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Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobkyne JUDr. T. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. XX, L. O.,
N.,právne zast. JUDr. Marekom Radačovským, advokátom so sídlom Štefánikova 26, Košice proti
žalovaným 1/ T. O., nar. XX.XX.XXXX, zomrelej XX.XX.XXXX, naposledy bytom O. X, W., 2/ W. L., nar.
XX.XX.XXXX, bytom Z. XXX, P. I., právne zast. Advokátska kancelária Hudzík-Novýsedlák Partners,
v.o.s., so sídlom Mnoheľova 830/15, Poprad, 3/ Park Snow, Veľká Lomnica, s.r.o., IČO: 36 781 118 so
sídlom Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava, zast. Advokátskou kanceláriou RELEVANS s.r.o., so sídlom
Lamačská cesta 3, Bratislava, 4/ SR - Slovenskému pozemkovému fondu, IČO: 17 335 345, Búdova
36, Bratislava, 5/ T. X., nar. XX.XX.XXXX, bytom I. XX, W., právne zast. Advokátskou kanceláriou
Hudzík - Novýsedlák Partners, v.o.s., so sídlom Mnoheľova 830/15, Poprad, 6/ FORESPO HELIOS 2,
a.s., IČO: 47 234 024, so sídlom Karloveská 34, Bratislava, o určenie, že vec patrí do dedičstva, o
odvolaní žalobkyne proti rozsudku Okresného súdu Kežmarok č. k. 8C/173/2010-323 zo dňa
15.08.2013 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e    rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania medzi žalobkyňou a
žalovaným v 2/, 5/, 3/ a 6/ rade a v rozsahu zrušenia    v r a c i a   vec na ďalšie konanie a rozhodnutie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom prvostupňový súd návrh zamietol. Žalobkyni uložil povinnosť znášať trovy
konania v prospech žalovaných v 2/ a 5/ rade vo výške 433,70 Eur,ktoré je potrebné uhradiť na účet
Advokátskej kancelárie  Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., so sídlom Mnoheľova 830/15, Poprad,
všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobkyni uložil povinnosť znášať trovy konania v
prospech žalovaných v 3/ a 6/ rade spolu vo výške 2.846,99 Eur, pričom trovy žalovaného v 3/ rade
predstavujú sumu 1.815,22 Eur a trovy žalovaného v 6/ rade predstavujú sumu 1.031,77 Eur, ktoré je
potrebné uhradiť na účet Advokátskej kancelárie RELEVANS s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3,
Bratislava, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Prvostupňový súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v prejednávanej veci neboli splnené podmienky
na to, aby súd žalobe vyhovel, keďže v konaní ako účastníčka konania vystupovala nebohá žalovaná a
okruh účastníkov konania žalobkyňou nebol riadne označený.

O trovách konania prvostupňový súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O. s. p. a podľa výsledku v konaní
priznal právo na ich náhradu úspešným žalovaným.

Trovy konania uplatnil JUDr. Hudzík, Advokátska kancelária v Poprade za žalovaného v 2/ rade a za
žalovaného v 5/ rade. JUDr. Hudzíkovi bola priznaná náhrada náklady trov právneho zastúpenia za
žalovaného v 2/ rade za prípravu a prevzatie 55,49 Eur, za písomné vyjadrenie k žalobe 55,49 Eur, za
hlavné pojednávanie dňa 24.09.2010 - 55,49 Eur. Ďalej, pokiaľ ide o žalovaného v 5/ rade, za prípravu
a prevzatie zastúpenia 60,07 Eur, za hlavné  pojednávanie dňa 15.08.2013 - 60,07 Eur. Ďalej boli
priznané 3 režijné paušály po 7,21 Eur a 1 x režijný paušál po 7,81 Eur.

Advokátskej kancelárii bol priznaný aj nárok na náhradu za stratu času za deň 24.09.2010 za cestu L. -
W. a späť, t. j. 2,5 hodiny x 2 x 12,02 Eur ( podľa § 1 vyhlášky ), t. j.48,08 Eur, strata času za deň
15.08.2013 za cestu L. - W. a späť, t. j. 2,5 hodiny x 2 x 13,01 Eur, t. j. 52,04 Eur.

Ďalej boli priznané aj cestovné výdavky podľa zákona o cestovných náhradách za deň 24.09.2010 - 17
km x 2, t. j. 34 km x 0,183, t. j. 6,22 Eur a  ( 5,2 : 100 ) x 34 x 1,375 Eur, t. j. 2,41  Eur, spolu 8,63 Eur
cestovné výdavky.

Ďalej za deň 15.08.2013 cestovné výdavky - 17 km x 2, t. j. 34 km x 0,183 = 6,22 Eur + ( 5,2 : 100 ) x
34 x 1,519 Eur = 2,68 Eur, spolu 8,90 Eur.

Trovy konania celkom za žalovaného v 2/ a 5/ rade uplatnil právny zástupca vo výške 433,70 Eur.

Výrok o trovách konania medzi žalobkyňou a žalovaným v 3/ a 6/ rade prvostupňový súd odôvodnil tak,
že advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. Bratislava si uplatnila trovy konania, kde vyčíslila hodnotu
pozemkov podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. na sumu 110.243,71 Eur. Ide o hodnotu pozemkov, o ktoré
vlastníctvo sa vedie spor. Preto hodnota jedného úkonu predstavuje 486,29 Eur.

Prvostupňový súd priznal žalovanému v 3/ rade za úkon príprava a prevzatie 645,65 Eur + režijný
paušál 7,41 Eur a DPH vo výške 20 %, teda spolu 783,67 Eur. Ďalej mu priznal za vyjadrenie
žalovaného v 3 /rade k nemeritórnemu odvolaniu žalovaného v 5/ rade 322,83 Eur + 7,63 Eur režijný
paušál + 20 % DPH, čo predstavuje 396,55 Eur. Za účasť na pojednávaní dňa 15.08.2013 pri základnej
sadzbe zníženej o 50 % za spoločný úkon bola priznaná odmena 322,83 Eur + režijný paušál 7,81 Eur
+ 20 % DPH, spolu 396,77 Eur. Teda spolu trovy konania žalovaného v 3/ rade predstavujú 1.576,99
Eur.

Žalovanému v 3/ rade bola priznaná náhrada za cestovné za použitie motorového vozidla zn. Mazda 6
pri priemernej spotrebe 6,7 l/100km dňa 15.08.2013 na trase X. - W. a späť, čo je spolu 684 km, kde
cena za 1l paliva predstavuje 1,390 Eur, základná náhrada 125 Eur bez DPH, po pomernom rozdelení
medzi žalovaného v 3/ a 6/ rade 94,44 Eur, vrátane DPH 113,33 Eur. Dňa 15.08.2013 bola priznaná
náhrada za stratu času - počet začatých polhodín 16, náhrada za začatú polhodinu 13,01 Eur, spolu
uplatnený nárok 124,90 Eur.

Advokátskej kancelárii boli priznané trovy právneho zastúpenia za žalovaného v 6/ rade, a to za
prípravu a prevzatie ( základná sadzba znížená o 50 % za spoločný úkon ), odmena bez DPH 322,83
Eur + režijný paušál 7,81 Eur + 20 % DPH, t. j. spolu 396,77 Eur. K tomu patrí účasť na pojednávaní
dňa 15.08.2013 pri základnej sadzbe zníženej o 50 % za spoločný úkon, hodnota úkonu 322,83 Eur +
režijný paušál 7,81 Eur + 20 % DPH, spolu 396,77 Eur. Žalovanému v 6/ rade bola priznaná náhrada za
cestovné dňa 15.08.2013 na ceste X. - W. a späť, t. j. 684 km pri cene paliva 1,390 Eur, základná
náhrada 125,17 Eur, náhrada bez DPH ( 50 % znížený úkon ) 94,44 Eur, náhrada vrátane DPH 113,33
Eur.Okrem toho bola priznaná aj náhrada za stratu času na deň 15.08.2013 na ceste X. - W. a späť za
16 polhodín po 13,01 Eur, náhrada celkom bez DPH 208,16 Eur + DPH, spolu 249,79 Eur a výsledná
suma krátená o 50 %, náhrada po pomernom rozdelení medzi žalovaným v 3/ a 6/ rade, t. j. 124,90 Eur.
Uvedené trovy nariadil prvostupňový súd uhradiť na účet Advokátskej kancelárie RELEVANS.

Proti tomuto rozsudku, a to proti výrokom o trovách konania, v zákonom stanovenej lehote podala
odvolanie žalobkyňa. Namietala, že konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci. Prvostupňový súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym
skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.

Namietala trovy priznané žalovanému v 2/ a žalovanému 5/ rade.

Vo vzťahu k trovám vyčísleným spoločne vo výroku II. napadnutého rozsudku namietala, že žalovaný v
5/ rade nikdy nebol v konaní zastúpený Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., a
teda si ani nemôže uplatniť nárok na náhradu trov tejto advokátskej kancelárie. Žalovaný v 5/ rade sa
pojednávania dňa 15.08.2013 zúčastnil osobne, bez zastúpenia akýmkoľvek právnym zástupcom.
Priamo do zápisnice uviedol, že si plánuje zabezpečiť právne zastúpenie v tejto veci. Teda na
pojednávaní dňa 15.08.2013 právne zastúpený nebol, preto si žiaden právny zástupca nemôže
uplatňovať nárok na náhradu trov konania. Na tomto pojednávaní bol prítomný právny zástupca
žalovaného v 2/ rade, ktorý len v jeho mene vykonával úkony. Dojednanie právneho zastúpenia
žalovaného v 5/ rade po konaní nie je účelné. Preto úkon prevzatie a príprava zastúpenia, ktoré sa
malo uskutočniť ešte pred pojednávaním dňa 15.08.2013 nie je pravdivý. V skutočnosti na tomto
pojednávaní vystupoval len žalovaný v 5/ rade. Uplatňovanie nároku na náhradu trov konania z dôvodu
údajného právneho zastúpenia zo strany žalovaného v 5/ rade je nedôvodné a priznanie vyčíslených
nárokov 2 x 60,07 Eur a režijného paušálu nie je prípustné a zo strany prvostupňového súdu nie je
správne.

