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Mgr. Peter Arendacký, advokát  

Železničiarska 13 

811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

 

Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel, spol. s r. o. 

Šumavská 3 

821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 

   
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo        IČS     Vybavuje/ kl.  Banská Bystrica 

   33Up/1265/2020        6120327518     Maljarová  14.01.2021 

 

Vec: Výzva 
 

Okresný súd Banská Bystrica v upomínacom konaní žalobcu: Prvá stavebná sporiteľňa, a. 

s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava-Ružinov, IČO: 31 335 004, proti žalovanému 1.) Anna 

Stanová,  nar. 19.9.1967, bytom M. R. Štefánika 817/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zast.: 

Mgr. Peter Arendacký, advokát so sídlom Železničiarska 13, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré 

Mesto, žalovanému 2.) Ľubomír Stano,  nar. 21.7.1961, bytom M. R. Štefánika 817/18, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom, zast.: Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel, spol. s r. o., so sídlom 

Šumavská 3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 856 592, o zaplatenie 44 798,40 

Eur s príslušenstvom, Vás 

 

 

U P O V E D O M U J E, 

 

že márnym uplynutím lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní sa konanie v zmysle  

§ 14 ods. 2 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „ZoUK“) zastavilo. 

 

 

Podľa § 11 ods. 1 ZoUK proti platobnému rozkazu môže žalovaný  podať odpor, ktorý musí 

byť vecne odôvodnený. Podaním odporu sa platobný rozkaz zrušuje, to neplatí, ak bol odpor 

odmeietnutý. Podaný odpor nemožno vziať späť. 

 

 Podľa § 14 ods. 1 ZoUK, odpor, ktorý súd neodmietol, odošle žalobcovi bez zbytočného 

odkladu spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril a aby v tej istej lehote navrhol 

pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového 

poriadku. 

 

Podľa § 14 ods. 2 ZoUK, márnym uplynutím lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v 

konaní podľa odseku 1 sa konanie zastavuje. O náhrade trov konania rozhodne súd na návrh. 

 

Žalobca v lehote 15 dní od doručenia výzvy súdu nenavrhol pokračovanie v konaní na súde 

príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku, žalobcovi doručenú do 
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elektronickej schránky dňa 29.10.2020.. Žalobca nenavrhol pokračovanie v konaní do uplynutia 

lehoty, preto sa konanie ex lege zastavilo dňa 14.11.2020. Žalobca v podaní zo dňa 06.11.2020 

uviedol, že berie návrh na vydanie platobného rozkazu v celom rozsahu späť, teda podaním 

vyjadril, že nenavrhuje pokračovať v konaní. Na späťvzatie návrhu po uplynutí lehoty na podanie 

odporu sa neprihliada. 

 

                                   Mgr. Veronika Maljarová 
                                                                                                                 vyšší súdny úradník 


