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PLATOBNÝ ROZKAZ 
 

 

Okresný súd Banská Bystrica v upomínacom konaní 

 

 

žalobcu:   Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o., IČO: 51 015 315 

   Koceľova 9 

   821 08 Bratislava-Ružinov  

 

zast.:  

   KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o., IČO: 51 003 848 

   Dunajská 32 

   811 08 Bratislava-Staré Mesto 

  

 

proti žalovanému:  Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o., 

IČO: 34 134 697 

   Panenská 7 

   811 03 Bratislava-Staré Mesto            

 

o zaplatenie 124 873,38 Eur s príslušenstvom, takto 

 

 

r o z h o d o l : 

 

 

I. Žalovaný je povinný do 15 dní odo dňa doručenia tohto platobného rozkazu zaplatiť 

žalobcovi 

 

istina 124 873,38 Eur 

 

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 1 038,24 Eur od 16.6.2021 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 930,77 Eur od 16.4.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 837,60 Eur od 18.5.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 950,83 Eur od 18.5.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 2 655,60 Eur od 18.5.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 2 610,00 Eur od 18.5.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 1 746,00 Eur od 18.5.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 1 027,81 Eur od 16.6.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 980,40 Eur od 16.6.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 3 439,20 Eur od 16.6.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 3 093,60 Eur od 16.6.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 2 108,40 Eur od 16.6.2022 do zaplatenia  
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úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 979,20 Eur od 16.7.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 1 009,20 Eur od 16.7.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 1 284,00 Eur od 16.7.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 2 074,80 Eur od 16.7.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 3 054,00 Eur od 16.7.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 1 035,36 Eur od 17.8.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 1 040,40 Eur od 17.8.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 2 193,60 Eur od 17.8.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 3 026,40 Eur od 17.8.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 5 378,40 Eur od 17.8.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 1 035,36 Eur od 16.9.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 925,20 Eur od 16.9.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 2 503,20 Eur od 16.9.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 2 534,40 Eur od 16.9.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 2 097,60 Eur od 16.9.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 16 894,79 Eur od 16.9.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 15 851,90 Eur od 16.9.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 11 315,00 Eur od 16.9.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 1 018,08 Eur od 16.10.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 794,40 Eur od 16.10.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 1 827,60 Eur od 16.10.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 2 412,00 Eur od 16.10.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 1 824,00 Eur od 16.10.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 2 023,34 Eur od 16.10.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 2 670,32 Eur od 16.10.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 2 019,35 Eur od 16.10.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 1 032,48 Eur od 16.11.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 856,80 Eur od 16.11.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 1 672,80 Eur od 16.11.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 2 528,40 Eur od 16.11.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 1 846,80 Eur od 16.11.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 1 851,96 Eur od 16.11.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 2 799,19 Eur od 16.11.2022 do zaplatenia  

úrok z omeškania 9,00 % ročne zo sumy 2 044,60 Eur od 16.11.2022 do zaplatenia  

 

náklady spojené s uplatnením pohľadávky 40,00 Eur 

 

alebo v tej istej lehote podať odpor. 

 

 

II. Žalovaný je povinný do 15 dní odo dňa doručenia tohto platobného rozkazu zaplatiť  

náhradu trov konania vo výške 5 387,22 Eur a to žalobcovi prostredníctvom jeho zástupcu v 

konaní. 

 

 

P o u č e n i e  : Platobným rozkazom rozhodol súd iba na základe skutočností tvrdených          

a osvedčených žalobcom. Ak nesúhlasíte s povinnosťou uloženou týmto platobným rozkazom 
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(výrok I.), máte možnosť v lehote 15 dní od doručenia tohto platobného rozkazu podať na 

Okresnom súde Banská Bystrica odpor s vecným odôvodnením.  

 

Ak namietate len to, ako rozhodol súd o náhrade trov konania (výrok II.), máte možnosť           

v lehote 15 dní od doručenia tohto platobného rozkazu podať sťažnosť proti výroku                 

o náhrade trov konania. 

 

Odpor proti platobnému rozkazu môžete podať v listinnej podobe, alebo v elektronickej 

podobe. Ak podáte včas odpor s vecným odôvodnením, platobný rozkaz sa zruší a v prípade 

návrhu žalobcu na pokračovanie v konaní, bude vec postúpená na prejednanie príslušnému 

súdu. Podaný odpor nemožno vziať späť. Ak čo len jeden zo žalovaných podá včas odpor           

s vecným odôvodnením, platobný rozkaz sa zrušuje vo vzťahu ku všetkým žalovaným. To 

neplatí, ak ide o samostatné spoločenstvo podľa § 76 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný 

sporový poriadok. 

