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ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Okresný súd Bratislava III v Bratislave, pred sudkyňou JUDr. Evou Fulcovou, v právnej veci
navrhovateľa: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, so sídlom Rastislavova
3, Bratislava, IČO: 00 178 454, proti odporcovi: Peter Hajdušek - espresso POLO, s miestom
podnikania Dopravná 10, Bratislava, IČO: 32 141 289, o zaplatenie istiny 40,46 € s príslušenstvom,
takto

rozhodol:

Odporca je povinný zaplatiť sumu 40,46 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy
40,46 Eur od 22.04.2010 do zaplatenia a trovy konania vo výške 16,50 Eur všetko v lehote 15 dní od
právoplatnosti rozhodnutia.

odôvodnenie:

Návrhom na začatie konania, doručeným súdu dňa 20.07.2011, sa navrhovateľ proti odporcovi domáhal
zaplatenia istiny 40,46 € spolu s 9%-ným úrokom z omeškania ročne od 22.04.2010 do zaplatenia,
titulom dlžnej autorskej odmeny za verejné použitie hudobných diel za obdobie od 01.01.2010 do
31.12.2010, na základe Hromadnej licenčnej zmluvy č. VP/XX/XXXXX/XXX, uzatvorenej medzi
účastníkmi konania v písomnej forme dňa 06.04.2010.
Titulom náhrady trov konania žalobca žiadal priznať sumu 16,50 € ako náhradu za zaplatený súdny
poplatok.
Súd doručil odporcovi návrh na začatie konania a uznesením č.k. 27Cb 5/2012 -38 zo dňa 01.03.2012
ho vyzval, aby sa k veci písomne vyjadril v lehote 15 dní a v prípade, že uplatnený nárok v celom
rozsahu neuzná, aby vo vyjadrení uviedol rozhodujúce skutočnosti na svoju obhajobu a pripojil listiny,
na ktoré sa odvoláva a označil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Zároveň ho poučil, že ak nesplní
túto svoju povinnosť, môže súd aj bez nariadenia pojednávania rozhodnúť o návrhu rozsudkom pre
zmeškanie podľa § 153b O.s.p. Uznesenie č.k. 27Cb 5/2012 -38 zo dňa 01.03.2012 bolo doručené
odporcovi podľa § 48 ods. 3, O.s.p. dňa 07.04.2012, v súlade s § 114 ods. 4 O.s.p..
Odporca sa k návrhu na začatie konania a k prílohám nevyjadril.
Podľa § 48 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (O.s.p.), ak nie je možné doručiť
písomnosť fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom na adresu jej miesta podnikania uvedenú v
obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je súdu známa,
písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj
vtedy, ak sa fyzická osoba, ktorá je podnikateľom o tom nedozvie.
Podľa § 114 ods. 4 O.s.p., uznesenie podľa odseku 3 sa doručí odporcovi do vlastných rúk. Náhradné
doručenie je vylúčené; to neplatí, ak ide o doručovanie právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je
podnikateľom, a spor sa týka jej podnikateľskej činnosti.
Podľa § 114 ods. 3 O.s.p., ak to povaha veci alebo okolnosti prípadu vyžadujú, môže súd s výnimkou
vecí podľa § 120 ods. 2 a § 153b ods. 5 uložiť odporcovi uznesením, aby sa k veci písomne vyjadril a v
prípade, že uplatnený nárok v celom rozsahu neuzná, uviedol vo vyjadrení rozhodujúce skutočnosti na
svoju obranu, pripojil listiny, na ktoré sa odvoláva, a označil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Na
podanie vyjadrenia určí súd lehotu. Ak má odporca bydlisko v cudzine, môže mu súd aj vo veciach
uvedených v § 120 ods. 2 uložiť uznesením, aby sa k veci písomne vyjadril.
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Podľa § 153b ods. 1 O.s.p, ak sú v rovnakom čase splnené súčasne všetky podmienky uvedené v
odseku 2, súd môže rozhodnúť o žalobe rozsudkom pre zmeškanie.
Podľa § 153b ods. 2 O.s.p., rozsudkom pre zmeškanie možno spor rozhodnúť, ak
a) žalovaný sa nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný ( § 79 ods. 4
a § 115 ods. 2) s poučením o následkoch nedostavenia sa vrátane možnosti rozhodnutia podľa odseku
1,
b) žalovaný sa k žalobe a prílohám písomne nevyjadril do 15 dní odo dňa, keď mu boli doručené, hoci
ho súd na to vyzval a poučil ho o následkoch nesplnenia tejto povinnosti ( § 114 ods. 2),
c) žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami.
Podľa § 153b ods. 3 O.s.p. skutkovým základom rozsudku podľa odseku 1 je žalobcom tvrdený
skutkový stav, ak ho súd považuje za nesporný.
Podľa § 153b ods. 5 O.s.p., rozsudkom pre zmeškanie nemožno rozhodnúť
a) vtedy, ak by rozsudok spôsobil vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu medzi účastníkmi,
b) v spore vzniknutom z medzinárodného obchodného styku,
c) v spore, ktorý účastníci nemôžu skončiť súdnym zmierom,
d) v spore, v ktorom sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy a
odporcom je spotrebiteľ, ak zmluva obsahuje neprijateľné podmienky.
Podľa § 157 ods. 4 O.s.p., v odôvodnení rozsudkov podľa § 114 ods. 5, § 153a ods. 1 a § 153b ods. 1
uvedie súd iba predmet konania a ustanovenie zákona, podľa ktorého rozhodol.
Podľa § 1 ods. 1 Obchodného zákonníka (ďalej len „Obch.Z.”), tento zákon upravuje postavenie
podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním.
Podľa § 1 ods. 2 Obch.Z. práve vzťahy uvedené v ods. 1 sa spravujú ustanoveniami tohto zákona. Ak
niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto ustanovení, riešia sa podľa predpisov Občianskeho práva.
Ak ich nemožno riešiť ani podľa týchto predpisov, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, a ak ich niet,
podľa zásad, na ktorých spočíva tento zákon.
Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom (ďalej len „AZ”), licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej
