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PLATOBNÝ ROZKAZ 

 
 
  

Okresný súd Kežmarok v spore 
 
 
žalobcu:   Miroslav  Čauder, nar. 11. 10. 1972 

Tatranská 234/88 
059  52  Veľká Lomnica  

 
 
zast.:   Združenie na ochranu práv občana – AVES, IČO: 50 252 151 
   Jána Poničana 9 
   841 07  Bratislava  
 
    
proti žalovanému: PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., IČO: 35 792 752 

Pribinova 25 
824 96  Bratislava  

 
   
o zaplatenie  300,-  €   takto 
 

r o z h o d o l :  
  
 
              Žalovaný je povinný do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi sumu        
300,- €  alebo v tej istej lehote podať odpor s vecným odôvodnením na tomto súde. 

 
  
 

P o u č e n i e : 

 
 Súd týmto platobným rozkazom rozhodol iba na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd 
nemá pochybnosti. Ak nesúhlasíte s povinnosťou na zaplatenie peňažnej sumy uloženej Vám týmto platobným 
rozkazom, máte právo v lehote 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu podať na súde, ktorý platobný 
rozkaz vydal, odpor proti platobnému rozkazu. Podaný odpor musí byť vecne odôvodnený. Vyjadrite sa v ňom, 

či uznávate aspoň časť voči Vám uplatnenému nároku alebo ho považujete za neopodstatnený v celom rozsahu, 
pripojte listiny na ktoré sa odvolávate, prípadne označte dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd odmietne 
odpor, ktorý bude podaný oneskorene, neoprávnenou osobou alebo bez vecného odôvodnenia. Ak nepodáte 
včas odpor s vecným odôvodnením, nadobudne tento platobný rozkaz právoplatnosť a na jeho základe bude 
môcť žalobca ako oprávnený viesť exekúciu na Váš majetok. Ak podáte včas odpor s vecným odôvodnením, súd 
platobný rozkaz zruší v celom rozsahu a nariadi na prejednanie veci pojednávanie. 
     Každé podanie, ktoré budete adresovať v priebehu konania súdu, adresujte v takom počte rovnopisov, aby 
jeden rovnopis zostal na súde a každá z ostatných sporových strán mohla dostať ďalší rovnopis. 
 
 

V Kežmarku dňa 07. 06. 2021 
                        Mgr. Veronika Plavčanová  
                             vyšší súdny úradník  
 
 

Za správnosť vyhotovenia: 
 Júlia Heldáková 


