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Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa A. B., nar. XX.. S. XXXX, . bytom P., L. ul.
č. XXXX/XX, . v konaní zastúpeného právnym zástupcom JUDr. M. M., advokátom so sídlom v P., H.
ul. č. X, . proti odporcovi S., s.r.o. so sídlom v Ž., K. ul. č. X, . IČO : XX. XXX. XXX, . v konaní o
zdržanie sa protiprávneho používania dizajnu, takto
rozhodol:
Súd konanie z a s t a v u j e.
Účastníci n e m a j ú právo na náhradu trov tohto konania.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ žiadal súd, aby uložil odporcovi povinnosť zdržať sa neoprávneného predaja dizajnu
špecifikovaného v návrhu, odstrániť ho zo svojej obchodnej siete a zaplatiť navrhovateľovi škodu v
sume 200.000, Sk s prísl. Návrh podal bez uhradenia súdneho poplatku.
Súd vyzval navrhovateľa na zaplatenie súdneho poplatku za návrh v sume
32.000, Sk na účet súdu. Zároveň ho poučil o následkoch nezaplatenia poplatku. Výzva bola
navrhovateľovi doručená dňa 20. júla 2006. Ku dňu vyhotovenia tohto rozhodnutia navrhovateľ súdny
poplatok nezaplatil.
Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, v
znení neskorších predpisov, 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.
Pretože navrhovateľ nezaplatil súdny poplatok za návrh ani v lehote určenej súdom, napriek tomu, že
bol poučený o následkoch nezaplatenia súdneho poplatku, a nie je tu žiaden z dôvodov, uvedených v
§ 10 ods. 2 zákona, pre ktoré súd konanie pre nezaplatenie poplatku nezastaví, rozhodol súd podľa §
10 ods. 1 zákona tak, že konanie o návrhu zastavil.
O trovách tohto konania rozhodol súd podľa § 146 ods.1 písm. c) O.s.p., tak, že účastníci nemajú
právo
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní, odo dňa
jeho písomného doručenia na Okresný súd v Banskej Bystrici, písomne
v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní musí byť uvedené, ktorému súdu je určené, proti korému uzneseniu smeruje, kto ho
podáva  odvolateľ, ktorej veci sa týka, v akom rozsahu odvolateľ napáda uznesenie, v čom je
uznesenie, 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 /§205 ods. 1 O.s.p./.
Okresný súd Banská Bystrica, dňa 8.8.2006
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