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Vec: Upovedomenie o postúpení veci 

 

 

Okresný súd Banská Bystrica v upomínacom konaní žalobcu: Poštová banka, a.s., so 

sídlom Dvořákovo nábrežie 4 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, v konaní zastúpený: Advokátska 

kancelária JUDr. Veronika Kubriková, PhD., s.r.o., so sídlom Martinčekova 13, 821 01, Bratislava-

Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 361 368, proti žalovanému: MIROSLAV ČAUDER, nar. 

11. 10. 1972, bytom Tatranská 88, 059 52 Veľká Lomnica, zast.: Združenie na ochranu práv občana 

– AVES, Jána Poničana 6115/9, 841 08, Bratislava-Dev.Nová Ves, IČO: 50 252 151, o zaplatenie 

13 325,06 Eur s prísl., 

 

 

UPOVEDOMUJE 

 

  

 žalovaného o postúpení veci Okresnému súdu Kežmarok, podľa § 14 ods. 3 zákona č. 

307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoUK“), ktorý 

vec prejedná ako príslušný súd v zmysle § 13 v spojení s § 14 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný 

sporový poriadok (ďalej len „CSP“), nakoľko bol súdu v zákonnej lehote doručený návrh na 

pokračovanie v konaní na príslušnom súde. 

 

Upomínacie konanie je podľa § 1 ods. 2 ZoUK alternatívnym spôsobom uplatňovania 

peňažných nárokov, pričom Okresný súd Banská Bystrica bol na upomínacie konanie kauzálne 

príslušný v zmysle § 2 ZoUK. Vzhľadom na to, že žalobca po podaní odporu žalovaným podal 

návrh na pokračovanie v konaní podľa § 14 ods. 3 ZoUK, nie je daná príslušnosť Okresného súdu 

Banská Bystrica na ďalšie konanie v zmysle Civilného sporového poriadku. Vec je postupovaná 

miestne príslušnému súdu, pričom miestnu príslušnosť súd skúmal ex-offo podľa osobitného 

predpisu, ktorým je zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. Súd preto postúpil vec 

miestne príslušnému súdu, ktorým je podľa ust. § 13 v spojení s § 14 CSP Okresný súd Kežmark 

(trvalý pobyt žalovaného v čase začatia konania zistený lustráciou REGOB – Tatranská 234/ 88, 

Veľká Lomnica). Súd zároveň konštatuje, že v danom prípade sa nejedná o konanie, na ktoré je 

daná výlučná miestna príslušnosť.  

 

Podľa § 1 ods. 2 ZoUK, konanie podľa tohto zákona je alternatívnym spôsobom 

uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku. 

 

Podľa § 2  ZoUK, na konanie je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len 

"súd"). 

 

Podľa § 3 ods.1 ZoUK, konanie sa začína podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu 
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(ďalej len "návrh"). 

 

Podľa §14 ods. 3 ZoUK, ak žalobca v lehote 15 dní od doručenia výzvy súdu podá návrh na 

pokračovanie v konaní, súd postúpi vec do piatich pracovných dní súdu príslušnému na jej 

prejednanie podľa Civilného sporového poriadku a strany o tom upovedomí. Ak príslušným na jej 

prejednanie je súd podľa § 2, súd strany upovedomí o pokračovaní v konaní. 

 

Podľa § 15 ods. 1 ZoUK, ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona 

sa použije Civilný sporový poriadok okrem § 126. 

 

Podľa § 15 ods. 4 ZoUK, počas konania sa neprihliada na námietku miestnej príslušnosti, 

vecnej príslušnosti a kauzálnej príslušnosti. 

 

Podľa § 40 CSP, súd aj bez námietky skúma vecnú príslušnosť, kauzálnu príslušnosť a 

funkčnú príslušnosť počas celého konania. 

 

Podľa § 41 CSP súd skúma miestnu príslušnosť iba na námietku žalovaného uplatnenú 

najneskôr pri prvom procesnom úkone, ktorý mu patrí; výlučnú miestnu príslušnosť skúma aj bez 

námietky na začiatku konania. 

 

Podľa § 43 CSP ak súd postupom podľa § 40 a 41 zistí, že nie je príslušný, bezodkladne 

postúpi spor príslušnému súdu bez rozhodnutia a upovedomí o tom žalobcu. Žalovaného upovedomí 

len vtedy, ak mu už bola žaloba doručená. 

 

Podľa § 13 CSP, na konanie v prvej inštancii je miestne príslušný všeobecný súd 

žalovaného, ak nie je ustanovené inak. 

 

Podľa § 14 CSP, všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická 

osoba adresu trvalého pobytu. 

 

Súd, ktorému sa spis postupuje mu pridelí novú spisovú značku, IČS (identifikačné 

číslo spisu) sa nemení. 

 

 

 

             JUDr. Mária Ďuricová

               vyšší súdny úradník 
 

 

 

 

 

 