Žalobkyňa namietala, že vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade vyjadrenie k žalobe zo dňa 31.08.2010
nebolo uskutočnené Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., ale inou
advokátskou, preto pokiaľ si táto Advokátska kancelária Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. uplatnila
náhradu trov konania, tento úkon je nesprávny a odmena mu  nepatrí. Nesprávne je určená aj náhrada
za stratu času právneho zástupcu, kedy za cestu L.-W. počíta nárok na náhradu za stratu času v
rozsahu 2,5 hodiny, pričom cesta z W. do L. trvá 18 minút a uplatňovanie nároku na náhradu v rozsahu
2,5 hodiny je nesprávne. Uvedené platí nielen vo vzťahu k pojednávaniu dňa 24.09.2010, ale aj vo
vzťahu k pojednávaniu dňa 15.08.2013. Žalovaný v 2/ rade v konaní je zastúpený Advokátskou
kanceláriou JUDr.Maroša Zimu, ktorá má sídlo v Kežmarku, teda v mieste konania pojednávania. Nárok
na náhradu za stratu času spojený s účasťou na pojednávaniach žalovanému v 2/ rade vôbec nepatrí a
takisto mu nepatria ani náklady na cestovné výdavky, keďže miestne cestovné je podľa § 16 ods. 3
vyhlášky zahrnuté v tzv. režijnom paušále. Žalobkyňa nemala informáciu o tom, že došlo k zmene
právneho zástupcu žalovaného v 2/ rade, na pojednávaní dňa 24.09.2010 bol žalovaný zastúpený
práve uvedenou advokátskou kanceláriou a substitučne iným advokátom. Preto takéto trovy
substitučného zastúpenia nemôže znášať žalobkyňa.

Proti výroku o trovách konania medzi žalobkyňou a žalovanými v 3/ a 6/ rade podala odvolanie
žalobkyňa. Prvostupňový súd vychádzal údajne z vyhlášky č. 655/2004 Z. z. a z hodnoty pozemkov
vyčíslených na sumu 110.243,71 Eur. Namietal aplikáciu takéhoto spôsobu vyčíslenia hodnoty 1 úkonu
na 486,29 Eur naviac, keď v uznesení prvostupňového súdu je v ďalšom texte používaná už len suma
645,65 Eur. Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky s použitím ust. § 20c vyhlášky č. 655/2004 Z. z. za všetky
úkony uskutočnené do 30.06.2013 patrí právnemu zástupcovi nárok na odmenu len podľa § 11 ods. 1
písm. a/ vyhlášky, podľa ktorého základná sadzba tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby je 1/13-ina
výpočtového  základu, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch alebo ju možno
zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Teda do tohto dátumu nebolo možné vychádzať z hodnoty veci, o
ktorej vlastníctvo sa vedie spor, alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu. Táto možnosť bola
zavedená vyhláškou až od 01.07.2013. Preto odmena za právne zastúpenie žalovaných v 3/ a 6/ rade
nie je uplatnená v správnej výške a nie je ani priznaná v správnej výške,keď sa má vychádzať z 1/13-
iny výpočtového základu. Žalovaní určili hodnotu veci na sumu 110.243,71 Eur, ktorá suma je vysoká,
nezodpovedá skutočnej hodnote veci. Nie je dôvod, aby žalobkyňa znášala trovy konania na základe
svojvoľného určenia hodnoty 1 úkonu žalovanými v 3/ a 6/ rade.  Takáto suma nemá relevantný základ
a nie je objektivizovaná žiadnym dôkazom.

Žalobkyňa namietala, že úkon priznaný žalovanému v 3/ rade, označený ako vyjadrenie žalovaného v
3/ rade k meritórnemu odvolaniu žalovaného v 5/ rade, by žalovanému v 3/ rade nemal byť priznaný,
keďže žalovaný v 3/ rade v ňom uviedol, že ponecháva rozhodnutie na zvážení súdu v odvolacom
konaní. Teda nejde o plnohodnotné vyjadrenie a naviac odvolanie smerovalo voči rozhodnutiu súdu
prvého stupňa, ktoré bolo potvrdené a teda žalobkyňa bola v celom rozsahu v odvolacom konaní
úspešná, keď navrhla vstup žalovaného v 5 /rade do konania. Preto niet dôvodu prečo by tieto trovy
mala znášať žalobkyňa.

Namietala určený nárok na náhradu cestovného, keď pri označených parametroch žalovanými náklady
na jednu cestu predstavujú 63,70 Eur a nie  94,44 Eur. Taktiež cesta medzi W. a X. trvá 3 hodiny 25
minút, čo je 7 začatých polhodín x 2 je 14 začatých polhodín a nie 16 začatých polhodín, ako to uviedol
prvostupňový súd.

Trovy žalovaného v 6/ rade sú nesprávne, nesprávne vypočítané, pričom ich prevzatie a príprava sa
uskutočnila pred 01.07.2013,a  preto aplikácia § 10 ods. 2 vyhlášky neprichádza do úvahy. Preto
žalobkyňa žiadala, aby odvolací súd napadnutý rozsudok v rozsahu výrokov o trovách konania zrušil a
vrátil na nové konanie prvostupňovému súdu. Uplatnila si trovy odvolacieho konania.

Odvolací súd v rámci kompetencií vyplývajúcich z ust. § 10 ods. 1 O. s. p. preskúmal napadnutý
rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo v zmysle zásad uvedených v
ust. § 212 O. s. p., vo veci nenariadil odvolacie pojednávanie, čo je v súlade s ust. § 214 ods. 1, 2 O. s.
p. a zistil, že odvolanie žalobkyne je dôvodné.

Najskôr je potrebné uviesť, že rozhodovanie o trovách konania v sporovom konaní je ovládané zásadou
úspechu v spore. Na daný právny vzťah je preto potrebné aplikovať ust. § 142 ods. 1 O. s. p., podľa
ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné
uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Z citácie tohto zákonného ustanovenie jednoznačne sa dáva do popredia nárok na náhradu trov
konania v prospech účastníka, ktorý v spore bol úspešným. Povinnosť nahradiť trovy konania
neúspešným účastníkom konania však nezahŕňa všetky trovy, ale iba tie, ktoré boli potrebné na účelné
uplatňovanie alebo bránenie práva. Súd nemôže zaviazať účastníka na náhradu tých trov, ktoré druhý
účastník počas konania vynaložil zbytočne.

Podľa § 150 ods. 1 O. s. p. veta prvá, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd
výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať.

Citované zákonné ustanovenie predstavuje odchýlku zo zásady zodpovednosti za výsledok v spore
podľa § 142 O. s. p. Pri posudzovaní dôvodov hodných osobitného zreteľa, súd musí vziať do úvahy
majetkové, sociálne, osobné, zárobkové a iné pomery všetkých účastníkov konania, teda nielen toho
účastníka konania, ktorého by zaťažovala povinnosť nahradiť trovy konania, ale aj toho účastníka,
ktorého majetková sféra by bola výnimočným nepriznaním náhrady trov dotknutá a všímať si aj
okolnosti, ktoré viedli účastníkov k uplatneniu práva  na súde a ich postoj v konaní. Súd musí pri
rozhodovaní o trovách konania podľa § 142 O. s. p. vždy v rozhodnutí odôvodniť prečo použil alebo
nepoužil ust. § 150 ods. 1 O. s. p. Na ust. § 150 ods. 1 O. s. p. je potrebné prihliadať vždy, keď sa
rozhoduje o trovách konania podľa § 142 O. s. p.

Rozhodnutie súdu prvého stupňa  však neobsahuje žiadne okolnosti, ktoré by odôvodňovali aplikáciu
ust. § 150 ods. 1 O. s. p., aj keď ust. § 157 ods. 2 O. s. p. v spojení s ust. § 167 ods. 2 O. s. p. ukladá
súdu rozhodnutie riadnym spôsobom odôvodniť, teda aj výrok o trovách konania, pričom pokiaľ
rozhodnutie súdu prvého stupňa nie je riadne odôvodnené a je arbitrárne, dochádza k porušeniu článku
46 ods. 1 Ústavy SR a porušuje sa právo na súdnu ochranu a ďalej sa porušuje článok 6 ods. 1
Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd a porušuje sa právo na spravodlivé súdne
konanie. Súčasťou základného práva na spravodlivé súdne konanie a právo  na súdnu ochranu je v
odôvodnení súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede  na všetky skutkovo a
právne relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a ochranou
proti takémuto uplatneniu. Súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania,
ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny
základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzal do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi
konania.

Keďže rozhodnutie súdu prvého stupňa nie je náležite odôvodnené najmä v dôsledku skutočností, že
nebolo aplikované ust.§ 150 ods. 1 O. s. p., prvostupňový súd porušil práva účastníkov konania, odňal
im právo konať a preto bol dôvod na zrušenie veci podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O. s. p. vo výroku o
trovách konania.

