
 
  ECLI:SK:OSGA:2020:2317207081.12                                 

 

                                                                                              Sp. zn.:25Cb/3/2017 - 509 

                                                                                                    IČS:  2317207081                                 

UZNESENIE 

 
 

 

 
 Okresný súd Galanta  v právnej veci žalobcu: 1./ Slovenský rybársky zväz, IČO: 00 

178 209, A. Kmeťa 20, Žilina, 2./ Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Sereď, IČO: 

36 087 793, Čepeňská 2533/26, Sereď, obaja zastúpení :  Advokátska kancelária VIA LEGE, 

s.r.o., Pata, proti žalovanému: 1./ Obec Dolná Streda, IČO: 00 611 638, Dolná Streda 650, 

zastúpený: Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o., Bratislava, a 2./ Slovenská republika, 

za ktorú koná Slovenský pozemkový fond, IČO: 17 335 345, Búdková 36, Bratislava, o 

určenie neplatnosti nájomnej zmluvy, takto 

 

 

 

 

 

r o z h o d o l : 

 

 

 
I. Súd priznáva žalovanému v 1./ rade  výšku náhrady trov právneho zastúpenia 

prvoinštančného konania v sume 843,54 Eur, ktoré sú žalobcovia v 1./ a 2./ rade   

povinní zaplatiť spoločne a nerozdielne   na účet právneho zástupcu žalovaného v 

1./ rade  , do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia. 

 

II. Súd priznáva žalovanému v 1./ rade  výšku náhrady trov právneho zastúpenia 

odvolacieho konania v sume 102,22 Eur, ktorú je  žalobca v 1./ rade   povinný 

zaplatiť  na účet právneho zástupcu žalovaného v 1./ rade  , do 3 dní od 

právoplatnosti tohto uznesenia. 

 

III. Súd výšku náhrady trov odvolacieho konania žalovaného v 2./ rade   n e u r č u j e. 

 

 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
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1. Dňa 21.03.2017 bolo tunajšiemu súdu doručená žaloba o určenie,  že Nájomná zmluva 

č. 04877/2015-PNZ P41387/15.00 zo dňa 01.03.2016 uzavretá medzi žalovaným 1/ a 

žalovaným 2/ je absolútne neplatná. 

 

2. Rozsudkom tunajšieho súdu zo dňa 15.10.2018, č.k. 25Cb 3/2017-439 súd žalobu 

zamietol a žalovanému v 1./ rade priznal nárok na náhradu trov konania v plnom 

rozsahu, žalovanému v 2./ rade náhradu trov konania nepriznal.    

 

3. Proti predmetnému rozhodnutiu bolo podané odvolanie, o ktorom rozhodol Krajský 

súd v Trnave rozsudkom zo dňa 26.11.2019, č.k.31Cob 27/2019-486 tak, že 

napadnutý rozsudok potvrdil a žalovaným v 1./ a 2./ rade priznal voči žalobcovi v 1./ 

rade nárok na náhradu 100% trov odvolacieho konania. Predmetné rozhodnutie 

nadobudlo právoplatnosť dňa 28.1.2020.  

 

4. Zástupca žalovaného v 2./ rade vyčíslil trovy konania vo výške 988,26 Eur.  

 

5. Podľa § 251 Civilného sporového poriadku, trovy konania sú všetky preukázané, 

odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vzniknú v konaní v súvislosti s 

uplatňovaním alebo bránením práva. 

 

6. Podľa § 255 ods. 1 Civilného sporového poriadku, súd prizná strane náhradu trov 

konania podľa pomeru jej úspechu vo veci. 

 

7. Podľa § 262 ods. 1 Civilného sporového poriadku, o nároku na náhradu trov konania 

rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. 

 

8. Podľa § 262 ods. 2 Civilného sporového poriadku, o výške náhrady trov konania 

rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, 

samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník. 

 

9. Podľa § 9 ods. 1  Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 

655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci, 

základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo práva a  

podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal., ak táto vyhláška 

neustanovuje inak.  

 

10. Podľa § 11 ods. 1 písmeno a) Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 

právnej pomoci, základná sadzba tarifnej odmeny za  jeden úkon právnej služby je 

jedna trinástina výpočtového základu ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo 

práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami.  

