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Rozhodnutie
Okresný súd Banská Bystrica, rozhodujúc sudcom JUDr. Pavlom Rohárikom, v právnej veci
navrhovateľa L. S. L., G. C., B. R., B. S. XD. U. K., v konaní zastúpeného právnym zástupcom JUDr.
M. F., advokátom F.&P. so sídlom v B., P. X, . proti odporcovi J..L., s.r.o., so sídlom v Ž., M. N..
XX/X, . IČO: XXXXXXXX, . v konaní zastúpeného právnym zástupcom JUDr. Z. S., advokátkou
Advokátskej kancelárie M., M., S., v.o.s. so sídlom v Ž., H. ul. XXX/XX, . o určenie, že tovar zadržaný
odporcovi je falzifikát, takto
takto:
Súd u r č u j e, že tovar pozostávajúci z 8 ks športovej bundy zadržaný odporcovi Colným úradom
Žilina pod ev. č. 4978/2006, označené ochrannými známkami L. S. L. a to slovnou známkou č.
XXXXXX, . kombinovanou ochrannou známkou č. XXXXXX. a obrazovou ochrannou známkou č.
XXXXXXX, . sú falzifikáty.
Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi trovy konania v sume 10.000, Sk v lehote troch dní
odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ v návrhu žiadal súd o určenie, že tovar zaistený Colným úradom Žilina dňa 20. marca
2006 je falzifikát, pretože je neoprávnene označený ochrannými známkami navrhovateľa.
Odporca v celom rozsahu uznal navrhovateľom uplatnený nárok.
Súd vykonal vo veci dokazovanie výsluchom navrhovateľa a oboznámením sa s obsahom spisu,
vrátane pripojených dokladov, pričom zistil nasledovné:
Medzi účastníkmi je nesporné, že 20. marca 2006 zaistil Colný úrad Žilina 8 kusov športovej bundy
pre podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva vo vzťahu k ochrannej známke navrhovateľa.
Podľa odborného posúdenia zaistených tovarov zo dňa 23. marca 2006, sú všetky kusy športovej
bundy neoprávnene označené ochrannými známkami navrhovateľa a nie sú jeho originálnymi
výrobkami. Uvedeným návrhom si navrhovateľ splnil povinnosť podať v zákonom stanovenej lehote na
súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či tovar je falzifikát, alebo nedovolená napodobenina.
Podľa § 153a ods. 1 O.s.p., ak počas konania žalovaný uzná pred súdom nárok uplatnený žalobou
alebo jeho základ alebo ak sa žalobca vzdá pred súdom svojho nároku, súd rozhodne rozsudkom na
základe uznania alebo vzdania sa nároku.
Pretože odporca v priebehu konania uznal uplatnený nárok v celom rozsahu, rozhodol súd rozsudkom
na základe uznania nároku (§ 153a ods. 1 O.s.p.) tak, že určil navrhovateľom označený tovar za
falzifikát.
Zároveň súd priznal v konaní úspešnému navrhovateľovi právo na náhradu trov tohto konania voči
odporcovi v sume 1.000, Sk, pozostávajúcich zo zaplateného súdneho poplatku za návrh na začatie
konania (§ 142 ods. 1 O.s.p.).
P o u č e n i e : Proti rozsudku vydanému na základe uznania nie je prípustné odvolanie,
okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky takéhoto rozhodnutia
alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho posúdenia veci.

Vo vyššie uvedených prípadoch a proti výroku o trovách konania je prípustné odvolanie v lehote 15
dní od doručenia písomného vyhotovenia na tunajší súd, písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní musí byť uvedené, ktorému súdu je určené, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, kto ho robí  odvolateľ, ktorej veci sa týka, v akom
rozsahu odvolateľ napáda rozhodnutie, v čom je rozsudok alebo postup
okresného súdu nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha (ako má
odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
Odvolanie treba predložiť v dvoch rovnopisoch, inak súd zhotoví kópie na
trovy odvolateľa (§ 205ods.1 OSP).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že:
a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 OSP,
b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,
d) súd prvého stupňa dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam na základe vykonaných dôkazov,
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré
doteraz neboli uplatnené (§ 205a  sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia
sudcu, v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej,
odvolateľ nebol poučený podľa § 120 ods. 4 OSP, odvolateľ bez svojej viny nemohol predložiť alebo
označiť dôkazy do rozhodnutia súdu prvého stupňa),
f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Ak povinný neplní dobrovoľne to, čo mu ukladá právoplatné a vykonateľné
rozhodnutie, môže oprávnený podať návrh na výkon exekúcie v zmysle zvláštneho predpisu.
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