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PLATOBNÝ ROZKAZ 
 

 

Okresný súd Banská Bystrica v upomínacom konaní 

 

 

 

žalobcu:   EOS KSI Slovensko, s.r.o. 

IČO: 35 724 803 

   Pajštúnska 5 

   851 02 Bratislava  

 

zast.:   TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o. 

   IČO: 36 613 843 

   Pajštúnska 5 

   851 02 Bratislava - Petržalka  

 

proti žalovaným:  1.) Jaroslav Bartaloš 

nar. 12. 02. 1976 

   Valice 25 

   982 52 Valice 

 

   2.) Anna Štullerová 

nar. 25. 09. 1945 

   Mládežnícka 17 

   974 04 Banská Bystrica            

 

o zaplatenie 2 874,49 Eur s príslušenstvom, takto 

 

 

 

r o z h o d o l : 

 

 

I. Žalovaní sú povinní do 15 dní odo dňa doručenia tohto platobného rozkazu zaplatiť 

žalobcovi 

 

istinu 2 874,49 Eur 

úrok z omeškania 5,00 % ročne zo sumy 1 762,70 Eur od 10.12.2019 do zaplatenia  

 

alebo v tej istej lehote podať odpor. 

 

Spôsob, akým sú žalovaní povinní žalobcovi plniť: 

 - spoločne a nerozdielne 
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II. Žalovaní sú povinní do 15 dní odo dňa doručenia tohto platobného rozkazu zaplatiť 

(spoločne a nerozdielne) náhradu trov konania vo výške 524,57 € a to žalobcovi 

prostredníctvom jeho zástupcu v konaní. 

 

 

 

P o u č e n i e  : Súd týmto platobným rozkazom rozhodol iba na základe skutočností 

tvrdených a osvedčených žalobcom. Ak nesúhlasíte s povinnosťou uloženou týmto platobným 

rozkazom (výrok I.), máte možnosť v lehote 15 dní od doručenia tohto platobného rozkazu 

podať na Okresnom súde Banská Bystrica odpor s vecným odôvodnením. Odpor podajte na 

tlačive, ktoré Vám bolo doručené spolu s platobným rozkazom. Odpor môžete podať aj 

elektronicky; v takom prípade ste povinný podať odpor na predpísanom elektronickom 

formulári, ktorý je dostupný na stránke: 

<https://obcan.justice.sk/filler/formviewer?FormId=50&wrapperType=ZalobyPublicWrapper

>. Podaný odpor nemožno vziať späť.   

 

Odpor a iné podania je možné podať elektronicky do dátovej schránky súdu: 

ico://sk/00165735, alebo písomne na adresu Okresný súd Banská Bystrica, Zvolenská cesta 

14, 974 05 Banská Bystrica, vždy k spisovej značke 22Up/656/2020. 

 
Odpor podaný elektronicky musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu. Ak sa odpor 

podáva súdu v listinnej podobe je podľa §  127 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 

poriadok, všeobecnou náležitosťou podania podpis, a to aj v prípade, ak žalovaný na podanie 

odporu využije formulár zasielaný mu v listinnej podobe spolu s týmto platobným rozkazom. 
 

Súd odmietne odpor, ktorý bude podaný oneskorene, bez vecného odôvodnenia, 

neoprávnenou osobou alebo bude podaný elektronickými prostriedkami inak ako podľa § 11 

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

 

Ak nepodáte včas odpor s vecným odôvodnením, nadobudne tento platobný rozkaz účinky 

právoplatného rozsudku a na jeho základe bude môcť žalobca podať návrh na vykonanie 

exekúcie. Ak podáte včas odpor s vecným odôvodnením, platobný rozkaz sa zruší a v prípade 

návrhu žalobcu na pokračovanie v konaní bude vec postúpená na prejednanie príslušnému 

súdu.  

 

Ak čo len jeden zo žalovaných podá včas odpor s vecným odôvodnením, platobný rozkaz sa 

zrušuje vo vzťahu ku všetkým žalovaným. To neplatí, ak ide o samostatné spoločenstvo podľa 

§ 76 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. 

 

Ak ste Vy aj žalobca účtovnými jednotkami, musíte v podanom odpore uviesť, či Vám bola 

doručená faktúra ohľadom uplatňovaného nároku, akým spôsobom ste s ňou naložili a či voči 

Vám uplatňovaný nárok evidujete alebo ste evidovali vo svojom účtovníctve a ak ho 

neevidujete, z akých dôvodov. Ak žalobca v návrhu urobil vyhlásenie, že údaje o 

uplatňovanom nároku uviedol v kontrolnom výkaze podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o 

dani z pridanej hodnoty, musíte v odpore okrem vecného odôvodnenia uviesť, či faktúru 
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žalobcu, ktorá sa týka uplatneného nároku, ste uviedli vo svojom kontrolnom výkaze podľa § 

78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Ak ste faktúru v kontrolnom výkaze 

uviedli, na odôvodnenie odporu musíte uviesť také skutočnosti, ktoré závažným spôsobom 

spochybňujú žalobcom uplatnený nárok, a svoje tvrdenia musíte v lehote na podanie odporu 

osvedčiť listinnými dôkazmi, na ktoré sa odvolávate; inak sa odpor nepovažuje za vecne 

odôvodnený. 

