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UZNESENIE 

 
 

 

 
Okresný súd Komárno v právnej veci žalobcu: Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35 831 

154, so sídlom Mýtna 48, Bratislava, zastúpený: JUDr. Ján Šoltés, advokát, so sídlom Mýtna 

48, Bratislava, proti žalovanému: Peter Nagy, nar. 29.11.1968, bytom Nádražná 55/42, 

Pribeta, občan SR, zastúpený: Združenie na ochranu práv občana - AVES, IČO: 50 252 151, 

so sídlom Jána Poničana 9, Bratislava, o zaplatenie 6.225,27 eur s príslušenstvom takto 

 

r o z h o d o l : 

 
Súd konanie vo veci zastavuje. 

 

Žalovaný má nárok na náhradu trov konania vo výške 100%. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 
1. Žalobca podal dňa 22.11.2017 žalobu o zaplatenie 6 225,27 Eur s 

príslušenstvom. Vo veci sa k veci žalovaný vyjadril. Dňa 21.9.2020 doručil žalobca súdu 

späťvzatie žaloby. V podaní oznámil, že berie žalobu späť v celom rozsahu bez uvedenia 

dôvodu. 

                

2. Podľa § 144 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) žalobca môže 

vziať žalobu späť. Podľa § 145 ods. 1 CSP ak je žaloba vzatá späť celkom, súd konanie 

zastaví.  

 

3. Dňa 30.9.2020 zástupca žalovaného so späťvzatím súhlasil a uplatnil si trovy 

právneho zastúpenia.  

 

4. Podľa § 256 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) ak strana 

procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná náhradu trov konania protistrane.  

 

5. V zmysle ustanovenia § 144 a § 145 ods. 1 CSP súd konanie zastavil. Keďže 

žalobca procesne zavinil zastavenie konania súd náhradu trov žalovanému priznal. 

 

6.  O výške náhrady trov konania rozhodne súd obsadený súdnym úradníkom 

samostatným uznesením v zmysle ustanovenia § 262 ods. 2 CSP.  

 

P o u č e n i e  :  
Proti  výroku o zastavení konania a o nároku na náhradu trov konania 
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možno  podať  odvolanie  do   15 dní   odo   dňa jeho doručenia na 

tunajšom súde. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach 

podania (§ 127 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v 

akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za 

nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací 

návrh). 

 

  

V Komárne dňa 1. októbra 2020 

 

 

 

JUDr. Ivana Jaďuďová 

sudkyňa 

 

Za správnosť vyhotovenia:  

Andrea Seifert Mikovičová 

 

 

 

 

 

 


