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Vec: Upovedomenie 

 

Okresný súd Banská Bystrica v upomínacom konaní žalobcu: WOCFAP s.r.o., so sídlom 

Sibírska 6948/31, 080 01 Prešov, IČO: 47 535 318, proti žalovanému: Ing. Jozef Demčák, s 

miestom podnikania Prostějovská 4820/3, 080 01 Prešov, IČO: 42 345 405, právne zast. JUDr. 

Daniel Boľanovský, advokát so sídlom Slovenská 69, 080 01 Prešov, o zaplatenie 220,- eur 

s príslušenstvom, o podaní žalobcu, Vás 
   

  

UU  PP  OO  VV  EE  DD  OO  MM  UU  JJ  EE,,  

  

 

že na podanie žalobcu zo dňa 22.04.2019 sa neprihliada. 

 

Uznesením sp. zn. 4Up/501/2018 zo dňa 18.03.2019 súd uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť 

žalovanej náhradu trov konania.  

 

Dňa 23.04.2019 bolo súdu doručené mailové podanie žalobcu označené ako sťažnosť.  

 

Podľa § 125 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších 

noviel (ďalej len „CSP“), podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo                              

v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie 

podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe 

autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní,                       

na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. 

 

Nakoľko v danom prípade išlo o podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe                   

bez autorizácie podľa osobitného predpisu, bolo nevyhnutné dodatočne ho doručiť v listinnej 

podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu. Vzhľadom na to, že 

podanie nebolo dodatočne v lehote 10 dní riadne doručené súdu, súd Vás týmto upovedomuje, že 

v zmysle § 125 ods. 2 CSP v spojení  s § 123 ods. 2 CSP sa na predmetné podanie neprihliada. 

 

             

 JUDr. Zuzana Krajčovicová 

                             sudca   