Naviac je potrebné uviesť, že prvostupňový súd zrejme už vzhľadom na rozsahu tohto konania
nepamätá, že žalobkyňa bola oslobodená od platenia súdneho poplatku v celom rozsahu pre
prvostupňové aj odvolacie konanie, kde návrh podala na č. l. 96 súdneho spisu a na č. l. 105 súdneho
spisu jej toto oslobodenie bolo priznané. Preto už len táto samotná okolnosť mala viesť súd prvého
stupňa k tomu, aby sa zaoberal aj možnou aplikáciou ust. § 150 ods. 1 O. s. p., po tom čo zistil, že
žalobkyňa je zodpovedná za trovy konania a po tom, čo ustálil, v akej výške tieto trovy vznikli.

V ďalšom odvolací súd  vzhľadom na odvolacie námietky žalobkyne poukazuje na ust. § 24 O. s.p.,
podľa ktorého účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Ak nejde o
zastupovanie podľa § 26, môže si účastník zvoliť za zástupcu len fyzickú osobu. V tej istej veci môže
mať účastník súčasne len jedného zvoleného zástupcu; to neplatí, ak ide o zastúpenie podľa § 25.

Podľa § 25 ods. 1 O. s. p., ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. Plnomocenstvo
udelené advokátovi nemožno obmedziť.

Odvolací súd zistil vo vzťahu k vyúčtovaným trovám konania Advokátskou kanceláriou Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s., že vyúčtovaním zo dňa 16.05.2013, ktoré došlo prvostupňovému súdu dňa
19.08.2013 si táto advokátska kancelária vyúčtovala náhradu trov právneho zastúpenia odporcu v 2/ a
3/ rade a predložila vyčíslenie trov právneho zastúpenia.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že advokátska kancelária nezastupovala žalovaného v 3/ rade, tak
ako to nesprávne uvádza vo svojom vyúčtovaní. Následne si vyúčtovala odmenu za žalovaného v 2/
rade za prípravu a prevzatie zastúpenia, za písomné vyjadrenie k žalobe a účasť na hlavnom
pojednávaní dňa 24.09.2010. Vyúčtovala si prevzatie a prípravu zastúpenia za odporcu v 5/ rade a za
hlavné pojednávanie dňa 15.08.2013. K týmto úkonom žiadala priznať aj vyčíslené režijné paušály.
Vyčíslila stratu času dňa 24.09.2010 a 15.08.2013 a ďalej cestovné výdavky za 24.09.2010 a
15.08.2013.

Z obsahu spisového materiálu vyplýva, že vyúčtovanie trov právneho zastúpenia touto advokátskou
kanceláriou nie je správne, nemá oporu v obsahu prvostupňového spisu. Odvolací súd zistil zhodne tak,
ako uviedla žalobkyňa vo svojom odvolaní, že žalovaný v 5/ rade bol pripustený do konania uznesením
na č.l.122 spisu, ktoré sa stalo právoplatné dňa 04.05.2012. Na prvom pojednávaní, na ktorom sa
žalovaný v 5/ rade zúčastnil, bolo dňa 15.08.2013. Zápisnica z tohto pojednávania sa nachádza na č. l.
275 súdneho spisu. Z obsahu tejto zápisnice odvolací súd zistil, akým spôsobom prebiehalo pred
prvostupňovým súdom konanie a kto bol na tomto konaní prítomný. Na tomto pojednávaní dňa
15.08.2013 bol osobne prítomný žalovaný v 5/ rade T. X., ktorý vo svojej výpovedi na 3. strane tejto
zápisnice uviedol, že navrhuje žalobu zamietnuť a zároveň oznámil, že si zabezpečí právne
zastupovanie v tejto veci. Z jazykového výkladu tohto prejavu je jednoznačné, že v čase,keď bolo
vykonávané pojednávanie dňa 15.08.2013 so začiatkom o 8.00 hodine ráno, žalovaný v 5/ rade nemal
ešte zvoleného právneho zástupcu.

Prvostupňovému súdu dňa 19.08.2013 doručil plnomocenstvo, ktoré plnomocenstvo predstavuje
zastúpenie T. X. Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. so sídlom v Poprade a je
podpísané dňa 15.08.2013. Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že Advokátska kancelária Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s. so sídlom v Poprade na pojednávaní dňa 15.08.2013 nezastupovala právne
žalovaného v 5/ rade, preto žalovanému v 5/ rade k momentu vyhlásenia rozsudku prvostupňovým
súdom na pojednávaní dňa 15.08.2013 nevzniklo právne zastúpenie na základe plnomocenstva. Toto
zastúpenie na základe plnomocenstva zo dňa 15.08.2013 vzniklo po pojednávaní v tento deň, na ktoré
plnomocenstvo a právne zastúpenie nie je možné aplikovať ust. § 142 ods. 1 O. s. p. a prihliadať na
vzniknuté trovy na základe takto udeleného plnomocenstva, ktoré bolo udelené po tom, čo žalovaný v
5/ rade bol úspešným účastníkom konania, ako na účelne vynaložené trovy na obranu práva
žalovaného v 5/ rade. Preto prvostupňový súd nepostupoval správne, ak tieto okolnosti nevzal do úvahy
a bez akéhokoľvek ďalšieho skúmania priznal žalovanému v 5/ rade účelne vynaložené trovy konania,
ktoré predstavujú trovy právneho zastúpenia Advokátskej kancelárie Hudzík-Novýsedlák Partners,
v.o.s.

Vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade, W. L., opäť musí odvolací súd konštatovať, že odvolacie námietky
žalobkyne sú dôvodné. Z obsahu prvostupňového spisu vyplýva, že žalovaný v 2/ rade dňa 26.08.2010
udelil plnomocenstvo na zastupovanie v tejto veci Advokátskej kancelárii JUDr. Maroš Zima, advokát,
AK so sídlom Hradné námestie 29, Kežmarok. V tomto plnomocenstve udelenom advokátovi súhlasil
žalovaný v 2/ rade s tým, aby sa splnomocnený advokát dal zastupovať iným advokátom a aby sa v
tejto veci dal zastúpiť svojim advokátskym koncipientom JUDr. Jánom Hudzíkom. Toto plnomocentvo
udelené Advokátskej kancelárii JUDr. Maroš Zima so sídlom v Kežmarku počas celého konania nebolo
odvolané a trvá doposiaľ. Advokát JUDr. Maroš Zima v mene svojho klienta dňa 31.08.2010 vypracoval
vyjadrenie k návrhu na začatie konania, na pojednávaní dňa 24.09.2010 sa advokát JUDr. Maroš Zima
nezúčastnil, substitučne ho zastupoval JUDr. Ján Hudzík, avšak v spisovom materiáli chýba akékoľvek
substitučné plnomocenstvo pre tohto koncipienta Advokátskej kancelárie JUDr. Maroša Zimu.
Substitučná plná moc totiž nie je nahradená tým, že so zastúpením advokáta v plnomocenstve zo dňa
26.08.2010 JUDr. Jánom Hudzíkom koncipientom súhlasí klient - žalovaný v 2/ rade. Na pojednávaní
dňa 15.08.2013 sa opäť advokát JUDr. Maroš Zima nezúčastnil, bol prítomný JUDr. Ján Hudzík, ktorý
podľa zápisnice z pojednávania bol nesprávne označovaný sudcom ako právny zástupca žalovaného v
2/ rade. Prvostupňový súd nerozhodol vo veci tak, aby mal splnené všetky podmienky konania a aby
plná moc udelená JUDr. Hudzíkovi bola k dispozícii súdu. Plná moc bola predložená na výzvu
prvostupňového súdu po rozhodnutí vo veci samej až dňa 24.09.2013 pre Advokátsku kanceláriu
Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. zo dňa 02.05.2013. V tomto prípade sa opäť prvostupňový súd
nesprávne vysporiadal s rozsahom právneho zastúpenia odporcu v 2/ rade, keď odporcovi v 2/ rade
priznal nárok na náhradu trov konania na základe právneho zastúpenia Advokátskej kancelárie Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s. za úkony, ktoré v jej mene vykonala iná advokátska kancelária, a to
JUDr.Maroš Zima, advokát. Ide konkrétne o vyjadrenie k veci zo dňa 31.08.2010 a účasť na
pojednávaní dňa 24.09.2010. Keďže zastúpenie odporcu v 2/ rade na pojednávaní dňa 15.08.2013 bolo
konvalidované predložením plnomocenstva odporcu zo dňa 02.05.2013, je možné v tomto prípade
priznať odporcovi v 2/ rade nárok na náhradu trov konania len za prípravu a prevzatie právneho
zastúpenia a za účasť na tomto pojednávaní dňa 15.08.2013, ako účelne vynaložené trovy konania pre
advokátsku kanceláriu Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. Ako účelne vynaložené trovy nie je možné
priznať úkony, ktoré táto advokátska kancelária nevykonala a naviac, ako účelne vynaložené trovy nie
je možné priznať nárok na náhradu za stratu času a cestovné výdavky, ktoré si táto advokátska
kancelária vyčíslila, pretože žalovaný v 2/ rade mal zvolených dvoch právnych zástupcov, dve
advokátske kancelárie, čo ust. § 24 a § 25 O. s. p. nevylučuje. Je vylúčené však, aby ako účelne
vynaložené trovy boli finančne kryté náklady obidvoch advokátskych kancelárii, alebo trovy, ktoré je
možné eliminovať účasťou advokátskej kancelárie, ktorá vykoná jednotlivé úkony úsporne a
hospodárne. V takom prípade nie je možné priznať právnemu zástupcovi odporcu Advokátskej
kancelárii Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. trovy za stratu času a cestovné výdavky, pretože tieto
trovy vznikli ako trovy, ktoré neboli účelne vynaložené, keďže odporca v 2/ rade mal  zvoleného
právneho zástupcu v sídle prvostupňového súdu JUDr. Maroša Zimu, advokáta, ktorý v prípade, pokiaľ
by bol riadne zúčastnený na konaní pred prvostupňovým súdom, by nárok na náhradu takýchto trov
nemal, pretože tieto náklady by boli zahrnuté v režijnom paušále, ktorý mu patrí a jeho advokátska
kancelária sídli v mieste sídla prvostupňového súdu.

