Právny odbor: Obchodné právo
Predmet sporu: určenie obsahu hromadnej licenčnej zmluvy
15Cob/248/2006
6C/153/2004
Uznesenie
Krajský súd v Nitre v právnej veci žalobcu: SAPAS. A. P. v A., G. XX, . B., zast. advokátkou Mgr. A.
T., J. nám. XX, . B., proti žalovanému: C., spol. s r.o., D. X, . D. nad Ž., zast. advokátom JUDr. T. N.,
K. X, . N. Z., o určenie obsahu hromadnej licenčnej zmluvy o podmienkach šírenia zvukovo
obrazových záznamov audiovizuálnych diel prostredníctvom káblovej retransmisie v zmysle § 82
autorského zákona, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Nové Zámky č.k. 6 C
153/2004131 zo dňa 5.4.2006, takto
rozhodol:
Odvolací súd odvolacie konanie z a s t a v u j e .
Žalobcovi sa vracia súdny poplatok v sume 2.800,  Sk po právoplatnosti tohto uznesenia.
Odôvodnenie:
Proti rozsudku Okresného súdu Nové Zámky č.k. 6 C 153/2004131 zo dňa 5.4.2006, ktorým súd
prvého stupňa žalobu zamietol podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie, ktorým žiadal, aby odvolací
súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
Podaním odvolania žalobcovi vznikla poplatková povinnosť podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a/ zák.
č. 71/1992 a to na zaplatenie súdneho poplatku v sume 10.000,  Sk. Nakoľko predmetný súdny
poplatok nebol zaplatený súčasne s podaním odvolania, odvolací súd žalobcu vyzval výzvou zo dňa
18.12.2006 na zaplatenie súdneho poplatku za podané odvolanie v sume 10.000,  Sk a to v lehote 10
dní od doručenia výzvy so súčasným poučením o možnosti zastavenia odvolacieho konania v prípade
nezaplatenia súdneho poplatku v stanovenej lehote a v stanovenej výške. Uvedenú výzvu prevzala
právna zástupkyňa žalobcu dňa 4.1.2007, pričom následne dňa 5.1.2007 bol žalobcom uhradený súdny
poplatok v sume 3.000,  Sk.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že žalobca napriek výzve a poučeniu nezaplatil celý súdny poplatok, na
ktorý bol odvolacím súdom vyzvaný a preto odvolací súd podľa ustanovenia § 10 ods. 1 zák. č.
71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch rozhodol o zastavení odvolacieho konania tak, ako je uvedené vo
výroku tohto uznesenia.
O vrátení súdneho poplatku rozhodol odvolací súd podľa ustanovenia § 11 ods. 3 a 4 zák. č. 71/1992
Zb. a to tak, že tento žalobcovi krátil o sumu 200,  Sk.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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