 

Ak proti povinnosti uloženej Vám týmto platobným rozkazom nenamietate (nemienite podať 

odpor), avšak ju neviete splniť v lehote 15 dní od doručenia tohto platobného rozkazu, máte 

možnosť v uvedenej lehote požiadať súd o povolenie plnenia v splátkach. Za týmto účelom 

vyplňte tlačivo alebo elektronický formulár, ktoré sú dostupné na stránke 

https://obcan.justice.sk/filler/formviewer?FormId=52&wrapperType=ZalobyPublicWrapper. 

 

Žiadosť o povolenie plnenia v splátkach je prípustná len v prípade, ak ste fyzickou osobou, 

nepodali ste odpor proti platobnému rozkazu, Vaša povinnosť zaplatiť žalobcovi peňažný 

nárok vrátane priznaných trov konania neprevyšuje sumu 2000,00 eur a zároveň vyhlásite, že 

svoju povinnosť vyplývajúcu z predmetného platobného rozkazu splníte v najviac desiatich 

mesačných splátkach, pričom prvú splátku najmenej vo výške 50,00 eur zaplatíte žalobcovi 

pred podaním žiadosti o povolenie plnenia v splátkach, o čom súdu predložíte príslušné 

potvrdenie (výpis z banky). Vyššie uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, čo 

znamená, že nesplnenie čo i len jednej podmienky zakladá dôvod na odmietnutie žiadosti o 

povolenie plnenia v splátkach. 

 

Ak namietate len to, ako súd rozhodol o náhrade trov konania (výrok II.), máte právo v lehote 

15 dní od doručenia tohto platobného rozkazu podať sťažnosť proti výroku o náhrade trov 

konania. 

 

 

  

V Banskej Bystrici dňa 20. apríla 2020 

 

 

Mgr. Jozef Petrík 

vyšší súdny úradník 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Jozef Petrík 

 

 

 

 

 

 



G.

Upomínacie konanie - odpor proti platobnému rozkazu

Okresnému súdu Banská Bystrica C

(C

U

A) Identifikácia konania

Spisová značka konania (Sp. zn. ) 2-20? k Stí~ toto Identifikačné číslo spisu (IČS) g,1 2 02 9· S ý 2 <--Př

B) Údaje o osobe, ktorá odpor podáva Okresný súd Etanská Systrica
Podávajúca osoba 0 Žalovaný

o Zástupca žalovaného Došlo: -7. 05. 2020
min

Počet pril../............. Počet rovnopis .
Typ subjektu e Fyzická osoba

- 7 -05- 2020o Právnická osoba
O Štát

Titul pred Titul za

Meno ANN 4 Priezvisko íŠTÜ((.62.Čľ A
Dátum narodenia 2.5- 9,194 3- Rodné číslo 4 599 1 5- / 7 rf

1
IČO

Obchodné meno / Názov

Označenie štátneho orgánu, alebo právnickej
osoby, ktorá za štát koná

C
C

N
CAdresa pre doručenie písomnosti
C
%uiica HĹA'DEZMi'Ct-,4 Súpisné číslo ·17 Orientačné číslo k

PSČ 93404 Obec BAk.gie\' 2> 4.STA,CA C
U
0

G
Š

Kontaktné údaje
CI
U

Typ telefónu M CíSIL Teleíónne číslo 091,9 4 74 1,5-4
N

Elnall an rálkílelúlog @12 020(xen ŠL

€
C

Sprievodný list P017-Formular_na_podanie_odporu.pdf List 90/94



0 Odôvodnenie odporu
Proti platobnému rozkazu vydanému
Okresným súdomBanská Bystrica - spisová značka (Sp. zn.) 22-0 5 /é 1-6 / Zelo
identifikačné číslo spisu 6 1 202_3- 5-293- zo dňa 20.4 202-0 podávam odpor.
(lčs)

Peňažný nárok uvedený v platobnom rozkaze:

Ň neuznávani v celom rozsahu

O uznávam čiastočne

Odôvodnenie odporu

MA '14'la-aDE FLAT0BL~6O ROLU\ZU vY-DAK,jetič Joét HOJ€,1 ôiCÉ>E1/ĺütih 9'CEĹ-9'4
ObSeiDH NEtC rítRi iŤ .
JA Ale QUJČITEČ SCH 1\ VEDCHA'il.E MOJIM PODPilol-í k)£\ 211 LOÜČ O POt Y.YTU'üTI'Jučeu