 

11. Podľa § 13a ods. 2 písmeno b)  Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 

právnej pomoci, odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny 

patrí za odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej, a 

vyjadrenie k takému odvolaniu.  
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12. Podľa § 15 písmeno a) ods. 1  Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 

právnej pomoci, advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových 

výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych 

služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a komunikačné výdavky a 

výdavky za znalečné posudky, preklady a odpisy.  

 

13. Podľa § 16 ods. 3 veta prvá  Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 

právnej pomoci, od klienta možno požadovať na náhradu výdavkov na miestne 

telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške jednej stotiny 

výpočtového základu za každý úkon právnej služby.  

 

14. Súd určil základnú sadzbu tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby ako jednu 

trinástinu výpočtového základu,  v zmysle § 11 ods. 1 písmeno a)  Vyhlášky 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a 

náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci,  t.j. za rok 2017 vo výške 

68,00 Eur, za rok 2018 vo výške 70,85 Eur, za rok 2019  vo výške 75,38 Eur.  

 

15. Súd o výške náhrady trov konania žalovaného v 1./ rade  rozhodol tak, že priznal 

žalovanému v 1./ rade   náhradu trov  právneho zastúpenia  nasledovne: . 

 

Prvostupňové konanie  

- prevzatie a príprava zastúpenia......................................................68,00 Eur   

- vyjadrenie k žalobe dňa 13.10.2017 ............................................ 68,00 Eur 

- vyjadrenie k vyjadreniu a k nariadeniu NO dňa 13.12.2017.........68,00 Eur 

- vyjadrenie k replike žalobcov dňa 29.3.2018 ...............................70,85 Eur  

- vyjadrenie k odvolaniu žalobcov dňa 2.2.2018 ............................35,43 Eur 

       ( odvolanie proti rozhodnutiu o neodkladnom opatrení) 1/2 odmeny 

  -      účasť na pojednávaní dňa 10.9.2018 ............................................70,85 Eur 

  -     účasť na pojednávaní dňa 15.10.2018 ...........................................70,85 Eur  

- režijný paušál 3x8,84+4x9,21  Eur ...............................................63,36 Eur 

- cestovné BA-GA a späť 2 pojednávania ...................................... 64,81 Eur  

- náhrada za stratu času 8 polhodín á 15,35 Eur ............................122,80 Eur 

- 20% DPH .....................................................................................140,59 Eur 

 SPOLU                           843,54 Eur  

 

 Odvolacie konanie  

  -    vyjadrenie k odvolaniu dňa 22.1.2019 ...............................................75,38 Eur 

  -    režijný paušál .......................................................................................9,80 Eur  

  -    20% DPH ...........................................................................................17,04 Eur 

       SPOLU                                                                                              102,22 Eur  

 

 

16. Súd krátil zástupcom žalovaného v 1./ rade  vyčíslené trovy konania v jednej polovici 

pri položke:  písomné podanie na súd ( vyjadrenie k odvolaniu žalobcov)  dňa 
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2.2.2018 + DPH 20% k tejto časti ( 7,09 Eur vypočítané ako 20% z krátenej sumy 

35,42 Eur)  , nakoľko sa jednalo o vyjadrenie k odvolaniu proti rozhodnutiu o návrhu 

na nariadenie neodkladného opatrenia, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, preto 

žalovanému v 1./ rade prináleží za tento úkon v zmysle  § 13a ods. 2 písmeno b)  

Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 

právnych služieb,  odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny 

( 1/2 zo sumy 70,85 Eur, teda 35,43 Eur ).  

 

17. V ostatnej časti súd priznal žalovanému v 1./ rade   výšku náhrady trov konania tak, 

ako boli jeho právnym zástupcom špecifikované, nakoľko si trovy konania uplatnil a 

tieto boli v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 

655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.  

 

18. V konaní úspešný žalovaný v 2./ rade  si trovy odvolacieho konania neuplatnil,  preto 

súd  výšku náhrady trov   odvolacieho konania žalovaného v 2./ rade  neurčil,  

nakoľko neexistuje.     

 

 

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom, je prípustná sťažnosť.  

Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od 

doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd 

prvej inštancie bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť 

zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; prípadne 

zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu. 

  

V Galante dňa 27. februára 2020 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Rábeková 

vyššia súdna úradníčka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Martina Samuelová 

 

 

 

 

 

 


