Právny odbor: Civilné právo
Predmet sporu: 300.000,  Sk
14C/292/2000
Uznesenie
Okresný súd Bratislava II v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Ing. J. Š., B. XX, . P., zast. JUDr. J.
K. advokátom, M. č. X, B., proti odporcovi: R. S., s.r.o., K. č. XX, . B., o zaplatenie 300.000,  Sk s
príslušenstvom, rozhodol dňa 20.9.2005
takto:
Súd konanie z a s t a v u j e .
Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov konania vo výške 12.000,  Sk do 15 dní
po právoplatnosti tohto uznesenia.
Odôvodnenie:
Návrhom podaným na tunajší súd dňa 19.9.2000 sa navrhovateľ domáhal, aby súd uložil odporcovi
povinnosť zaplatiť mu sumu 300.000,  Sk s príslušenstvom, titulom nezaplatenej autorskej odmeny za
vytvorenie diela a autorskej odmeny za vydanie diela vo výške 13% z celkových finančných nákladov
na vydanie diela s príslušenstvom.
Podaním zo dňa 17.2.2003 zobral navrhovateľ svoj návrh v celom rozsahu späť a žiadal konanie
zastaviť z dôvodu mimosúdnej dohody s odporcom.
Podľa § 96 ods. 1 O. s. p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie a to sčasti
alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd
konanie v tejto časti zastaví.
Podľa § 96 ods. 2 O. s. p. súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych
dôvodov nesúhlasí, v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní.
Podľa § 96 ods. 3 O. s. p. nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu
návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť
manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je.
Vzhľadom na to, že došlo k späťvzatiu návrhu v celom rozsahu v priebehu konania a odporca sa k
späťvzatiu návrhu nevyjadril, keďže sa súdu nepodarilo zistiť jeho pobyt, ani adresu, na ktorej by sa
zdržoval, súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.
O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, vety druhej,
podľa ktorej, ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný
uhradiť trovy konania odporca. Trovy konania navrhovateľa pozostávajú zo zaplateného súdneho
poplatku za podanie návrhu vo výške 12.000,  Sk.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na
tunajšom súde.
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