1*M 94 ZA UČILA 'ZA TA'kjt bRIMALCÁ k " 92-iPADE UEECŤ<OPNO.~-í-7 41~68'CAŤ ČA; EtL,~
126 BUDEM TAL tokj 4 i- · AugAL Po'DÔA Mojičti /kJF<Jeti,10:-TAE,qiro .S; TĹ, ň'Cel
k?EU4iT,ALA .P/\'N Atelňici ?c>EA-1 CEĹEJ~DO\Š'í 'Cl)8.1 k.-i-ČEČ.3 -rE-2(92 JE TDTAL
?CACCXíAL. DEM *l Ak>, Z)~baterkél AKA tuč Pa£,5/=)Ž€,~ LTOE.E glí 1-10 0(3tť€3)2, L.l
4 Pe,gli.9 Oti}ůál HEŠAC'Uč 1-(21)0 1" CDO,ECUJC.4 k.'.4 UČET V 11/90 ÉLE, troel
TEz4Z \02:DIE Ad TEUTD Gice, PODL?\ HG.4 Bek}UA UEUFUZ<(-41 0457 E.k Nô*+4661
~Ěl~ JEL>ro Ipiti Q Etlül MELOUAk)4, jé- J€DluCD(Ctit, e ?t:Lil,2CČIT E 20./ňl'l IN

2 Pdetí ODLju. TOTO € r t.t #Dierl 43 2 4 ~OTÁZ CU, klie€(306.0 LQ.Ai- M l LOU-TA t,IDUMLI

/Li VM,rt ff ŮŠIĹE -SPCGDČL.«Ti *UŠPric -AEZ- €(OJ íM Tl; 23>EK..9~43 10'rf UČC·Jf ŤECA ,

JA Aci) PECH ODe A ŠOH ČHCELA P, AllilrALC<Čt/) 420 él-Ek,ou, 2.C>Dík-jf U ltoCE-o Je l

tíčj 289 70 #20~ JENU AJ ·461-10 2(Dik)6.ALE- 02.41 61*Cřt k.jA 3-A< Li(*4'WEDUJČÜ

JEHO EÖNA A-46 ík}l,4 TCD Z. MOJEJ STIZAky CI-ll(7&4 , TOTO US ·06 320+Í '1' L.3UER-

toči CLÔVEL]StEj, UbQ,(VEC~JL. PEU <H PŘ-(CHA'DEA 0807-4- UDEL+6017 MAL<7

PĹAT-rř JA , Hlitci M A PA é>í ('H ·CL'D ,·41iý ?/2.EMODUOríc Vša-Ťtg 38·u'ÔI)4

Po~režik) 3-řt-,ň;Cáí řEUTD Dltí Hk.)(FIÄL€Bč JE Plzuce,9:De'V'qüiiT U-27~-ici
h j

110.Žcůci-I NA STQAUS IDLSU<Uš .JA AL.0 OSOKA' jt.-1003 lije 2 30Cti Cb€U, K.Etí,44

A 4 TA L TOJ' - 1<0< 4 E.4 LC M út-lí28-bil/\ TEK.íl-C. blti u PLUEJ Vý'·SUL.A MOJA ·tirot 44
JE TA LA ~ 2,6 2 704(O FĹ:*ii tl UA'1011 1 l(Čtí-í, 97-2.3üu. ÝÄL'&92 i]4(Čž čiw C.1 1
h.)C-M Q.~D ir ,/310< tpLATIL.Ll PIK-4 1.-2,' El/3 DLI' kiA &42'Ak-5,6 4 44. k'EPe< sp/€ Ul p/L
'Ulk+40 W I-lilé~Lé.7 4(tl .DET (' T.0\ k ĹE- r-Uť ii PL AJ,T blbc,JE FOV;kj Pó€r ,

ECTE ížA -ž ?201 i M 0 ?26-řěicE.kli € 1 hu€3 Veci . VE{lit-liŽE 544 Au DE Dfŕi- UCit kaái? ŽAbít®2 99-4,06(-L'

D) Pre osoby, ktoré vedú účtovníctvo

0111'adom žalobcom uplatňovaného nároku mi bola doručená faktúra: 0 Áno 0 Nie

Žalobconi uplatňovaný nárok vediem v účtovníctve: 0 Áno 0 Nie

E) Pre platcuv dane z pridanej hodnotv

Faktúru žalobcu, ktorá sa týka uplatneného nároku, som uviedol
vo svojom kontrolnom výkaze: O Áno 0 Nie



Anna Štulerová,Mládežnícka 17, Banská Bystrica 974 04

Okresný súd Banská Bystrica

Mgr.Jozef Petrík vyšší súdny úradník

Skuteckého 28

975 59 Banská Bystrica

Vec : Sp.zn.22Up/656/2020, IČS 6120275297. Upomínacie konanie-
odpor proti platobnému rozkazu.

ja dolu podpísaná Anna Štullerová nar.25.9.1945 , bytom Mládežnícka
17, Banská Bystrica 974 04,zasielam v prílohe vyjadrenie-odpor proti
Platobnému rozkazu.

LJ t

34,D? ~ o Lülóüt &iN.\, r ď
V Banskej Bystrici 5.5.2020
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