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Uznesenie
Okresný súd Bratislava II v právnej veci žalobcu: J., S., H. XX, . XXX. XX. B., IČO: XX. XXX. XXX, .
zast.: J. E. N., advokát, B. X, . B., proti žalovanému: D., S., T. XX, . XXX. XX. B., IČO: XX. XXX.
XXX, . o zaplatenie 119.000, Sk s príslušenstvom, takto
rozhodol:
Súd konanie z a s t a v u j e.
Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.
Odôvodnenie:
Žalobca sa svojim návrhom doručeným súdu dňa 14.07.2005 domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by
súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť sumu 119.000, Sk s príslušenstvom titulom nezaplatenia
odmeny podľa Zmluvy o vytvorení, naštudovaní, použití a šírení autorského diela.
Nahliadnutím do výpisu z obchodného registra súd zistil, že žalovaný zanikol dňa 06.09.2006 ex offo
výmazom z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave, č. k.: 3K
39/200594, zo dňa 19.10.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.07.2006, a ktorým súd zamietol
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť dlžníka a žalovaného týmto rozhodnutím zrušil.
Podľa § 68 ods. 1 Obchodného zákonníka spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.
Dňom výmazu žalovaného  právnickej osoby z obchodného registra žalovaný v plnom rozsahu stratil
spôsobilosť byť účastníkom konania podľa § 19 O. s. p.
Podľa § 107 ods. 4 O. s. p., ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s
jej právnym nástupcom, a ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví.
Vzhľadom na zánik žalovaného bez právneho nástupcu, čím vznikla prekážka postupu konania, ktorú
nemožno odstrániť, a v súlade s vyššie uvedenými zákonnými ustanoveniami súd rozhodol o
zastavení konania.
O trovách konania rozhodol súd v súlade s ustanovením § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p., podľa ktorého
žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo
zastavené.
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.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava II, dňa 14. 9. 2006
JUDr. Alica Ružbárska
predseda senátu
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