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UZNESENIE 
 

 

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom v právnej veci žalobcu: v právnej veci žalobcu 1/: 

AB 2 B.V., so sídlom Amsterdam, Strawinskylaan 933, Holandské kráľovstvo, reg. číslo 

57279667, žalobcu 2/: Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Piešťany, Teplická 7434/147, IČO: 

36 234 176, obaja zast. Advokátska kancelária GOLIAŠOVÁ GABRIELA s.r.o., so sídlom 

Trenčín, 1. mája 173/11, IČO: 47 234 679, Ľubomír Stano, nar. 21.07.1961, bytom Nové Mesto 

nad Váhom, M. R. Štefánika 817/18, zast.: Združenie na ochranu práv občana - AVES, so sídlom 

Jána Poničana 9, Bratislava, IČO: 50 252 151, o zaplatenie sumy 1.114,62 Eur s príslušenstvom 

takto 
 

r o z h o d o l : 

 

 

Zrušuje sa Uznesenie Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom č.k. 8C/179/2015-

171 zo dňa 26.09.2018. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Podľa § 14 ods. 1, 2, 3, 4 Zák. č. 71/1992 Z. z.  o súdnych poplatkoch a poplatku za 

výpis z registra trestov, ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie vo veciach poplatkov sa 

primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku okrem § 357 písm. a). V konaní 

podľa tohto zákona možno výnimočne vykonať dôkazy, ktoré strany alebo účastníci 

nenavrhli, ak je to nevyhnutne potrebné na zistenie skutkového stavu veci. V sťažnosti proti 

rozhodnutiu o zastavení súdneho konania pre nezaplatenie súdneho poplatku nemožno 

namietať skutočnosti, ktoré nastali po uplynutí lehoty na zaplatenie súdneho poplatku. V 

konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje vyšší súdny úradník vrátane rozhodovania o 

zastavení konania. Sudca v konaní koná a rozhoduje o sťažnostiach proti rozhodnutiam 

vyššieho súdneho úradníka. Ak sa sťažnosti vyhovie v plnom rozsahu, rozhodnutie nemusí 

obsahovať odôvodnenie. 

 
P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. 

  

 

V Novom Meste nad  Váhom dňa 10. októbra 2019 

 

 

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová 

sudca 

 

Asus
Zvýraznenie


