
Predvolanie Na všetkých podaniach v tejto veci uvcd te

spisovú značku: I9Cb 74/2014
.N.

Okreyný súd ZitÍna v právnej veci
navľhovatei'a- žalobcu: SteMar, s.r.o., Kysucký Licskovec 108

odpoi-covi - žalovančmu: Obec Nesluša, Obecný úrad Nesluša, Nesluša

o zaplatenie 380.974,98 EUR s príslušenstvom,

JUDr. Milan Chovanecj

Cislo FOČGÍ strán i

nariad ujc pojednávanie a vyzýva úcastníkov konania a ich zástupcov, aby sa v určený cas
dostavili na prcjednanie veci

Miesto: Okresný súd Zilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Zilina

Pojednavacia_miestnosť č. 105, L poschodic

Súct účastníkov konania poucuje o moŽno.sti skonČiť spor uzavretím súdneho zmieru podľa § 99 Občianykeho súdneho poriadkii
č. 99/1963 Zb, v zncní ncskoľšich predpisov (ďalej len O.s.p.) alebo trtediáciou. Ak konanie skončia ĽičaytniĽÍ 'jĽhváIením súdnclio
xmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vrátÍ sa im 90% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci
schválctiím súcineho zmieni po začatí pojednávania vo veci yamej, vráti sa- im 50% zo všetkých zaplatených poplatkov.
Súd úcastníkov konania pouciije podla § 120 ods. 4 O.s.p., že všetky dôkazy a skutočnosti musia pľcdložiť alebo oznaciť
najncskôr do vyhlásenia uzncscnia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie (t? 115a)
najneskor do vyhlásenia ro/.hoc.lnutia vo veci samcj, prctože na dôkazy a skutocnosti predložené a označené neskôr súd neprililiada.
Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr w odvolacíin dôvodom fen za poclmienok uvcdených v § 205a.
Súd úcastiiíkov koiiania poucuje, že iba výnimočne môže vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú úcastníci, ak je ich vykonanie
nevyhnutné prc rozhodnutic vo vcci.
Súd úcíistníkov koiisinia poučuje, že pokračuje v konaní, aj keď sú účastnícÍ ncčínní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostavi
na pojcdnávanic ani ncpožiadi'i zdôležilého dôvodu o odročenie, može súd vec prejednať v nepritomnosti Takcho účastnika;
pľihHadn^ pľiíom '1ií ohs^h ?p;sL; 2 dos'aľ vykonane dôkazy.
Súd účastníkov konania poučujc, žc pojcdnávanie sa môže odročiť len z dôležitých dčvodov. UcasTník, ktorý navrhujc odročcnic
poÍĽc.lnávania, muyi .súdu oznáiniť clôvod na odročenie pojednávania bcz zbytočncho odkladii. po tom. čo sa o ňom dozvedel alcbo
odkcdy sa o ňom mohol dozvedieť. alebo s pľihliadnutím na všetky okolnosti lio mohol predpokladať. Navrh na odroŕenie
pojcdnávania obsahuje najmä:
a) dôvocl, prc klorý sa navrhuje odroČĽľiie pojednávania.
b) deň, keď sa ÚĽaatník o dôvode dozvedel,
c) ak Je to mo/né, iivedenie elektronickej adre.sy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd bezodkladnc oznámi, ako návrh posúdi!
(§119ods.20.s.p,).
Ak je dôvodom na oclročenic pojcclnávama zdravotnv stav účastníka alebo jeho zástupcu. navrh na odroĽenie pojednávania musí
obsahovať aj vyjaclrenie ošetrujúceho lekára, ze zclravotnv stav účastníka alebo jeho zástupcu ticumožňuje účasť na pojednávaiií.
Za takcto vyjadľenie sa považuje vyjadľenie oietruJLiceho lekára, že účastník alebo jelio zástupca nic JĽ schopný bez ohrozenia
života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu sa zúčasíniť pojednávania.
Súd úéastníkov konania poučuje, že účasfnfkovi alebo jeho zástupcovi sud ulozí. aby uhradili trovy konania, ktoró by inak neboli
vznikli, ak ich spôsobili svojím zavincním alebo ak tieto trovy vznikli náhodou, ktorá sa Ím prihodila.
Ak súd rozhodol o odľočení nariadeného pojednávania na základe žiadosti účastníka z dôležitého dôvoclu na Jeho strane, ktorý
zavinil, alcbo je výsledkom náhody, ktorá sa mu prihodila, má účastník vystupujúci v konaní ako prolistrana, klorý sa doíitavil na
pojednávanie, pľávo od neho požadovať yumu i5 eur. Právo vzniknc úcastnikovi, ktorý sa dostavil na naľiadené pojednávanie aj v
prípade, že dôvodom jeho odročenia je neospravedlnená neprítomnosť účastnika vysíupujúceho v konaní ako protistrana. Učatitník
zastúpený advokátom prítomnvm na pojednávani, ktoré bolo odrocené z vyššie uvedeného dčvodu na strane zástupcu protistrany,
ktorý jc advokátom, má právo cd účastníka ním zasu'ipeného požadovať sumu 100 eur. Pľávo vznikne ÚĽastnikovi. zíLstúpenému
advokátom, ktorv sa dostavil na nariadené pojednávanie, aj v pľípade, že dôvodom Jclio odročenia je neospravcdlnená
neprítomnosť zástupcu z radov advokátov účastníka vystupujúceho v konani ako protistrana.
Právo požadovať sumu 15 eur/100 eur nevznikne, ak účastni'k alebo Jeho zástupca splnil povinnosť podľa § 119 ods. 2 O.s.p. a
žiadosť o odročenic bola doručcná súdu najneskôr Iri dni pred termítiom pojednávania.
Právo požadovať sumu 15 eur/100 eur zaniknc, ak sa ncuplatní do 15 clní odo dňa. keď sa malo pojednávanic konať,
Súd účastníkov koníinisi poučuje, že v prípade podania žiadosti o ustanovenie advokáta súd účastníka konania, u ktorcho sú
predpoklady. aby bol oslobodený od súdnych poplatkov, odkáže na Centrum právnej pomoci.

-'-*
Ak stc zamcstnanv (á), oznámte svojmii zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á).
Toto predvolanie a svoj obciansky preukaz doneste so sebou!

Okrcsný siid Zilina, 7.8.2015 ,fi'J

Za spľávnosť vyhotoveniíi: Iveta Dekanovskíi &v


