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Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci žalobcov 1/ E.  T., a.s., so sídlom S. XXXX, . P., IČO:
XX. XXX. XXX, . 2/ P. S., s.r.o., so sídlom S. XXXX, . P., IČO: XX. XXX. XXX, . v konaní právne zast.
JUDr. E. Z., advokátom, A. K., so sídlom B. X, . B. B., proti žalovaným 1/ V., spol. s r.o., so sídlom O.
C. XXX, . Z. S., IČO: XX. XXX. XXX, . 2/ K.V.N.  N. spol. s r.o., so sídlom N. XXXX, . IČO: XX. XXX.
XXX, . obaja v konaní právne zastúpení zástupcom JUDr. M. Č., advokátom, K.  Z. so sídlom J.G. T.
XX, . D., 3/ T., spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom G. C. X, L., IČO: XX. XXX. XXX, . o
ochranu práv k zapísanému dizajnu č. XXXXX, . k zapísanému úžitkovému vzoru č. XXXX. a o
ochranu proti nekalej súťaži, 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.
Súd v r a c i a žalobcom 1/ a 2/ zo zaplateného súdneho poplatku, uhradeného v kolkoch sumu 9 800,
Sk.
Súd ž i a d a Daňový úrad II, so sídlom Kuzmányho 18, Banská Bystrica, aby vrátil žalobcom 1/ a 2/
sumu 9 800, Sk, na účet právneho zástupcu JUDr. E. Z., vedený v Č. B., na č. účtu :
XXXXXXXXXX/XXXX, v lehote 3 dní od doručenia rozhodnutia
Odôvodnenie:
Žalobcovia sa žalobou, doručenou súdu dňa 13. 07. 2006 domáhali ochrany práv k zapísanému
dizajnu č. XXXXX. a ochrany práv k zapísanému úžitkovému vzoru č. XXXX. a ochrany proti nekalej
súťaži. Na základe výzvy súdu zaplatili žalobcovia 1/ a 2/ súdny poplatok vo výške 10 000, Sk.
Pred začatím pojednávania zobrali žalobcovia 1/ a 2/ žalobu v celom rozsahu späť a žiadali konanie
vo veci zastaviť z dôvodu, že medzi účastníkmi sporu došlo k dohode o usporiadaní vzťahov.
Podľa ustanovenia § 96 ods.1 O.s.p. môže navrhovateľ vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a
to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví.
Súd konanie nezastaví ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí, v takom
prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní /§ 96 ods. 2 OSP./.
V danom prípade došlo ku späťvzatiu žaloby pred začatím pojednávania, a preto nebol potrební
súhlas žalovaných 1/, 2/ a 3/. Z uvedených dôvodov súd konanie zastavil.
O trovách konania súd rozhodol v zmysle § 146 ods.1, písm. c/O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá
právo na náhradu trov konania.
Podľa ustanovenia § 11 ods. 3 veta prvá zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len ZoSP ) poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním
odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie odmietlo, alebo ak sa
návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním.
Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 veta prvá ZoSP okrem poplatku v rozvodovom konaní a poplatku, ktorý
sa vracia podľa ods.1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o 1%, najmenej však 200,

Sk.
Podľa ustanovenia § 11 ods. 6 veta prvá ZoSP ak sa má vrátiť poplatok alebo preplatok poplatku, súd
alebo orgán štátnej správy súdov zašle odpis právoplatného rozhodnutia o jeho vrátení daňovému
úradu príslušnému podľa trvalého pobytu (sídla) poplatníka, ktorý poplatok alebo preplatok poplatku
vráti.
Súd vzhľadom na zastavenie súdneho konania a vyššie citované ustanovenia rozhodol o vrátení
kráteného súdneho poplatku o sumu 200, Sk, teda vrátil sumu 9 800, Sk a o jeho vrátenie požiadal
príslušný daňový úrad, v lehote 3 dní od doručenia tohto rozhodnutia.
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
štyroch (4) 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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