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Uznesenie
Okresný súd Bratislava II v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: M.. J. B., M. bytom D. L., J. XXX, .
proti odporcovi: M. F. S../A./ s.r.o, sídlom B., D. XX, . o vyplatenie mzdy a autorských odmien,
rozhodol
rozhodol:
Súd konanie z a s t a v u j e.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ návrhom došlým súdu dňa 06. 8. 2004 sa domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by súd
uložil odporcovi povinnosť vyplatiť navrhovateľovi mzdu za redakčnú činnosť a autorské odmeny.
Podaním zo dňa 29.5.2007 právny zástupca navrhovateľa žiadal vzhľadom na spornosť označenia
odporcu , aby súd pripustil zmenu návrhu týkajúcu sa označenia odporcu na S., s.r.o., Z. C. XX, . B.
B., IČO:XXXXXXXX.
Súd z výpisu z obchodného registra zistil, že odporca pod takým názvom, ako ho označil navrhovateľ
v návrhu " M. F. S. /A./ s.r.o" v čase podania návrhu nebol a ani nie je zapísaný v obchodnom registri,
t.j. v čase podania návrhu odporca neexistoval, ide teda o neexistujúci subjekt, ktorý nemá spôsobilosť
byť účastníkom konania a preto navrhovanú zmenu označenia odporcu nepripustil.
Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých
môže konať vo veci (podmienky konania).
Podľa § 104 ods.1 veta prvá O.s.p. ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno
odstrániť, súd konanie zastaví.
Podľa § 19 O.s.p. spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a
povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.
V tomto prípade odporca nemá spôsobilosť byť účastníkom konania, pričom ide o taký nedostatok
podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť a preto súd konanie zostavil.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa
doručenia na Okresnom súde Bratislava II, písomne v dvoch vyhotoveniach.
Okresný súd Bratislava II, dňa 2. 7. 2007
JUDr. Milan Staněk
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