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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

rozhodol:
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
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Upomínacie konanie - odpor proti platobnému rozkazu
Okresnému súdu Banská Bystrica
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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.)

identifikačné číslo spisu

(lčs)

6 1 202_3- 5-293-

22-0 5 /é 1-6 / Zelo

zo dňa

podávam odpor.

20.4 202-0

Peňažný nárok uvedený v platobnom rozkaze:

Ň neuznávani v celom rozsahu

O uznávam čiastočne
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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

O Áno

0 Nie

E) Pre platcuv dane z pridanej hodnotv

Faktúru žalobcu, ktorá sa týka uplatneného nároku, som uviedol

vo svojom kontrolnom výkaze:

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.
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V Banskej Bystrici 5.5.2020
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