
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovúznačku: 19Cb 74/2014

PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE

Okresný súd Zilina v právnej veci

žalobcu: SteMar, s. r.o., Kysucký Lieskovec 334
proti

žalovaným: Obec Nesluša, samosprávna obec, Nesluša

JUDr. Milan Chovanec

-1. U 2017

ČlsK Ptíóei strsn

o zaplatenie 380.974,98 EUR s príslušenstvom,

Vás predvoláva na pojednávanie nariadené na prejednanie veci samej

na deň 16. 1.2018 /utorok/ o 9. 00 hod.

na Okresný súd Zilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, v miestnosti c. dv. : 5, posch.:
prlzemíe

Dostavte sa preto v urcený čas na pojednávanie. Ak sa bcz ospravedlnenia nedostavítc, môze Vás súd dať oredviesť
!'sw( vám' ill'y ''te "hrad11' trovy Predvdenia (§ 101 zákona c. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok - ďalej'Íen

Prineste si na toto pojednivanie listinv. ktoré sa na vec vzťahujú a nic sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa osoby, ktoré boli na pojednévanie predvolané, na pojednévanic nedostavia, sud rozhodne. íi sa coiednávanie

bude konať v ich neprítomnosti (§ 180 CSP).
Ak sa zalobca na pojednávanie vo veci nedostavi, hoci bol naň riadne a vcas predvolaný a v predvolaní na

pojcdnávanie bol poučeny onáslcdku nedostavenia sa vrátane možnosti vfdsmil rozsudku prc zmeskmie a svoju
nepritomnosť neospravedlni vcas a vážnymi okolnosťami. rozhodnc súd na pojednávani o žalobe o splnenie povinnosti na
iiávrh žalovaného rozsudkom pre zmeskanie, ktorým žalobu zamietne (§278 CSP).

Ak sa zalovany na pojednavanie vo veci nedostavi, hoci bol nan riadne a vcas predvolaný a v predvolani na
pojednávanie bol pouceny o nisledku nedostavenia sa vrátane možnosti vydmia rozsudku pre zmcškanie a svoju
neprjtomnosť neospravedlni vcas a vižnymi okolnosťami, rozhodne súd na pojednávaní o žalobe o splnenie povinnosti na
návrh žalobcu rozsudkom pre zmeškanie, ktorým žalobe vyhovie (§274 CSP).

Strany majú právo dat' sa vkonanizastÚDÍť zvoleným advokátom a podľa Zikona 327/2005 Z.z. o posk}. tovani právnej
pomoci osobám v materialnej núdzi má strana právo na poskytnutie právnej pomoci urceným advokátom alebo Centrom
pravnej pomoci, pokiaľ splňa podmienky najej poskytnutie uvedené v tomto zákone ( § 160 ods. 2 OSP).

Pqicdnávanic sa môže odrociť len z dôležitých dôvodov. Pqjednavanie môže byt' na návrh strany odroiené len
vtedy, ak sa strana alebo jej zastupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zaroveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávani nechali zastúpiť. Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali kritko pred
pojednáya nim a okrem pripadu ak advokit súdu preukáže, ze strana, ktorú zastupuje, od6vodnene trvi na osobnom zastúpeni
tímto advokétom, vždy spravodlivo žiadaf, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Ód strany možno vždy spravodlivožiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávani zastúpiť inou osobou, ak k odroceniu pqjednávmia došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotneho stavu. Slrana. ktorá navrhuje odročenie pojednávania. oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, co sa o ňom
dozvedela akbo mohla dozvedieť. alebo ho s prihliadnutl'm na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd zisti. že stranoií
uvedenv dôvod na odročenie pojednávania nic je dôležit)', bezodkladne o tom upovcdomf stranu, ktorá odročenie navrhÍa.
Strana, ktorá navrhujc odrocenie pojednávania^ je povinni uviesľ telefónne cislo alebo ekktronickú adresu. na ktoni ju
možno upovedomiť o rozhodnutí súdu ojej návrhu na odrocenie pojednávania. ((; 183 CSP).

Ak došlo k odroceniu pojednávmia z dôvodov uvcdcných stranou a ticlo dôvody neboli súdu náslcdne preukázané
alcbo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, ie na ďalsie návrhy o odrocenie pojednávania nebude
prihliadať(§ 184ods. 2CSP). ' ---..

Podľa ustanovenia tj 153 CSP (Sudcovski konccntrácia konania), strmy sú povinné uplatnif prostriedky
procesného litoku a proslriedky procesnej obrany (najmä skutkové Ivrdcnia, popretie skutkovych tvrdeni protistrany, návrhv
na vykonmie dokazov, nimictky k navrhom proristrany na vykonanic dôkazov a hmotnoprávne námietky) vcas. Prostriedky
procesného litoku aprostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené vcas, ak ich strana mohla predložiť uz skôr, ak by konal'a
starostliyo so zrcteľom na rychlosť a hospodámosť konania. Na prostricdky proccsneho 'útoku a proslriedk); p'rocesncj
obrany, ktoré strananepredložila vcas. ncmus! súd prihliadnuť. najmä ak by tovy'žadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania
alebo vykonanie ďalsich úkonov súdu,

Podľa ustanovenia § 154 CSP (Zákonni koncentracia kunania), prostriedky procesného útoku a prostriedky



procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dúkazovanie končí.

Fodľa ustanovenia § 150 CSP (Skutkové hr rdenia), strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a
rozhodujúce skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu. Na zistenie podstatných a rozhodujúcich skutočností môze súd strany
požiadať o ďalšie skutkové tvrdenia.

Podľa ustanovenia i; 151 CSP (Popretie skutkových tvrdení protistrany), skutkové tvrdenia strany, ktoré
protistrana vvslovne nepoprela, sa považujú za nespomé. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa tvkajú jej konania
alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia o predmetných skutkových okolnostiach, inakje popretie neúčinné.

Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz'

Okresný súd Zilina,
30. 11. 2017

Brniaková

Za správnosť vyhotovenia:
Iveta Dekanovská

JUDr. Martina

sudkyňa