Prvostupňový súd však vo svojom rozhodnutí takýmto spôsobom neuvažoval a bez akejkoľvek
prieskumnej činnosti priznal advokátskej kancelárii Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. všetky uplatnené
trovy konania, ktoré neskúmal z hľadiska účelnosti, aj keď mu to ust. § 142 ods. 1 O. s. p.  ukladá.

Prvostupňový súd neodôvodnil výšku odmeny za jeden úkon právnej pomoci, na základe akých
matematických prepočtov sa k náhrade 55,49 Eur dopracoval.

Právny zástupca žalovaného v 2/ rade, Advokátska kancelária Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. si za
účasť na pojednávaní dňa 15.08.2013 náhradu neuplatnili vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade, ale len vo
vzťahu k žalovanému v 5/ rade, preto vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade nie je možné im túto náhradu
priznať.

Vo vzťahu k odvolacím námietkam žalobkyne voči žalovaným v 3/ a 6/ rade opäť musí odvolací súd
uviesť, že prvostupňový súd žiadnym  spôsobom neodôvodnil, prečo priznal žalovaným nárok na
náhradu trov konania z ceny predmetu sporu vo výške 110.243,71 Eur, ktorá suma sa v obsahu
prvostupňového konania žiadnym spôsobom nevyskytla, k tejto sume sa nemala možnosť žalobkyňa
žiadnym spôsobom vyjadriť a naviac, vychádza zo znaleckého posudku Ing. J. V., ktorý znalecký
posudok bol vypracovaný pre účely uzatvorenia záložnej zmluvy, nie pre účely ustálenia všeobecnej
hodnoty nehnuteľností.

Prvostupňový súd sa vôbec nevysporiadal s tým, kedy jednotlivé úkony účtované právnym zástupcom
žalovaných v 3/ a 6/ rade boli vykonané, vzhľadom na skutočnosť, že ust. § 10 ods. 2 vyhlášky č.
655/2004 Z. z. bolo v inom znení do 30.06.2013 a od 01.07.2013, pričom podľa prechodných a
záverečných ustanovení § 20c tejto vyhlášky platí, že za úkony právnych služieb, ktoré boli vykonané
pred 01.07.2013 patrí advokátovi odmena podľa predpisov účinných do 30.06.2013. Je preto potrebné
posúdiť, či uplatnený nárok na odmenu žalovanými v 3/ až 6/ rade je správny najmä pokiaľ sa týka
výšky tarifnej hodnoty 1 úkonu.

Je pravdou, že žalobkyňa v konaní o rozšírenie žaloby voči žalovanému v 5/ rade bola úspešnou
účastníčkou konania v odvolacom konaní, kedy nie je možné od nej spravodlivo požadovať, aby
znášala náhradu trov konania žalovaného v 3/ rade. Túto okolnosť však prvostupňový súd žiadnym
spôsobom nevyhodnotil a aj napriek úspechu v tomto konaní priznal žalovanému v 3/ rade nárok na
náhradu trov konania za úkon vyjadrenie žalovaného v 3/ rade k nemeritórnemu odvolaniu žalovaného
v 5/ rade, vo vzťahu ku ktorému žalobkyňa žiadnym spôsobom nenesie zodpovednosť za účelne
vynaložené trovy.

Prvostupňový súd žiadnym spôsobom nepreskúmal dôvodnosť uplatneného nároku na cestovné a
stratu času, v tejto časti je rozhodnutie súdu prvého stupňa dokonca nielen neodôvodnené a nie je
možné zistiť skutočnú výšku cestovného a nákladov na jednu cestu medzi X. a W.. Preto aj v tejto časti
odvolací súd vyhodnotil odvolacie námietky žalobkyne za dôvodné.

Keďže prvostupňový súd sa riadnym spôsobom nezaoberal a neodôvodnil trovy konania medzi
žalobkyňou a žalovaným v 5/, 2/, 3/, 6/ rade, rozhodnutie súdu prvého stupňa trpí vadami, na ktoré
musel odvolací súd prihliadnuť, bolo potrebné v týchto výrokoch rozsudok súdu prvého stupňa podľa §
221 ods. 1 písm. f/ a h/ O. s. p. zrušiť a vrátiť na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

Úlohou prvostupňového súdu v ďalšom konaní bude vysporiadať sa so všetkými odvolacími námietkami
žalobkyne vo vzťahu k výrokom o trovách konania, spravovať sa právnym názorom odvolacieho súdu a
svoje rozhodnutie zákonným spôsobom odôvodniť tak, aby bolo preskúmateľné v inštančnom procese.
Okrem toho odvolací súd upriamuje prvostupňový súd aj na nutnosť zdôvodniť aplikáciu ust. § 150 ods.
1 O. s. p.

Odvolací súd dáva do pozornosti prvostupňovému súdu, že je neprípustné, aby po tom, čo bolo podané
odvolanie postupoval bez toho, aby neaplikoval ust.§ 209 a § 209a O. s.p., kde sú jednoznačne a
presne stanovené úlohy súdu prvého stupňa po podaní opravného prostriedku. Je vylúčené, aby
prvostupňový súd bez ďalšieho po podaní opravného prostriedku vec predložil odvolaciemu súdu tak,
ako sa to stalo v prejednávanej veci.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bude úlohou prvostupňového súdu sa riadiť podľa § 226 O. s. p.
právnym názorom odvolacieho súdu.



Napadnutým rozsudkom prvostupňový súd návrh zamietol. Žalobkyni uložil povinnosť znášať trovy
konania v prospech žalovaných v 2/ a 5/ rade vo výške 433,70 Eur,ktoré je potrebné uhradiť na účet
Advokátskej kancelárie  Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., so sídlom Mnoheľova 830/15, Poprad,
všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobkyni uložil povinnosť znášať trovy konania v
prospech žalovaných v 3/ a 6/ rade spolu vo výške 2.846,99 Eur, pričom trovy žalovaného v 3/ rade
predstavujú sumu 1.815,22 Eur a trovy žalovaného v 6/ rade predstavujú sumu 1.031,77 Eur, ktoré je
potrebné uhradiť na účet Advokátskej kancelárie RELEVANS s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3,
Bratislava, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Prvostupňový súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v prejednávanej veci neboli splnené podmienky
na to, aby súd žalobe vyhovel, keďže v konaní ako účastníčka konania vystupovala nebohá žalovaná a
okruh účastníkov konania žalobkyňou nebol riadne označený.

O trovách konania prvostupňový súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O. s. p. a podľa výsledku v konaní
priznal právo na ich náhradu úspešným žalovaným.

Trovy konania uplatnil JUDr. Hudzík, Advokátska kancelária v Poprade za žalovaného v 2/ rade a za
žalovaného v 5/ rade. JUDr. Hudzíkovi bola priznaná náhrada náklady trov právneho zastúpenia za
žalovaného v 2/ rade za prípravu a prevzatie 55,49 Eur, za písomné vyjadrenie k žalobe 55,49 Eur, za
hlavné pojednávanie dňa 24.09.2010 - 55,49 Eur. Ďalej, pokiaľ ide o žalovaného v 5/ rade, za prípravu
a prevzatie zastúpenia 60,07 Eur, za hlavné  pojednávanie dňa 15.08.2013 - 60,07 Eur. Ďalej boli
priznané 3 režijné paušály po 7,21 Eur a 1 x režijný paušál po 7,81 Eur.

Advokátskej kancelárii bol priznaný aj nárok na náhradu za stratu času za deň 24.09.2010 za cestu L. -
W. a späť, t. j. 2,5 hodiny x 2 x 12,02 Eur ( podľa § 1 vyhlášky ), t. j.48,08 Eur, strata času za deň
15.08.2013 za cestu L. - W. a späť, t. j. 2,5 hodiny x 2 x 13,01 Eur, t. j. 52,04 Eur.

Ďalej boli priznané aj cestovné výdavky podľa zákona o cestovných náhradách za deň 24.09.2010 - 17
km x 2, t. j. 34 km x 0,183, t. j. 6,22 Eur a  ( 5,2 : 100 ) x 34 x 1,375 Eur, t. j. 2,41  Eur, spolu 8,63 Eur
cestovné výdavky.

Ďalej za deň 15.08.2013 cestovné výdavky - 17 km x 2, t. j. 34 km x 0,183 = 6,22 Eur + ( 5,2 : 100 ) x
34 x 1,519 Eur = 2,68 Eur, spolu 8,90 Eur.

Trovy konania celkom za žalovaného v 2/ a 5/ rade uplatnil právny zástupca vo výške 433,70 Eur.

Výrok o trovách konania medzi žalobkyňou a žalovaným v 3/ a 6/ rade prvostupňový súd odôvodnil tak,
že advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. Bratislava si uplatnila trovy konania, kde vyčíslila hodnotu
pozemkov podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. na sumu 110.243,71 Eur. Ide o hodnotu pozemkov, o ktoré
vlastníctvo sa vedie spor. Preto hodnota jedného úkonu predstavuje 486,29 Eur.

