
19Cb 74/2014

             ZÁPISNICA O POJEDNÁVANÍ

                Okresný súd v Žiline            odd. obchodné                dňa 16.1.2018

   Prítomní:

Predseda senátu (Samosudca): JUDr. Martina Brniaková          Zapisovateľ: diktafón
Členovia senátu:

 Vec: obchodná

Žalobca: SteMar, s.r.o., Kysucký Lieskovec 334

žalovaný:       Obec Nesluša, Nesluša 978

o zaplatenie 380.974,98 EUR s príslušenstvom, 

Pojednávať sa začalo o 9.00 hod.

Na začiatku pojednávania boli prítomní

1/. žalobca – zák. zástupca – za žalobcu je prítomný štatutárny zástupca žalobcu Ing. Štefan 
                                                 Mrenka, totožnosť zistená z OP EY 488871 

právny zástupca – za právneho zástupcu žalobcu je prítomný 
                                               JUDr. Michal Miškovič, podľa preukazu SAK č. 6592 - osobne

splnomocnenie – 

2/. žalovaný /í/ –  zák. zástupca –  nikto

právny zástupca – za právneho zástupcu žalovaného je 
                                               prítomný JUDr. Milan Chovanec, podľa preukazu SAK č. 915
                                               - osobne

splnomocnenie zo dňa 

Zápisnica sa vyhotovuje použitím diktafónu (§ 99 ods. 1 Zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný 
sporový  poriadok  -  ďalej  len  CSP a  §  52  ods.  3  Vyhlášky  Ministerstva  spravodlivosti 
Slovenskej  republiky  č.543/2005  Z.z.  o Spravovacom poriadku  pre  okresné  súdy,  krajské 
súdy, Špecializovaný trestný súd  a vojenské súdy).
O procesných úkonoch,  pri  ktorých súd koná so stranou alebo vykonáva dokazovanie,  sa 
vyhotovuje záznam technickým zariadením určeným na zaznamenávanie zvuku (§ 98 ods. 1 
CSP).
Súd konštatuje, že bola zachovaná lehota na prípravu pojednávania podľa § 179 ods. 1 CSP.



Oboznamuje sa priebeh doterajšieho konania, ťažiskovo od posledného pojednávania.

Po oboznámení priebehu doterajšieho konania, ťažiskovo od posledného pojednávania 
vrátane  pred  dnešným termínom pojednávania  vydaných dvoch procesných uznesení  bolo 
dané poučenie podľa § 154 CSP:

Prostriedky  procesného  útoku  a prostriedky  procesnej  obrany  možno  uplatniť  
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí. 

Na to sudkyňa vyzvala právneho zástupcu žalobcu, aby sa vyjadril, aké má vyjadrenie 
k     procesnému postupu súdu, či má návrhy na dokazovanie, prípadne či chce už priamo učiniť   
záverečný prednes, tento uvádza:

Žalobca  zotrváva  na  svojich  doposiaľ  uvedených  vyjadreniach.  Pokiaľ  ide 
o rozhodnutie  o nepripustení  zmeny  žaloby,  k tomu  už  zaujal  stanovisko  vo  svojom 
písomnom vyjadrení, s týmto rozhodnutím, ani s procesným postupom vo vzťahu k nemu zo 
strany súdu sa žalobca nestotožňuje, to už uviedol vo svojom vyjadrení. Žalobca neuplatňuje 
v tomto štádiu konania žiadne prostriedky procesného útoku a toto moje vyjadrenie je možné 
považovať za záverečný prednes. 

Na otázku sudkyne štatutárny zástupca žalobcu uvádza:

Ja sa v celom rozsahu stotožňujem s prednesom môjho právneho zástupcu, nemám, čo 
by som na záver uviedol.

Na to bol rovnaký priestor daný právnemu zástupcovi žalovaného, ktorý uvádza:

Žalovaný poukazuje na tú skutočnosť, že svojimi vyjadreniami žalobca len potvrdil 
tvrdenia žalovaného. Žalovaný sa stotožňuje s procesným rozhodnutím, aj  postupom súdu, 
nemá  v tomto  štádiu  konania  žiadne  prostriedky  procesnej  obrany,  ktoré  by  uplatňoval, 
navrhuje žalobu zamietnuť. 

Právny zástupca žalovaného uvádza:

Toto je možné považovať za môj záverečný prednes. 

Oboznamuje sa podstatný obsah spisového materiálu vo veci sp.zn. 19Cb 74/2014.

Na to bolo vyhlásené 

u z n e s e n i e :

Súd     v y h l a s u j e    dokazovanie za skončené.

Na to bolo o 9.15 hod. vyhlásené ďalšie

u z n e s e n i e :

Súd   p r e r u š u j e    pojednávanie do 9.40 hod., kedy bude vyhlásený rozsudok vo 
veci.
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Na to bolo o 9.40 hod. vyhlásené

u z n e s e n i e :

Súd bude pokračovať v pojednávaní.

V pojednávacej  miestnosti  po  vyhlásení  veci  sú  prítomní  právni  zástupcovia  strán 
a štatutárny zástupca žalobcu.

Na to bol vyhlásený

R o z s u d o k   v mene Slovenskej republiky:

Súd žalobu   z a m i e t a . 

Žalovaný   m á   voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % s tým, 
že o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie samostatným uznesením.

Rozsudok bol vyhlásený, odôvodnený, bolo dané poučenie o opravnom prostriedku 
a o možnosti exekúcie.

Zápisnica skončená a podpísaná o 9.45 hod.

Sudkyňa:

Zápisnicu z diktafónu prepísala dňa 17.1.2018 Iveta Dekanovská.
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