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       Okresný súd Trebišov vo veci

navrhovateľa: Spoločenstvo vlastníkov bytov Blok B - 3, IČO:   42242355
Hlavná 110
076 43 Čierna nad Tisou

zast.: JUDr. Valéria Vassová, advokátka
Pribinova 2246/2
075 01 Trebišov

proti odporcom: 1.) S. Y., Y.. X.XX.XXXX
E. J. XXX XX
XXX XX Č. Y. L.

X.) R. Y., Y.. XX.X.XXXX
E., J. XXX XX
XXX XX Č. Y. L.

o zaplatenie 2 995,03 EUR s prísl. takto

r o z h o d o l :

Konanie  z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

       Navrhovateľ v návrhu na začatie konania uplatnil právo na zaplatenie peňažnej sumy 2 995,03
EUR s prísl.
       Okresný súd Trebišov  výzvou zo dňa 07.07.2014, sp.zn. 9Ro/257/2014,  vyzval navrhovateľa
prostrední ctvom  jeho právneho zástupcu  na zaplatenie súdneho poplatku za návrh v sume 179,50
EUR v lehote 10 dní od doručenia výzvy s poučením, že ak poplatok nebude v určenej lehote
zaplatený, súd konanie zastaví. Právnemu zástupcovi navrhovateľa  bola doručená výzva dňa
17.07.2014.  Doteraz súdny poplatok nezaplatil.

       Podľa § 10 ods. 1 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení, ak nebol zaplatený
poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, odvolania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka,
aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú mu určí, ak poplatok nebol zaplatený ani v lehote určenej súdom,
súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník poučený.

       Súd vo veci konanie nezačal, vo výzve bol náležite navrhovateľ poučený o následkoch
nezaplatenia poplatku, preto podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia konanie zastavil.

       Na náhradu trov konania nemá žiaden z účastníkov právo podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p.,
pretože konanie bolo zastavené.
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Poučenie:

                Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia na Okresný súd
                   Trebišov.