len „licencia”). Licenčná zmluva musí obsahovať spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na ktorý
autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s
nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.
Podľa § 40 ods. 2 AZ, licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
Podľa § 45 ods. 1 AZ dohodnutá odmena musí zodpovedať spôsobu, rozsahu, účelu a času použitia
diela.
Podľa § 48 ods. 1 AZ, organizácia kolektívnej správy môže s nadobúdateľom uzatvoriť aj hromadnú
licenčnú zmluvu. Hromadnou licenčnou zmluvou udeľuje táto organizácia nadobúdateľovi súhlas na
použitie všetkých diel alebo niektorých diel, ku ktorým spravuje práva, dohodnutým spôsobom alebo
spôsobmi, v dohodnutom rozsahu, na dohodnutý čas a nadobúdateľ sa zaväzuje, ak nie je dohodnuté
inak, uhradiť odmenu.
Podľa § 48 ods. 2 AZ, hromadná licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
Podľa § 324 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení účinnom v čase uzavretia zmluvy, záväzok zanikne,
ak sa veriteľovi splní včas a riadne.
Podľa § 340 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení účinnom v čase uzavretia zmluvy, dlžník je povinný
záväzok splniť v čase určenom v zmluve.
Podľa § 365 Obchodného zákonníka v znení účinnom v čase uzavretia zmluvy, dlžník je v omeškaní, ak
nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď
záväzok zanikne iným spôsobom. Dlžník však nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže plniť svoj záväzok v
dôsledku omeškania veriteľa.
Podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka v aktuálnom znení, ak je dlžník v omeškaní so splnením
peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania
dohodnuté v zmluve. Ak úroky z omeškania neboli dohodnuté, dlžník je povinný platiť úroky z
omeškania podľa predpisov občianskeho práva. Ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a
dlžníkom je spotrebiteľ, možno dohodnúť úroky z omeškania najviac do výšky ustanovenej podľa
predpisov občianskeho práva.
Podľa § 517 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ak ide o omeškanie s plnením
peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa
tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania
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Podľa § 3 nariadenia vlády č. 87/1995, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho
zákonníka (účinný k prvému dňu omeškania), výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov
vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s
plnením peňažného dlhu.
Základná úroková sadzba ECB platná ku dňu 22.04.2010 bola 1 %.
Súd v prejednávanej veci nezistil prekážku podľa § 153b ods. 5 O.s.p., pre ktorú by nebolo možné
rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie.
Súd vec prejednal na pojednávaní dňa 22.08.2012, na ktoré sa odporca nedostavil napriek tomu, že
mu bolo predvolanie na pojednávanie doručené v súlade s § 48 ods. 3 O.s.p., s poučením o následkoch
nedostavenia sa vrátane možnosti rozhodnúť spor rozsudkom pre zmeškanie.
Odporca svoju neprítomnosť na pojednávaní dňa 22.08.2012 neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami.
Súd vo veci samej rozhodol podľa § 153b ods. 1 O.s.p. v neprítomnosti odporcu rozsudkom pre
zmeškanie pri splnení všetkých zákonných podmienok pre rozhodnutie podľa § 153b ods. 2 O.s.p., keď
s odkazom k § 153b ods. 3 O.s.p. súd považoval za nesporný skutkový stav tvrdený navrhovateľom v
prejednávanej veci z pripojených listinných dôkazov.
Podľa § 142 ods. 1 O.s.p., účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov
potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.
O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p., a navrhovateľovi s plným
úspechom v spore priznal náhradu trov konania v uplatnenej výške, ktoré trovy uznal za účelne
vynaložené na uplatňovanie práva navrhovateľa a vyčíslené v súlade s vyhláškou MS SR č. 655/2004
Z.z. v znení neskorších predpisov.
O lehote na splnenie povinnosti uloženej vo výrokovej časti rozsudku súd rozhodol podľa
§ 160 ods. 1, veta prvá pred bodkočiarkou O.s.p.

Poučenie:
Účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu I. stupňa odvolaním (§ 201 O.s.p.).
Odvolanie nie je prípustné proti výroku rozsudku vydaného na základe uznania alebo vzdania sa
nároku a proti rozsudku pre zmeškanie, okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli
splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia, alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza
z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Ak odporca z ospravedlniteľného dôvodu nebol prítomný na pojednávaní, na ktorom súd rozhodol
rozsudkom pre zmeškanie, môže do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podať návrh na jeho
zrušenie. Ak súd návrhu vyhovie, zruší rozsudok uznesením a začne vo veci opäť konať ( § 153c ods. 1
O.s.p.).
Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy (§ 204 ods. 1 O.s.p.). V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §
42 ods. 3 OSP) 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.
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže
lehoty na odvolanie (§ 205 ods. 1, 2 O.s.p.).

odvolateľ rozšíriť len do uplynutia

Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh
na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.
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