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Uznesenie
Okresný súd Prešov v právnej veci žalobcov: 1./ R.. R. Q., V.. XX. XX. XXXX, P. Y. Q.I. XX, XXX XX Y., 2./
J.. R. H., V.. XX. XX. XXXX, P. B. X, XXX XX Y., obaja právne zastúpení JUDr. Petrom Novosadom, LL.M.,
advokátom so sídlom Masarykova 16, 080 01 Prešov, proti žalovanému: Slovenský vodohospodársky
podnik, štátny podnik, sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice,
sídlom Ďumbierska 14, 041 59 Košice, IČO: 36 022 047, o vydanie bezdôvodného obohatenia, takto

r o z h o d o l :

I. Konanie  zastavuje.

II. Žiadna zo strán   nemá nárok na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

1.Žalobca v 1./ a 2./ rade sa žalobou zo dňa 21. 07. 2017, doručenou tunajšiemu súdu dňa 21. 07
2017, domáhali, aby súd uložil žalovanému povinnosť im vydať bezdôvodné obohatenie za užívanie
nehnuteľností v ich vlastníctve, a to žalobcovi v 1./ rade sumu 38 882,85 Eur a žalobcovi v 2./ rade sumu
38 882,85 Eur, spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 77 645,70 Eur od 21. 07. 2014
do zaplatenia, taktiež vydať žalobcovi v 2./ rade z titulu bezdôvodného obohatenia sumu 2 148,30 Eur
spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne z tejto sumy od 21. 07. 2014 do zaplatenia. Žalobcovia
tiež žiadali zaviazať žalovaného na náhradu ich trov konania. Súd len pre úplnosť dodáva, že 14 z
nehnuteľností, za ktorých užívanie bez právneho dôvodu si žalobcovia uplatňujú vydanie bezdôvodného
obohatenia, majú žalobcovia v 1./ a 2./ rade v spoluvlastníctve v podiele 1 k celku (nadobudnuté v roku
2017) a 15. nehnuteľnosť má žalobca v 2./ rade vo svojom výlučnom vlastníctve.

2.Podaním doručeným tunajšiemu súdu dňa 29.5.2019, oznámili žalobcovia 1-2 prostredníctvom svojho
právneho zástupcu, že žalobcovia 1-2 so žalovaným uzavreli mimosúdnu dohodu, dôsledkom čoho berú
podanú žalobu v celom rozsahu späť. Ďalej navrhol, aby súd žiadnej strane sporu nepriznal náhradu
trov konania.

3.Podľa § 144 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len ako „CSP“), žalobca môže
vziať žalobu späť.

4.Podľa § 145 ods. 1 CSP, ak je žaloba vzatá späť celkom, súd konanie zastaví.

5.Podľa § 146 ods. 1 CSP, súd konanie nezastaví, ak žalovaný so späťvzatím žaloby z vážnych dôvodov
nesúhlasí. Na nesúhlas žalovaného so späťvzatím žaloby sa neprihliada, ak dôjde k späťvzatiu žaloby
skôr, než sa začalo predbežné prejednanie sporu podľa § 168 alebo pojednávanie.

6.Vzhľadom na to, že žalobcovia 1-2 vzali žalobu v celom rozsahu späť a to ešte predtým, než sa začalo
predbežné prejednanie sporu alebo pojednávanie, a súhlas žalovaného nie je potrebný, súd konanie s
poukazom na § 145 CSP zastavil.



7.Podľa § 256 ods. 1 CSP, ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná náhradu trov
konania protistrane.

8.Podľa § 262 ods. 1 CSP o nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí.
ktorým sa konanie končí.

9.Podľa § 262 ods. 2 CSP o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti
rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

10.Pri rozhodovaní o náhrade trov konania v danom prípade platí, že žalobcovia 1-2 vzali žalobu v
celom rozsahu späť, nakoľko medzi nimi a žalovaným došlo k mimosúdnej dohode. Súd má za to, že
nie je možné jednoznačne určiť, ktorá zo sporových strán procesne zavinila zastavenie konania, preto
na základe uvedeného súd s poukazom na § 256 a § 262 ods. 1 CSP  rozhodol tak, že žiadna zo strán
sporu nemá nárok na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Prešove.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).


