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 Advokátska kancelária  
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V Prešove, dňa 20.07.2018 
           
Vec:  Oznámenie o prevzatí právneho zastúpenia a vyjadrenie k predžalobnej výzve  
 

Dňa 06.10.2017 som prevzal právne zastúpenie mandanta: Ing. Jozefa Demčáka, vo veci 
zastupovania voči spoločnosti: WOCFAP s.r.o.,  

 
Mandantovi bola dňa 04.07.2018 doručená predžalobná výzva spoločnosti WOCFAP, s.r.o. 

o vymoženie pohľadávky vo výške 220 Eur s príslušenstvom zo Zmluvy o dielo, ktorej predmetom bolo 
zhotovenie videozáznamu zo svadby mandanta. 

 
Mandant uzatvoril zo spoločnosťou WOCFAP s.r.o. ústnu zmluvu o dielo na základe ktorej sa 

mandant ako objednávateľ zaviazal zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo odmenu vo výške 800 Eur a 
spoločnosť WOCFAP s.r.o. sa zaviazala vykonať pre objednávateľa dielo.  

 
Mandant uhradil zhotoviteľovi preddavok na odmenu za dielo vo výške 580,- Eur s tým, že zvyšok 

bude uhradený po odovzdaní diela. 
 
Sadzobník odmien na ktorý sa odvoláva zhotoviteľ v čase uzatvorenie zmluvy o dielo nebol 

uverejnený na webovej stránke spoločnosti WOCFAP s.r..o. 
 

Zhotoviteľ do dnešného dňa neodovzdal objednávateľovi dielo riadne a včas a to aj napriek 
opakovaným výzvam mandanta.  

 
Mandant je pripravený uhradiť zhotoviteľovi rozdiel v dohodnutej odmene po tom, čo mu bude 

odovzdané dielo a po odpočítaní toho,  o čo zhotoviteľ nevykonal dielo riadne z dôvodu, že si nesplnil svoj 
záväzok vyplývajúci mu zo zmluvy o dielo. Medzi mandantom a zhotoviteľom bolo dohodnuté, že dielo – 
zhotovenie videozáznamu bude vykonané 4 kameramani, nakoľko dielo bolo vykonané len 3 kameramanmi.  

 
Na tomto mieste mandant vznáša námietku žalobcovej neistoty podľa ust. § 560 OZ, pre ktorú sa 

nemohol dostať do omeškania z dôvodu, že na strane zhotoviteľa existuje objektívne ohrozenie splnenia 
jeho záväzku.  

  
 

S úctou 
 
 

        ––––––––––––––––––––––––––––– 

         Mandant, v..z.                            
JUDr. DANIEL BOĽANOVSKÝ 
 

 
 Príloha: plná moc  


