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Rozhodnutie
Krajský súd v Bratislave rozhodol v právnej veci navrhovateľa: JUDr. P. P., advokát, M. R. Š. X, . XXX.
XX. L.  správca konkurznej podstaty úpadcu R., a. s. v konkurze, R. XXX, . B., proti odporcovi: akad.
soch. M. V., Š. XX, . XXX. XX. B., o porušovanie práv úžitkového vzoru
rozhodol:
Súd konanie z a s t a v u j e .
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ sa návrhom doručeným súdu dňa 28. 12. 1995 domáhal proti odporcovi určenia, že
odporca nemá právo na ochranu úžitkového vzoru zaregistrovaného na Úrade priemyselného
vlastníctva SR pod č. 943 s názvom Skladací obal, najmä z papierového materiálu s tým, že v tomto
zápise je odporca neoprávnene uvedený ako majiteľ a s tým, že navrhovateľ je oprávnený podať návrh
na prepis, v ktorom bude uvedený ako majiteľ úžitkového vzoru.
Navrhovateľ na pojednávaní konanom dňa 25. 10. 2005 zobral svoj návrh späť.
Odporca napriek výzve súdu zo dňa 27. 10. 2005, v ktorej bolo uvedené, že ak v prípade, že v lehote
do 7 dní od obdržania výzvy nedá súhlas k späťvzatiu návrhu, bude mať súd za to, že so späťvzatím
odporca súhlasí. Odporca sa v stanovenej lehote nevyjadril.
Súd konštatuje, že späťvzatie je v súlade s § 96 ods. 2 OSP, a preto konanie zastavil.
O trovách konania bolo rozhodnuté tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania,
čo je v súlade s § 146 ods. 1 písm. c/ OSP.
Navrhovateľovi sa súdny poplatok nevracia, nakoľko k späťvzatiu návrhu nedošlo pred prvým
pojednávaním vo veci samej.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa
jeho doručenia, na tunajšom súde, písomne, dvojmo.
Odvolanie musí mať náležitosti § 205 OSP.
Krajský súd v Bratislave, dňa 29.11.2005
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