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Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci žalobcu D. S.p.A., so sídlom V. D. I. X, . I XXXXX. M.
(V.), T., právne zast. Mgr. T. P., advokátom, S. A. K. P., N. & P., v.o.s., so sídlom v B., B. X, . Č. R.,
proti žalovanému O., s.r.o., so sídlom F. C. XX, . L., IČO: XX. XXX. XXX, . o určenie porušenia práva
k duševnému vlastníctvu, takto
rozhodol:
Súd konanie z a s t a v u j e.
Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.
Odôvodnenie:
Žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 11. 12. 2006 domáhal určenia, že tovar zadržaný
rozhodnutím Colného úradu Banská Bystrica zo dňa 23. 09. 2006 je falzifikát. Podaním žalobného
návrhu vznikla žalobcovi poplatková povinnosť podľa položky 3 písm. b) prílohy zákona č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a preto súd výzvou zo dňa 02. 03. 2007 vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho
poplatku z podanej žaloby vo výške 10 000,  Sk v lehote 10 dní s poučením, že ak poplatok nebude v
stanovenej lehote zaplatený, súd konanie zastaví. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku bola
doručená právnemu zástupcovi žalobcu dňa 12. 03. 2007. Lehota na zaplatenie súdneho poplatku tak
uplynula márne dňa 23. 03. 2007.
Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení
neskorších prepisov (ďalej len ZoSP ), je poplatníkom navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa
sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu.
Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) ZoSP poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania
a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ,
odvolateľ a dovolateľ.
Podľa ustanovenia § 8 ods. 1 ZoSP poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie
námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného
predpisu 3f) a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.
Podľa ustanovenia § 10 ods. 1 ZoSP ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie
konania, odvolania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote desiatich dní
od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O
následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.
Nakoľko žalobca napriek výzve súdu ani v dodatočnej lehote nesplnil poplatkovú povinnosť, o
následkoch nezaplatenia súdneho poplatku bol riadne poučený a súd konať vo veci samej nezačal,
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
O trovách konania súd rozhodol podľa ustanovenia § 146 ods. 1 písm. c) OSP.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho
písomného doručenia, prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici, písomne v
dvoch (2) vyhotoveniach.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho podáva, 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 (ako má odvolací súd rozhodnúť). Odvolanie musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, aby
jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Inak súd
zhotoví kópie na trovy odvolateľa.
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