 

Ak podáte odpor v listinnej podobe, môžete využiť aj tlačivo, ktoré Vám bolo doručené 

spolu s platobným rozkazom, ktorý je potrebné vlastnoručne podpísať. 

 

Ak podáte odpor v elektronickej podobe, je možné ho podať výlučne prostredníctvom na to 

určeného elektronického formulára (§ 3 písm. i/ zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších 

predpisov) dostupného na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 

ktorý musí byť autorizovaný (§ 23 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov) a 

odoslaný z portálu e-žaloby (<https://obcan.justice.sk/ezaloby>), alebo z ústredného portálu 

verejnej správy (<https://www.slovensko.sk/>), teda nie e-mailom (§ 11 ods. 2 zákona č. 

307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov). Ustanovenie § 125 

ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok sa pre podanie odporu v 

elektronickej podobe proti platobnému rozkazu v upomínacom konaní neuplatní. 

 

Ak podáte odpor a ste spotrebiteľom, súd bude vecné odôvodnenie podaného odporu 

posudzovať miernejšie (§ 12 ods. 3 zákona č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 211/2021 Z. z.). 

 

Súd odmietne odpor, ktorý bude podaný bez vecného odôvodnenia, oneskorene, 

neoprávnenou osobou. Súd odpor podaný v elektronickej podobe odmietne aj vtedy, ak bude 

podaný elektronickými prostriedkami inak ako podľa § 11 ods. 2 zákona č. 307/2016 Z.z.      

o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (bez autorizácie, bez použitia na to 

určeného elektronického formulára). 

 

Ak ste Vy aj žalobca účtovnými jednotkami, musíte v podanom odpore uviesť, či Vám bola 

doručená faktúra ohľadom uplatňovaného nároku, akým spôsobom ste s ňou naložili a či voči 

Vám uplatňovaný nárok evidujete alebo ste evidovali vo svojom účtovníctve a ak ho 

neevidujete, z akých dôvodov.  

 

Ak žalobca v návrhu na vydanie platobného rozkazu urobil vyhlásenie, že údaje                          

o uplatňovanom nároku uviedol v kontrolnom výkaze podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z.      

o dani z pridanej hodnoty, musíte v odpore okrem vecného odôvodnenia uviesť, či faktúru 

žalobcu, ktorá sa týka uplatneného nároku, ste uviedli vo svojom kontrolnom výkaze podľa      
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§ 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Ak ste faktúru v kontrolnom výkaze 

uviedli, na odôvodnenie odporu musíte uviesť také skutočnosti, ktoré závažným spôsobom 

spochybňujú žalobcom uplatnený nárok, a svoje tvrdenia musíte v lehote na podanie odporu 

osvedčiť listinnými dôkazmi, na ktoré sa odvolávate; inak sa odpor nepovažuje za vecne 

odôvodnený. 

 

Ak proti povinnosti uloženej Vám týmto platobným rozkazom nenamietate (nemienite podať 

odpor), ale neviete ju splniť v lehote 15 dní od doručenia tohto platobného rozkazu, máte 

možnosť v uvedenej lehote požiadať súd o povolenie plnenia v splátkach. Za týmto účelom 

použite tlačivo, ktoré Vám bolo doručené spolu s platobným rozkazom, alebo elektronický 

formulár. 

 

Žiadosť o povolenie plnenia v splátkach je prípustná len v prípade, ak ste fyzickou osobou, 

nepodali ste odpor proti platobnému rozkazu, povinnosť zaplatiť žalobcovi peňažný nárok 

vrátane priznaných trov konania presahuje sumu minimálnej mzdy, neprevyšuje sumu    

2000,00 eur a zároveň vyhlásite, že svoju povinnosť vyplývajúcu z predmetného platobného 

rozkazu splníte v najviac desiatich mesačných splátkach, pričom prvú splátku najmenej vo 

výške 50,00 eur zaplatíte žalobcovi po doručení platobného rozkazu a zároveň pred podaním 

žiadosti o povolenie plnenia v splátkach, o čom súdu predložíte príslušné potvrdenie (výpis       

z banky). Vyššie uvedené podmienky musia byť splnené súčasne, čo znamená, že nesplnenie 

čo i len jednej podmienky zakladá dôvod na odmietnutie žiadosti o povolenie plnenia v 

splátkach. 

 

Odpor a iné podania je možné podať elektronickými prostriedkami, autorizované,                 

s využitím príslušného elektronického formulára do elektronickej schránky Okresného 

súdu Banská Bystrica číslo: E0005584590, s URI adresou: ico://sk/00165735, alebo v 

listinnej podobe na adresu Okresný súd Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, 974 05 

Banská Bystrica, vždy k spisovej značke 6Up/1582/2022. 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 2. decembra 2022 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Mária Ďuricová 

vyšší súdny úradník 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Mária Ďuricová 

 