Prvostupňový súd priznal žalovanému v 3/ rade za úkon príprava a prevzatie 645,65 Eur + režijný
paušál 7,41 Eur a DPH vo výške 20 %, teda spolu 783,67 Eur. Ďalej mu priznal za vyjadrenie
žalovaného v 3 /rade k nemeritórnemu odvolaniu žalovaného v 5/ rade 322,83 Eur + 7,63 Eur režijný
paušál + 20 % DPH, čo predstavuje 396,55 Eur. Za účasť na pojednávaní dňa 15.08.2013 pri základnej
sadzbe zníženej o 50 % za spoločný úkon bola priznaná odmena 322,83 Eur + režijný paušál 7,81 Eur
+ 20 % DPH, spolu 396,77 Eur. Teda spolu trovy konania žalovaného v 3/ rade predstavujú 1.576,99
Eur.

Žalovanému v 3/ rade bola priznaná náhrada za cestovné za použitie motorového vozidla zn. Mazda 6
pri priemernej spotrebe 6,7 l/100km dňa 15.08.2013 na trase X. - W. a späť, čo je spolu 684 km, kde
cena za 1l paliva predstavuje 1,390 Eur, základná náhrada 125 Eur bez DPH, po pomernom rozdelení
medzi žalovaného v 3/ a 6/ rade 94,44 Eur, vrátane DPH 113,33 Eur. Dňa 15.08.2013 bola priznaná
náhrada za stratu času - počet začatých polhodín 16, náhrada za začatú polhodinu 13,01 Eur, spolu
uplatnený nárok 124,90 Eur.

Advokátskej kancelárii boli priznané trovy právneho zastúpenia za žalovaného v 6/ rade, a to za
prípravu a prevzatie ( základná sadzba znížená o 50 % za spoločný úkon ), odmena bez DPH 322,83
Eur + režijný paušál 7,81 Eur + 20 % DPH, t. j. spolu 396,77 Eur. K tomu patrí účasť na pojednávaní
dňa 15.08.2013 pri základnej sadzbe zníženej o 50 % za spoločný úkon, hodnota úkonu 322,83 Eur +
režijný paušál 7,81 Eur + 20 % DPH, spolu 396,77 Eur. Žalovanému v 6/ rade bola priznaná náhrada za
cestovné dňa 15.08.2013 na ceste X. - W. a späť, t. j. 684 km pri cene paliva 1,390 Eur, základná
náhrada 125,17 Eur, náhrada bez DPH ( 50 % znížený úkon ) 94,44 Eur, náhrada vrátane DPH 113,33
Eur.Okrem toho bola priznaná aj náhrada za stratu času na deň 15.08.2013 na ceste X. - W. a späť za
16 polhodín po 13,01 Eur, náhrada celkom bez DPH 208,16 Eur + DPH, spolu 249,79 Eur a výsledná
suma krátená o 50 %, náhrada po pomernom rozdelení medzi žalovaným v 3/ a 6/ rade, t. j. 124,90 Eur.
Uvedené trovy nariadil prvostupňový súd uhradiť na účet Advokátskej kancelárie RELEVANS.

Proti tomuto rozsudku, a to proti výrokom o trovách konania, v zákonom stanovenej lehote podala
odvolanie žalobkyňa. Namietala, že konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci. Prvostupňový súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym
skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.

Namietala trovy priznané žalovanému v 2/ a žalovanému 5/ rade.

Vo vzťahu k trovám vyčísleným spoločne vo výroku II. napadnutého rozsudku namietala, že žalovaný v
5/ rade nikdy nebol v konaní zastúpený Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., a
teda si ani nemôže uplatniť nárok na náhradu trov tejto advokátskej kancelárie. Žalovaný v 5/ rade sa
pojednávania dňa 15.08.2013 zúčastnil osobne, bez zastúpenia akýmkoľvek právnym zástupcom.
Priamo do zápisnice uviedol, že si plánuje zabezpečiť právne zastúpenie v tejto veci. Teda na
pojednávaní dňa 15.08.2013 právne zastúpený nebol, preto si žiaden právny zástupca nemôže
uplatňovať nárok na náhradu trov konania. Na tomto pojednávaní bol prítomný právny zástupca
žalovaného v 2/ rade, ktorý len v jeho mene vykonával úkony. Dojednanie právneho zastúpenia
žalovaného v 5/ rade po konaní nie je účelné. Preto úkon prevzatie a príprava zastúpenia, ktoré sa
malo uskutočniť ešte pred pojednávaním dňa 15.08.2013 nie je pravdivý. V skutočnosti na tomto
pojednávaní vystupoval len žalovaný v 5/ rade. Uplatňovanie nároku na náhradu trov konania z dôvodu
údajného právneho zastúpenia zo strany žalovaného v 5/ rade je nedôvodné a priznanie vyčíslených
nárokov 2 x 60,07 Eur a režijného paušálu nie je prípustné a zo strany prvostupňového súdu nie je
správne.

Žalobkyňa namietala, že vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade vyjadrenie k žalobe zo dňa 31.08.2010
nebolo uskutočnené Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., ale inou
advokátskou, preto pokiaľ si táto Advokátska kancelária Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. uplatnila
náhradu trov konania, tento úkon je nesprávny a odmena mu  nepatrí. Nesprávne je určená aj náhrada
za stratu času právneho zástupcu, kedy za cestu L.-W. počíta nárok na náhradu za stratu času v
rozsahu 2,5 hodiny, pričom cesta z W. do L. trvá 18 minút a uplatňovanie nároku na náhradu v rozsahu
2,5 hodiny je nesprávne. Uvedené platí nielen vo vzťahu k pojednávaniu dňa 24.09.2010, ale aj vo
vzťahu k pojednávaniu dňa 15.08.2013. Žalovaný v 2/ rade v konaní je zastúpený Advokátskou
kanceláriou JUDr.Maroša Zimu, ktorá má sídlo v Kežmarku, teda v mieste konania pojednávania. Nárok
na náhradu za stratu času spojený s účasťou na pojednávaniach žalovanému v 2/ rade vôbec nepatrí a
takisto mu nepatria ani náklady na cestovné výdavky, keďže miestne cestovné je podľa § 16 ods. 3
vyhlášky zahrnuté v tzv. režijnom paušále. Žalobkyňa nemala informáciu o tom, že došlo k zmene
právneho zástupcu žalovaného v 2/ rade, na pojednávaní dňa 24.09.2010 bol žalovaný zastúpený
práve uvedenou advokátskou kanceláriou a substitučne iným advokátom. Preto takéto trovy
substitučného zastúpenia nemôže znášať žalobkyňa.

Proti výroku o trovách konania medzi žalobkyňou a žalovanými v 3/ a 6/ rade podala odvolanie
žalobkyňa. Prvostupňový súd vychádzal údajne z vyhlášky č. 655/2004 Z. z. a z hodnoty pozemkov
vyčíslených na sumu 110.243,71 Eur. Namietal aplikáciu takéhoto spôsobu vyčíslenia hodnoty 1 úkonu
na 486,29 Eur naviac, keď v uznesení prvostupňového súdu je v ďalšom texte používaná už len suma
645,65 Eur. Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky s použitím ust. § 20c vyhlášky č. 655/2004 Z. z. za všetky
úkony uskutočnené do 30.06.2013 patrí právnemu zástupcovi nárok na odmenu len podľa § 11 ods. 1
písm. a/ vyhlášky, podľa ktorého základná sadzba tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby je 1/13-ina
výpočtového  základu, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch alebo ju možno
zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Teda do tohto dátumu nebolo možné vychádzať z hodnoty veci, o
ktorej vlastníctvo sa vedie spor, alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu. Táto možnosť bola
zavedená vyhláškou až od 01.07.2013. Preto odmena za právne zastúpenie žalovaných v 3/ a 6/ rade
nie je uplatnená v správnej výške a nie je ani priznaná v správnej výške,keď sa má vychádzať z 1/13-
iny výpočtového základu. Žalovaní určili hodnotu veci na sumu 110.243,71 Eur, ktorá suma je vysoká,
nezodpovedá skutočnej hodnote veci. Nie je dôvod, aby žalobkyňa znášala trovy konania na základe
svojvoľného určenia hodnoty 1 úkonu žalovanými v 3/ a 6/ rade.  Takáto suma nemá relevantný základ
a nie je objektivizovaná žiadnym dôkazom.

Žalobkyňa namietala, že úkon priznaný žalovanému v 3/ rade, označený ako vyjadrenie žalovaného v
3/ rade k meritórnemu odvolaniu žalovaného v 5/ rade, by žalovanému v 3/ rade nemal byť priznaný,
keďže žalovaný v 3/ rade v ňom uviedol, že ponecháva rozhodnutie na zvážení súdu v odvolacom
konaní. Teda nejde o plnohodnotné vyjadrenie a naviac odvolanie smerovalo voči rozhodnutiu súdu
prvého stupňa, ktoré bolo potvrdené a teda žalobkyňa bola v celom rozsahu v odvolacom konaní
úspešná, keď navrhla vstup žalovaného v 5 /rade do konania. Preto niet dôvodu prečo by tieto trovy
mala znášať žalobkyňa.

Namietala určený nárok na náhradu cestovného, keď pri označených parametroch žalovanými náklady
na jednu cestu predstavujú 63,70 Eur a nie  94,44 Eur. Taktiež cesta medzi W. a X. trvá 3 hodiny 25
minút, čo je 7 začatých polhodín x 2 je 14 začatých polhodín a nie 16 začatých polhodín, ako to uviedol
prvostupňový súd.

