Právny odbor: Civilné právo
Predmet sporu: Uloženie zákazu neopráv.zásahu do aut.práv + náhrada nemajet
16C/3/2006
1206200309
Uznesenie
Okresný súd Bratislava II v Bratislave, v právnej veci navrhovateľky: M.. A.. H. H., S.. T. XX, . B., proti
odporcovi: S. F., B. X, B., o uloženie zákazu neoprávneného zásahu do autorských práv a iné, takto
rozhodol:
Konanie z a s t a v u j e .
Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.
Odôvodnenie:
Navrhovateľka sa návrhom doručeným súdu dňa 5.1.2005 domáhala proti odporcovi uloženia
povinnosti zdržať sa neoprávnených zásahov do autorského práva a náhrady nemajetkovej ujmy v
sume 300.000, Sk.
Podaním doručeným súdu dňa 23.4.2007 vzala navrhovateľka cestou svojho právneho zástupcu
návrh na začatie konania v celom rozsahu späť a konanie žiadala zastaviť z dôvodu, že medzi
účastníkmi konania došlo k mimosúdnemu vyriešeniu sporu.
K späťvzatiu návrhu na začatie konania došlo potom ako súd začal pojednávanie vo veci samej.
Odporca so späťvzatím návrhu súhlasil.
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.
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 ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť
manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je.
S prihliadnutím na citované zákonné ustanovenia, súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto uznesenia.
O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p..
P o u č e n i e : : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
tunajšom súde, písomne, v dvoch vyhotoveniach.
V Bratislave, dňa 23. apríla 2007
JUDr. I v a n a Š t i f t o v á
samosudca
Za správnosť vyhotovenia:
Monika Hulimanová
Okresný súd Bratislava II, dňa 23. 4. 2007

JUDr. Ivana Štiftová
samosudca
Za správnosť: n neobsadené
Okresný súd Bratislava II
Za správnosť anonymizácie: Silvia Ježová

