
Návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní

Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

Žalobca: WOCFAP, s.r.o., IČO: 47 535 318, Sibírska 6948/31, 08001 Prešov, Tomáš 
Šidelský - konateľ

Žalovaný: Ing. Jozef Demčák, IČO: 42 345 405, DIČ: 1078767283, Prostějovská 4820/3,  
08001 Prešov

o zaplatenie 220,- Eur s prísl.

Dňa 27.06.2017 došlo medzi žalovaným, ako objednávateľom a žalobcom, ako zhotoviteľom,
ku  konkludentnému  uzavretiu  zmluvy  o  dielo,  ktorej  predmetom  bolo  filmovanie  svadby
žalovaného,  ktorá  sa  konala  dňa  01.09.2017.  Návrh  zmluvy  o  dielo  bol  vypracovaný
žalovaným. Napriek tomu, že bola zo strany oboch strán sporu odsúhlasená, nebola podpísaná.

Cena za toto dielo bola dohodnutá vo výške 800,- Eur, s tým, že záloha vo výške 500,- Eur mala
byť uhradená do 2 pracovných dní od uzavretia dohody. 

Dňa 28.06.2017 žalobca obdržal platbu zálohy vo výške 500,- Eur bezhotovostným prevodom.
Žalovaný v popise predmetu platby priamo uviedol:  „Záloha na základe Zmluvy o dielo číslo
27062017“. 

Následne  žalovaný  dňa  02.09.2017  konateľovi  spol.  WOCFAP,  s.r.o.  -  Tomáš  Šidelský,  v
hotovosti vyplatil sumu 80,- Eur.

Dôkaz: SMS správa zo dňa 27.06.2017
Zmluva o dielo - návrh
Detail úhrady zálohy zo dňa 28.06.2017
Príjmový doklad zo dňa 02.09.2017 

Žalobca má na svojej webstránke: www.wocfap.company.sk a aj v čase objendávky filmovania
svadby zo strany žalovaného, mala uverejnené jednotlivé balíky služieb, ktoré poskytuje. Cena
za filmovanie svadby je, a rovnako v čase objednávky žalovaného, bola stanovená vo výške
800,- Eur. Vyplýva to aj z nepodpísanej zmluvy o dielo, na ktorú žalovaný priamo poukázal pri
úhrade zálohy. 

Podľa Čl. I. návrhu Zmluvy o dielo Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa služby
(filmovanie) v hodnote 800,- Eur.

Žalovaný uhradil  žalobcovi spolu 580,-  Eur.  Bez uvedenia dôvodu,  resp.  reklamácie,  a teda
bezdôvodne, doposiaľ žalobcovi nezaplatil zvyšných 220,- Eur. Žalovaný tak dlhuje žalobcovi
sumu 220,- Eur (istina).

V zmysle § 631 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) Zmluvou o dielo

zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú

cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo.

V zmysle § 517 ods. 1 prvej vety Občianskeho zákonníka (OZ) Dlžník, ktorý svoj dh riadne a včas
nesplní, je v omeškaní.

http://www.wocfap.company.sk/


V zmysle  §  517 ods.  2  OZ Ak ide  o  omeškanie  s  plnením peňažného dlhu,  má veriteľ  právo
požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný
platiť  poplatok z omeškania;  výšku úrokov z  omeškania a popaltku z omeškania ustanovuje
vykonávací predpis.

V zmysle § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
Občianskeho  zákonníka,  Výška  úrokov  z  omeškania  je  o  5  percentuálnych  bodov  vyššia  ako
základná  úroková  sadzba  Európskej   centrálnej  banky  platná  k  prvému  dňu  omeškania  s
plnením peňažného dlhu.

Keďže  žalovaný  sa  omeškal  s  platbou  za  filmovanie  svadby,  vznikol  žalobcovi  nárok  na
zákonný úrok z omeškania vo výške 5 % ročne z omeškanej sumy,  t.j.  z  220,-  Eur,  a to za
obdobie od 02.09.2017 až do úplného zaplatenia istiny. Žalobca sa taktiež domáha zaplatenia
trov  právneho  zastúpenia  za  3  úkony  právnej  služby:  1)  prevzatie  veci  a  príprava  práv.
zastúpenia; 2) Predžalobná výzva a 3) Písomný návrh na vydanie PR, každý po 19,92 Eur + 3x
režijný paušál za r. 2018: 9,21 Eur = 87,39 Eur.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti žalobca písomne vyzval žalovaného na zaplatenie
dlžnej sumy s príslušenstvom. List – Predžalobná výzva na úhradu pohľadávky, bol žalobcovi
odoslaný dňa 02.07.2018.  Žalovaný si  predmetný list  prevzal  dňa 04.07.2018.  Žalovaný na
tento list nereagoval.

Dôkaz: Predžalobná výzva na úhradu pohľadávky zo dňa 02.07.2018
Podací lístok zo dňa 02.07.2018
Doručenka zo dňa 04.07.2018

Keďže žalovaný na písomnú výzvu nereagoval a žalobcovi neuhradil dlžnú sumu 220,- Eur s
prísl., domáha sa žalobca na súde týmto návrhom vydania nasledovného

P l a t o b n é h o    r o z k a z u :

Žalovaný je    p o v i n n ý   zaplatiť žalobcovi 220,- Eur, titulom neuhradenia dohodnutej ceny
za vykonané dielo

Žalovaný je   p o v i  n n ý  zaplatiť žalobcovi príslušenstvo,  v podobe zákonného úroku z
omeškania, vo výške 5 % p.a. zo sumy 220,- Eur, a to za obdobie od 02.09.2017 do zaplatenia.

Žalovaný je   p o v i n n ý  zaplatiť žalobcovi sumu 40,- Eur, ako paušálnu náhradu nákladov
súvisiacich s vymáhaním predmetnej pohľadávky.

Žalovaný  je   p  o  v  i  n  n  ý   zaplatiť  žalobcovi  trovy  súdneho  konania,  pozostávajúce  zo
zapalteného súdneho poplatku vo výške 6,60 Eur a trov právneho zastúpenia vo výške 87,39
Eur, k rukám právnej zástupkyne žalobcu: JUDr. Ľuba Berezňaninová, advokátka.

Prešov, dňa 31.07.2018
JUDr. Ľuba Berezňaninová, advokátka  

Prílohy: Splnomocnenie zo dňa 22.06.2018

Podľa textu        