Trovy žalovaného v 6/ rade sú nesprávne, nesprávne vypočítané, pričom ich prevzatie a príprava sa
uskutočnila pred 01.07.2013,a  preto aplikácia § 10 ods. 2 vyhlášky neprichádza do úvahy. Preto
žalobkyňa žiadala, aby odvolací súd napadnutý rozsudok v rozsahu výrokov o trovách konania zrušil a
vrátil na nové konanie prvostupňovému súdu. Uplatnila si trovy odvolacieho konania.

Odvolací súd v rámci kompetencií vyplývajúcich z ust. § 10 ods. 1 O. s. p. preskúmal napadnutý
rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo v zmysle zásad uvedených v
ust. § 212 O. s. p., vo veci nenariadil odvolacie pojednávanie, čo je v súlade s ust. § 214 ods. 1, 2 O. s.
p. a zistil, že odvolanie žalobkyne je dôvodné.

Najskôr je potrebné uviesť, že rozhodovanie o trovách konania v sporovom konaní je ovládané zásadou
úspechu v spore. Na daný právny vzťah je preto potrebné aplikovať ust. § 142 ods. 1 O. s. p., podľa
ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné
uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Z citácie tohto zákonného ustanovenie jednoznačne sa dáva do popredia nárok na náhradu trov
konania v prospech účastníka, ktorý v spore bol úspešným. Povinnosť nahradiť trovy konania
neúspešným účastníkom konania však nezahŕňa všetky trovy, ale iba tie, ktoré boli potrebné na účelné
uplatňovanie alebo bránenie práva. Súd nemôže zaviazať účastníka na náhradu tých trov, ktoré druhý
účastník počas konania vynaložil zbytočne.

Podľa § 150 ods. 1 O. s. p. veta prvá, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd
výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať.

Citované zákonné ustanovenie predstavuje odchýlku zo zásady zodpovednosti za výsledok v spore
podľa § 142 O. s. p. Pri posudzovaní dôvodov hodných osobitného zreteľa, súd musí vziať do úvahy
majetkové, sociálne, osobné, zárobkové a iné pomery všetkých účastníkov konania, teda nielen toho
účastníka konania, ktorého by zaťažovala povinnosť nahradiť trovy konania, ale aj toho účastníka,
ktorého majetková sféra by bola výnimočným nepriznaním náhrady trov dotknutá a všímať si aj
okolnosti, ktoré viedli účastníkov k uplatneniu práva  na súde a ich postoj v konaní. Súd musí pri
rozhodovaní o trovách konania podľa § 142 O. s. p. vždy v rozhodnutí odôvodniť prečo použil alebo
nepoužil ust. § 150 ods. 1 O. s. p. Na ust. § 150 ods. 1 O. s. p. je potrebné prihliadať vždy, keď sa
rozhoduje o trovách konania podľa § 142 O. s. p.

Rozhodnutie súdu prvého stupňa  však neobsahuje žiadne okolnosti, ktoré by odôvodňovali aplikáciu
ust. § 150 ods. 1 O. s. p., aj keď ust. § 157 ods. 2 O. s. p. v spojení s ust. § 167 ods. 2 O. s. p. ukladá
súdu rozhodnutie riadnym spôsobom odôvodniť, teda aj výrok o trovách konania, pričom pokiaľ
rozhodnutie súdu prvého stupňa nie je riadne odôvodnené a je arbitrárne, dochádza k porušeniu článku
46 ods. 1 Ústavy SR a porušuje sa právo na súdnu ochranu a ďalej sa porušuje článok 6 ods. 1
Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd a porušuje sa právo na spravodlivé súdne
konanie. Súčasťou základného práva na spravodlivé súdne konanie a právo  na súdnu ochranu je v
odôvodnení súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede  na všetky skutkovo a
právne relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a ochranou
proti takémuto uplatneniu. Súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania,
ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny
základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzal do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi
konania.

Keďže rozhodnutie súdu prvého stupňa nie je náležite odôvodnené najmä v dôsledku skutočností, že
nebolo aplikované ust.§ 150 ods. 1 O. s. p., prvostupňový súd porušil práva účastníkov konania, odňal
im právo konať a preto bol dôvod na zrušenie veci podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O. s. p. vo výroku o
trovách konania.

Naviac je potrebné uviesť, že prvostupňový súd zrejme už vzhľadom na rozsahu tohto konania
nepamätá, že žalobkyňa bola oslobodená od platenia súdneho poplatku v celom rozsahu pre
prvostupňové aj odvolacie konanie, kde návrh podala na č. l. 96 súdneho spisu a na č. l. 105 súdneho
spisu jej toto oslobodenie bolo priznané. Preto už len táto samotná okolnosť mala viesť súd prvého
stupňa k tomu, aby sa zaoberal aj možnou aplikáciou ust. § 150 ods. 1 O. s. p., po tom čo zistil, že
žalobkyňa je zodpovedná za trovy konania a po tom, čo ustálil, v akej výške tieto trovy vznikli.

V ďalšom odvolací súd  vzhľadom na odvolacie námietky žalobkyne poukazuje na ust. § 24 O. s.p.,
podľa ktorého účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Ak nejde o
zastupovanie podľa § 26, môže si účastník zvoliť za zástupcu len fyzickú osobu. V tej istej veci môže
mať účastník súčasne len jedného zvoleného zástupcu; to neplatí, ak ide o zastúpenie podľa § 25.

Podľa § 25 ods. 1 O. s. p., ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. Plnomocenstvo
udelené advokátovi nemožno obmedziť.

Odvolací súd zistil vo vzťahu k vyúčtovaným trovám konania Advokátskou kanceláriou Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s., že vyúčtovaním zo dňa 16.05.2013, ktoré došlo prvostupňovému súdu dňa
19.08.2013 si táto advokátska kancelária vyúčtovala náhradu trov právneho zastúpenia odporcu v 2/ a
3/ rade a predložila vyčíslenie trov právneho zastúpenia.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že advokátska kancelária nezastupovala žalovaného v 3/ rade, tak
ako to nesprávne uvádza vo svojom vyúčtovaní. Následne si vyúčtovala odmenu za žalovaného v 2/
rade za prípravu a prevzatie zastúpenia, za písomné vyjadrenie k žalobe a účasť na hlavnom
pojednávaní dňa 24.09.2010. Vyúčtovala si prevzatie a prípravu zastúpenia za odporcu v 5/ rade a za
hlavné pojednávanie dňa 15.08.2013. K týmto úkonom žiadala priznať aj vyčíslené režijné paušály.
Vyčíslila stratu času dňa 24.09.2010 a 15.08.2013 a ďalej cestovné výdavky za 24.09.2010 a
15.08.2013.

Z obsahu spisového materiálu vyplýva, že vyúčtovanie trov právneho zastúpenia touto advokátskou
kanceláriou nie je správne, nemá oporu v obsahu prvostupňového spisu. Odvolací súd zistil zhodne tak,
ako uviedla žalobkyňa vo svojom odvolaní, že žalovaný v 5/ rade bol pripustený do konania uznesením
na č.l.122 spisu, ktoré sa stalo právoplatné dňa 04.05.2012. Na prvom pojednávaní, na ktorom sa
žalovaný v 5/ rade zúčastnil, bolo dňa 15.08.2013. Zápisnica z tohto pojednávania sa nachádza na č. l.
275 súdneho spisu. Z obsahu tejto zápisnice odvolací súd zistil, akým spôsobom prebiehalo pred
prvostupňovým súdom konanie a kto bol na tomto konaní prítomný. Na tomto pojednávaní dňa
15.08.2013 bol osobne prítomný žalovaný v 5/ rade T. X., ktorý vo svojej výpovedi na 3. strane tejto
zápisnice uviedol, že navrhuje žalobu zamietnuť a zároveň oznámil, že si zabezpečí právne
zastupovanie v tejto veci. Z jazykového výkladu tohto prejavu je jednoznačné, že v čase,keď bolo
vykonávané pojednávanie dňa 15.08.2013 so začiatkom o 8.00 hodine ráno, žalovaný v 5/ rade nemal
ešte zvoleného právneho zástupcu.

Prvostupňovému súdu dňa 19.08.2013 doručil plnomocenstvo, ktoré plnomocenstvo predstavuje
zastúpenie T. X. Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. so sídlom v Poprade a je
podpísané dňa 15.08.2013. Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že Advokátska kancelária Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s. so sídlom v Poprade na pojednávaní dňa 15.08.2013 nezastupovala právne
žalovaného v 5/ rade, preto žalovanému v 5/ rade k momentu vyhlásenia rozsudku prvostupňovým
súdom na pojednávaní dňa 15.08.2013 nevzniklo právne zastúpenie na základe plnomocenstva. Toto
zastúpenie na základe plnomocenstva zo dňa 15.08.2013 vzniklo po pojednávaní v tento deň, na ktoré
plnomocenstvo a právne zastúpenie nie je možné aplikovať ust. § 142 ods. 1 O. s. p. a prihliadať na
vzniknuté trovy na základe takto udeleného plnomocenstva, ktoré bolo udelené po tom, čo žalovaný v
5/ rade bol úspešným účastníkom konania, ako na účelne vynaložené trovy na obranu práva
žalovaného v 5/ rade. Preto prvostupňový súd nepostupoval správne, ak tieto okolnosti nevzal do úvahy
a bez akéhokoľvek ďalšieho skúmania priznal žalovanému v 5/ rade účelne vynaložené trovy konania,
ktoré predstavujú trovy právneho zastúpenia Advokátskej kancelárie Hudzík-Novýsedlák Partners,
v.o.s.

Vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade, W. L., opäť musí odvolací súd konštatovať, že odvolacie námietky
žalobkyne sú dôvodné. Z obsahu prvostupňového spisu vyplýva, že žalovaný v 2/ rade dňa 26.08.2010
udelil plnomocenstvo na zastupovanie v tejto veci Advokátskej kancelárii JUDr. Maroš Zima, advokát,
AK so sídlom Hradné námestie 29, Kežmarok. V tomto plnomocenstve udelenom advokátovi súhlasil
žalovaný v 2/ rade s tým, aby sa splnomocnený advokát dal zastupovať iným advokátom a aby sa v
tejto veci dal zastúpiť svojim advokátskym koncipientom JUDr. Jánom Hudzíkom. Toto plnomocentvo
udelené Advokátskej kancelárii JUDr. Maroš Zima so sídlom v Kežmarku počas celého konania nebolo
odvolané a trvá doposiaľ. Advokát JUDr. Maroš Zima v mene svojho klienta dňa 31.08.2010 vypracoval
vyjadrenie k návrhu na začatie konania, na pojednávaní dňa 24.09.2010 sa advokát JUDr. Maroš Zima
nezúčastnil, substitučne ho zastupoval JUDr. Ján Hudzík, avšak v spisovom materiáli chýba akékoľvek
substitučné plnomocenstvo pre tohto koncipienta Advokátskej kancelárie JUDr. Maroša Zimu.
Substitučná plná moc totiž nie je nahradená tým, že so zastúpením advokáta v plnomocenstve zo dňa
26.08.2010 JUDr. Jánom Hudzíkom koncipientom súhlasí klient - žalovaný v 2/ rade. Na pojednávaní
dňa 15.08.2013 sa opäť advokát JUDr. Maroš Zima nezúčastnil, bol prítomný JUDr. Ján Hudzík, ktorý
podľa zápisnice z pojednávania bol nesprávne označovaný sudcom ako právny zástupca žalovaného v
2/ rade. Prvostupňový súd nerozhodol vo veci tak, aby mal splnené všetky podmienky konania a aby
plná moc udelená JUDr. Hudzíkovi bola k dispozícii súdu. Plná moc bola predložená na výzvu
prvostupňového súdu po rozhodnutí vo veci samej až dňa 24.09.2013 pre Advokátsku kanceláriu
Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. zo dňa 02.05.2013. V tomto prípade sa opäť prvostupňový súd
nesprávne vysporiadal s rozsahom právneho zastúpenia odporcu v 2/ rade, keď odporcovi v 2/ rade
priznal nárok na náhradu trov konania na základe právneho zastúpenia Advokátskej kancelárie Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s. za úkony, ktoré v jej mene vykonala iná advokátska kancelária, a to
JUDr.Maroš Zima, advokát. Ide konkrétne o vyjadrenie k veci zo dňa 31.08.2010 a účasť na
pojednávaní dňa 24.09.2010. Keďže zastúpenie odporcu v 2/ rade na pojednávaní dňa 15.08.2013 bolo
konvalidované predložením plnomocenstva odporcu zo dňa 02.05.2013, je možné v tomto prípade
priznať odporcovi v 2/ rade nárok na náhradu trov konania len za prípravu a prevzatie právneho
zastúpenia a za účasť na tomto pojednávaní dňa 15.08.2013, ako účelne vynaložené trovy konania pre
advokátsku kanceláriu Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. Ako účelne vynaložené trovy nie je možné
priznať úkony, ktoré táto advokátska kancelária nevykonala a naviac, ako účelne vynaložené trovy nie
je možné priznať nárok na náhradu za stratu času a cestovné výdavky, ktoré si táto advokátska
kancelária vyčíslila, pretože žalovaný v 2/ rade mal zvolených dvoch právnych zástupcov, dve
advokátske kancelárie, čo ust. § 24 a § 25 O. s. p. nevylučuje. Je vylúčené však, aby ako účelne
vynaložené trovy boli finančne kryté náklady obidvoch advokátskych kancelárii, alebo trovy, ktoré je
možné eliminovať účasťou advokátskej kancelárie, ktorá vykoná jednotlivé úkony úsporne a
hospodárne. V takom prípade nie je možné priznať právnemu zástupcovi odporcu Advokátskej
kancelárii Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. trovy za stratu času a cestovné výdavky, pretože tieto
trovy vznikli ako trovy, ktoré neboli účelne vynaložené, keďže odporca v 2/ rade mal  zvoleného
právneho zástupcu v sídle prvostupňového súdu JUDr. Maroša Zimu, advokáta, ktorý v prípade, pokiaľ
by bol riadne zúčastnený na konaní pred prvostupňovým súdom, by nárok na náhradu takýchto trov
nemal, pretože tieto náklady by boli zahrnuté v režijnom paušále, ktorý mu patrí a jeho advokátska
kancelária sídli v mieste sídla prvostupňového súdu.

Prvostupňový súd však vo svojom rozhodnutí takýmto spôsobom neuvažoval a bez akejkoľvek
prieskumnej činnosti priznal advokátskej kancelárii Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. všetky uplatnené
trovy konania, ktoré neskúmal z hľadiska účelnosti, aj keď mu to ust. § 142 ods. 1 O. s. p.  ukladá.

Prvostupňový súd neodôvodnil výšku odmeny za jeden úkon právnej pomoci, na základe akých
matematických prepočtov sa k náhrade 55,49 Eur dopracoval.

Právny zástupca žalovaného v 2/ rade, Advokátska kancelária Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. si za
účasť na pojednávaní dňa 15.08.2013 náhradu neuplatnili vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade, ale len vo
vzťahu k žalovanému v 5/ rade, preto vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade nie je možné im túto náhradu
priznať.

Vo vzťahu k odvolacím námietkam žalobkyne voči žalovaným v 3/ a 6/ rade opäť musí odvolací súd
uviesť, že prvostupňový súd žiadnym  spôsobom neodôvodnil, prečo priznal žalovaným nárok na
náhradu trov konania z ceny predmetu sporu vo výške 110.243,71 Eur, ktorá suma sa v obsahu
prvostupňového konania žiadnym spôsobom nevyskytla, k tejto sume sa nemala možnosť žalobkyňa
žiadnym spôsobom vyjadriť a naviac, vychádza zo znaleckého posudku Ing. J. V., ktorý znalecký
posudok bol vypracovaný pre účely uzatvorenia záložnej zmluvy, nie pre účely ustálenia všeobecnej
hodnoty nehnuteľností.

Prvostupňový súd sa vôbec nevysporiadal s tým, kedy jednotlivé úkony účtované právnym zástupcom
žalovaných v 3/ a 6/ rade boli vykonané, vzhľadom na skutočnosť, že ust. § 10 ods. 2 vyhlášky č.
655/2004 Z. z. bolo v inom znení do 30.06.2013 a od 01.07.2013, pričom podľa prechodných a
záverečných ustanovení § 20c tejto vyhlášky platí, že za úkony právnych služieb, ktoré boli vykonané
pred 01.07.2013 patrí advokátovi odmena podľa predpisov účinných do 30.06.2013. Je preto potrebné
posúdiť, či uplatnený nárok na odmenu žalovanými v 3/ až 6/ rade je správny najmä pokiaľ sa týka
výšky tarifnej hodnoty 1 úkonu.

Je pravdou, že žalobkyňa v konaní o rozšírenie žaloby voči žalovanému v 5/ rade bola úspešnou
účastníčkou konania v odvolacom konaní, kedy nie je možné od nej spravodlivo požadovať, aby
znášala náhradu trov konania žalovaného v 3/ rade. Túto okolnosť však prvostupňový súd žiadnym
spôsobom nevyhodnotil a aj napriek úspechu v tomto konaní priznal žalovanému v 3/ rade nárok na
náhradu trov konania za úkon vyjadrenie žalovaného v 3/ rade k nemeritórnemu odvolaniu žalovaného
v 5/ rade, vo vzťahu ku ktorému žalobkyňa žiadnym spôsobom nenesie zodpovednosť za účelne
vynaložené trovy.

Prvostupňový súd žiadnym spôsobom nepreskúmal dôvodnosť uplatneného nároku na cestovné a
stratu času, v tejto časti je rozhodnutie súdu prvého stupňa dokonca nielen neodôvodnené a nie je
možné zistiť skutočnú výšku cestovného a nákladov na jednu cestu medzi X. a W.. Preto aj v tejto časti
odvolací súd vyhodnotil odvolacie námietky žalobkyne za dôvodné.

Keďže prvostupňový súd sa riadnym spôsobom nezaoberal a neodôvodnil trovy konania medzi
žalobkyňou a žalovaným v 5/, 2/, 3/, 6/ rade, rozhodnutie súdu prvého stupňa trpí vadami, na ktoré
musel odvolací súd prihliadnuť, bolo potrebné v týchto výrokoch rozsudok súdu prvého stupňa podľa §
221 ods. 1 písm. f/ a h/ O. s. p. zrušiť a vrátiť na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

Úlohou prvostupňového súdu v ďalšom konaní bude vysporiadať sa so všetkými odvolacími námietkami
žalobkyne vo vzťahu k výrokom o trovách konania, spravovať sa právnym názorom odvolacieho súdu a
svoje rozhodnutie zákonným spôsobom odôvodniť tak, aby bolo preskúmateľné v inštančnom procese.
Okrem toho odvolací súd upriamuje prvostupňový súd aj na nutnosť zdôvodniť aplikáciu ust. § 150 ods.
1 O. s. p.

