrncia konania), strany sú povinnc uplatniť prostriedky
procesného útoku a prostriedky proccsnej obrany (najmä skutkové tvľdcnia.. popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy
na vykonanie dôkazov, námielky k návľliom protistrany na vykonanic dôkazov a hmotnoprávnc námíeíky) včas. Prostľiedky
procesného útoku a prostricdky procesnej obrany nic sú uplalnené včas, ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak by konala
starostlivo so zretelom na rýchlosť a hospodái-nosť konania. Na proytriedky procesného úíoku a prostriedky pľoccsnej
obratiy, ktoré strana nepredložila včas, nemusLsúd pľihliadnĽt', najmä ak by to vyžadovalo nariadenie ďalsieho pojcdnávania
alebo vvkonanie dalších úkonov súdu.

Podľa Uíitanovenia § 154 CSť (Zakonná koncentrácia konania), prostľiedky proccsného útoku a prostriedky
pľoccsnej obrany možno uplatniť najneskôľ do vyhláscnia iiznesenia, ktorým sa dokazovaiiÍc končí.

Podľa ustanovenia § 150 CSP (Skutkové tvrdcnia), strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstalné a
roxhodLijúce skutkovc tvrdenia lýkajúcc sa spoľii. Na zistenie podstatných a rozhoduJÚĽÍch skutočností môžc súd strany
požiaciat o ďalšie skutkovc tvľdenia.



Podľa ustanovenia § 151 CSP (Popretie skutkových tvrdení protistrany), skutkovc tvrdenia straiiy, ktoré
protistrana výslovne nepoprela, sa považujú za nesporné, Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú JeJ konania
alebo vnimania, uvedie vlastné ťvrdenia o predmetných skutkových okolnostiach, inakje popretie neúčinné.

Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

Okresný súd Zilina, 21.2.2017

Za správnosť vyhotovenia:
Iveta Dekanovská

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa




