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Číslo konania  16C/15/2019-17     

       
Okresný súd Prešov

 

       
 JUDr. Michal Drimák & Erika Dulinová (súdna tajomníčka)

               

       Grešová 3 

       080 42 

       Prešov 

Vec 

Vyjadrenie k uzneseniu, žalobe. 
 

 Milí, JUDr. Michal Drimák a Erika Dulinová. K úvodu každý z nás má slobodnú voľbu ... . Ďalej na základe - viď 

nasledujúce strany (alebo priamo pred očami budú a sú dôkazy nie len písané čierne na bielom ...). 

 Ako by ste chceli a mohli žalobe alebo na základe akých dôkazov podľa §273 CSP  vyhovieť, ak z hĺbkového 

skúmania veci sa prípad zobral na ľahkú váhu alebo sa budeme mýliť?  Nie je pravdou, že zo žalobcom bola 

uzatvorená zmluva nakoľko z vlastného dôkazu s názvom (zmluva_str.2),  

 

UKÁŽKA ALEBO PODSTATA DÔKAZU 

 

 

ktorý sám proti sebe v týchto chvíľach a v zastúpení JUDr. Františka Sobeka otočili už proti sebe.  Na zmluve sa 

žiadne  podpisy nenachádzajú! A čoby sa týkalo ochrannej predtlače (*jpg/*png obrázka = grafika + písmo/font ďalej 

len grafika ... - študuj polygrafiu alebo Wikipediu čo a ako ...  ) chráni spoločnosť WOCFAP s.r.o. ako takú pred 

skutočným a osobným podpisom konateľa spoločnosti, ktorý z dôvodu, že zmluva nebola podpísaná a doručená 

žalobcom do sídla spoločnosti nedal. A keby sa tak stalo, podpis by minimálne podobne na grafike (/vyššia vrstva) 

vyzeral ako na občianskom preukaze konateľa, čím by sa sťažila možná úprava v grafických programoch = naša 

ochrana/časť zodpovednosti a "dokonalosti"! A preto súd žiadame, aby žalobu v prvej veci žaloby pre žiaden dôkaz v 

celom rozsahu neuznal. 

 
Pre krátkosť si dovolíme spomenúť podobný a neuzatvorený prípad (15C/497/2015) alebo medzi WOCFAP s.r.o. a Miroslavom Balogom na 

Okresnom súde v Prešove, ktorá JUDr. Anna Vargová ("Prešovská" sudkyňa) viedla a nedokázala niekoľko rokov rozhodnúť na základe 

svojvoľnej a popísanej zmluvy samotným žalobcom, pričom jeho vlastná manželka to potvrdila priamo pred ňou = ignorancia dôkazov a 

spravodlivosti. Touto cestou jej prajeme, aby bola šťastnejšia tam kde je a nezabúdala, že Slovenská Republika pokiaľ vieme je stále právnym 

štátom. A keď už poberá nemalé mesačné mzdy a bude mať garantovaný dôchodok v tomto prehnitom zákonmi štáte, nech aspoň 

elementárne prípady s dôkazmi a klamstvami do jej očí od žalobcov alebo kamarátov sú riešene nezaujato, bez kompromisov, efektívne, rýchlo 

a čo možné aj najspravodlivejšie čo sa vždy samozrejme dá ... . 

 

https://www.wocfap.company/


V druhej veci sa spoločnosť WOCFAP s.r.o.  nebráni, že zo žalobcom došlo dodatočne k konkludentnému uzavretiu 

dohody, ktorú sme v rámci platných zákonov Slovenskej Republiky dodržali, pričom žalobca uhradil zálohu vo výške 

249,81,-EUR. 

 

PODVRDENIE DÔKAZU 

 

 

V tretej veci je minimálne spoločnosť WOCFAP s.r.o. priamo autor/výrobca a chráni ju autorský  zákon č. 185/Z.z.      

Z uvedeného dôvodu k ochrane žalobcu rozhodujeme aj za akých podmienok a či vôbec umožníme prevzatie, 

nakoľko možným zasahovaním do diel bez súhlasu autora/výrobcu by sa mohol porušiť trestný zákon. A ak, by sme 

tak činili očakávali by sme minimálne serióznosť, nakoľko po celom svete sú poškodzovaní autori filmov, záznamov a 

fotografií. Taktiež je pravdou, že naivne sme  žiadne konkludentné fotografie neodovzdali, nakoľko vznikli kreatívnou 

a duševnou činnosťou. Rovnako kapacitne/technicky nemáme problém fotografie (/dielo) umožniť prevziať. A keďže 

reálne 24. hodín denne, 7. dní v týždni a 365. dní v roku tak aj činíme, je len na žalobcovi kedy a či vôbec sa rozhodne 

vyplatiť zostatkovú sumu s následným stiahnutím fotografií cez stránky https://www.wocfap.company, prípadne by 

sa fotografie mohli zaslať priamo na e-mail do schránky žalobcu - prostredníctvom služby Google disk, ďalej len 

Google disk  (veľký hráči na trhu) alebo nie sme povinní archivovať dáta za ktoré nie sú zaplatené. 

 

 K záveru, preto na základe vyššie uvedených skutočností súdu navrhujeme, aby rozhodol nasledovne. 

Žalobca na IBAN SK4411000000002925904414 (čo je podnikateľským účtom spoločnosti WOCFAP s.r.o.) do 

31.05.2019 sumu vo výške ako súcitnú k veciam súvisiacim 1.000,87,-EUR bude pripísaná, ktorá nie je a nemusí byť 

konečná alebo nech rozhodne slobodná voľba manželov Kozákovcov či si ju chcú ešte navýšiť. 
 

 S úctou osobne konateľ spoločnosti Tomáš Šidelský. 