Odvolací súd dáva do pozornosti prvostupňovému súdu, že je neprípustné, aby po tom, čo bolo podané
odvolanie postupoval bez toho, aby neaplikoval ust.§ 209 a § 209a O. s.p., kde sú jednoznačne a
presne stanovené úlohy súdu prvého stupňa po podaní opravného prostriedku. Je vylúčené, aby
prvostupňový súd bez ďalšieho po podaní opravného prostriedku vec predložil odvolaciemu súdu tak,
ako sa to stalo v prejednávanej veci.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bude úlohou prvostupňového súdu sa riadiť podľa § 226 O. s. p.
právnym názorom odvolacieho súdu.



Napadnutým rozsudkom prvostupňový súd návrh zamietol. Žalobkyni uložil povinnosť znášať trovy
konania v prospech žalovaných v 2/ a 5/ rade vo výške 433,70 Eur,ktoré je potrebné uhradiť na účet
Advokátskej kancelárie  Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., so sídlom Mnoheľova 830/15, Poprad,
všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobkyni uložil povinnosť znášať trovy konania v
prospech žalovaných v 3/ a 6/ rade spolu vo výške 2.846,99 Eur, pričom trovy žalovaného v 3/ rade
predstavujú sumu 1.815,22 Eur a trovy žalovaného v 6/ rade predstavujú sumu 1.031,77 Eur, ktoré je
potrebné uhradiť na účet Advokátskej kancelárie RELEVANS s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3,
Bratislava, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Prvostupňový súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v prejednávanej veci neboli splnené podmienky
na to, aby súd žalobe vyhovel, keďže v konaní ako účastníčka konania vystupovala nebohá žalovaná a
okruh účastníkov konania žalobkyňou nebol riadne označený.

O trovách konania prvostupňový súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O. s. p. a podľa výsledku v konaní
priznal právo na ich náhradu úspešným žalovaným.

Trovy konania uplatnil JUDr. Hudzík, Advokátska kancelária v Poprade za žalovaného v 2/ rade a za
žalovaného v 5/ rade. JUDr. Hudzíkovi bola priznaná náhrada náklady trov právneho zastúpenia za
žalovaného v 2/ rade za prípravu a prevzatie 55,49 Eur, za písomné vyjadrenie k žalobe 55,49 Eur, za
hlavné pojednávanie dňa 24.09.2010 - 55,49 Eur. Ďalej, pokiaľ ide o žalovaného v 5/ rade, za prípravu
a prevzatie zastúpenia 60,07 Eur, za hlavné  pojednávanie dňa 15.08.2013 - 60,07 Eur. Ďalej boli
priznané 3 režijné paušály po 7,21 Eur a 1 x režijný paušál po 7,81 Eur.

Advokátskej kancelárii bol priznaný aj nárok na náhradu za stratu času za deň 24.09.2010 za cestu L. -
W. a späť, t. j. 2,5 hodiny x 2 x 12,02 Eur ( podľa § 1 vyhlášky ), t. j.48,08 Eur, strata času za deň
15.08.2013 za cestu L. - W. a späť, t. j. 2,5 hodiny x 2 x 13,01 Eur, t. j. 52,04 Eur.

Ďalej boli priznané aj cestovné výdavky podľa zákona o cestovných náhradách za deň 24.09.2010 - 17
km x 2, t. j. 34 km x 0,183, t. j. 6,22 Eur a  ( 5,2 : 100 ) x 34 x 1,375 Eur, t. j. 2,41  Eur, spolu 8,63 Eur
cestovné výdavky.

Ďalej za deň 15.08.2013 cestovné výdavky - 17 km x 2, t. j. 34 km x 0,183 = 6,22 Eur + ( 5,2 : 100 ) x
34 x 1,519 Eur = 2,68 Eur, spolu 8,90 Eur.

Trovy konania celkom za žalovaného v 2/ a 5/ rade uplatnil právny zástupca vo výške 433,70 Eur.

Výrok o trovách konania medzi žalobkyňou a žalovaným v 3/ a 6/ rade prvostupňový súd odôvodnil tak,
že advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. Bratislava si uplatnila trovy konania, kde vyčíslila hodnotu
pozemkov podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. na sumu 110.243,71 Eur. Ide o hodnotu pozemkov, o ktoré
vlastníctvo sa vedie spor. Preto hodnota jedného úkonu predstavuje 486,29 Eur.

Prvostupňový súd priznal žalovanému v 3/ rade za úkon príprava a prevzatie 645,65 Eur + režijný
paušál 7,41 Eur a DPH vo výške 20 %, teda spolu 783,67 Eur. Ďalej mu priznal za vyjadrenie
žalovaného v 3 /rade k nemeritórnemu odvolaniu žalovaného v 5/ rade 322,83 Eur + 7,63 Eur režijný
paušál + 20 % DPH, čo predstavuje 396,55 Eur. Za účasť na pojednávaní dňa 15.08.2013 pri základnej
sadzbe zníženej o 50 % za spoločný úkon bola priznaná odmena 322,83 Eur + režijný paušál 7,81 Eur
+ 20 % DPH, spolu 396,77 Eur. Teda spolu trovy konania žalovaného v 3/ rade predstavujú 1.576,99
Eur.

Žalovanému v 3/ rade bola priznaná náhrada za cestovné za použitie motorového vozidla zn. Mazda 6
pri priemernej spotrebe 6,7 l/100km dňa 15.08.2013 na trase X. - W. a späť, čo je spolu 684 km, kde
cena za 1l paliva predstavuje 1,390 Eur, základná náhrada 125 Eur bez DPH, po pomernom rozdelení
medzi žalovaného v 3/ a 6/ rade 94,44 Eur, vrátane DPH 113,33 Eur. Dňa 15.08.2013 bola priznaná
náhrada za stratu času - počet začatých polhodín 16, náhrada za začatú polhodinu 13,01 Eur, spolu
uplatnený nárok 124,90 Eur.

Advokátskej kancelárii boli priznané trovy právneho zastúpenia za žalovaného v 6/ rade, a to za
prípravu a prevzatie ( základná sadzba znížená o 50 % za spoločný úkon ), odmena bez DPH 322,83
Eur + režijný paušál 7,81 Eur + 20 % DPH, t. j. spolu 396,77 Eur. K tomu patrí účasť na pojednávaní
dňa 15.08.2013 pri základnej sadzbe zníženej o 50 % za spoločný úkon, hodnota úkonu 322,83 Eur +
režijný paušál 7,81 Eur + 20 % DPH, spolu 396,77 Eur. Žalovanému v 6/ rade bola priznaná náhrada za
cestovné dňa 15.08.2013 na ceste X. - W. a späť, t. j. 684 km pri cene paliva 1,390 Eur, základná
náhrada 125,17 Eur, náhrada bez DPH ( 50 % znížený úkon ) 94,44 Eur, náhrada vrátane DPH 113,33
Eur.Okrem toho bola priznaná aj náhrada za stratu času na deň 15.08.2013 na ceste X. - W. a späť za
16 polhodín po 13,01 Eur, náhrada celkom bez DPH 208,16 Eur + DPH, spolu 249,79 Eur a výsledná
suma krátená o 50 %, náhrada po pomernom rozdelení medzi žalovaným v 3/ a 6/ rade, t. j. 124,90 Eur.
Uvedené trovy nariadil prvostupňový súd uhradiť na účet Advokátskej kancelárie RELEVANS.

Proti tomuto rozsudku, a to proti výrokom o trovách konania, v zákonom stanovenej lehote podala
odvolanie žalobkyňa. Namietala, že konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci. Prvostupňový súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym
skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.

Namietala trovy priznané žalovanému v 2/ a žalovanému 5/ rade.

Vo vzťahu k trovám vyčísleným spoločne vo výroku II. napadnutého rozsudku namietala, že žalovaný v
5/ rade nikdy nebol v konaní zastúpený Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., a
teda si ani nemôže uplatniť nárok na náhradu trov tejto advokátskej kancelárie. Žalovaný v 5/ rade sa
pojednávania dňa 15.08.2013 zúčastnil osobne, bez zastúpenia akýmkoľvek právnym zástupcom.
Priamo do zápisnice uviedol, že si plánuje zabezpečiť právne zastúpenie v tejto veci. Teda na
pojednávaní dňa 15.08.2013 právne zastúpený nebol, preto si žiaden právny zástupca nemôže
uplatňovať nárok na náhradu trov konania. Na tomto pojednávaní bol prítomný právny zástupca
žalovaného v 2/ rade, ktorý len v jeho mene vykonával úkony. Dojednanie právneho zastúpenia
žalovaného v 5/ rade po konaní nie je účelné. Preto úkon prevzatie a príprava zastúpenia, ktoré sa
malo uskutočniť ešte pred pojednávaním dňa 15.08.2013 nie je pravdivý. V skutočnosti na tomto
pojednávaní vystupoval len žalovaný v 5/ rade. Uplatňovanie nároku na náhradu trov konania z dôvodu
údajného právneho zastúpenia zo strany žalovaného v 5/ rade je nedôvodné a priznanie vyčíslených
nárokov 2 x 60,07 Eur a režijného paušálu nie je prípustné a zo strany prvostupňového súdu nie je
správne.

Žalobkyňa namietala, že vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade vyjadrenie k žalobe zo dňa 31.08.2010
nebolo uskutočnené Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., ale inou
advokátskou, preto pokiaľ si táto Advokátska kancelária Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. uplatnila
náhradu trov konania, tento úkon je nesprávny a odmena mu  nepatrí. Nesprávne je určená aj náhrada
za stratu času právneho zástupcu, kedy za cestu L.-W. počíta nárok na náhradu za stratu času v
rozsahu 2,5 hodiny, pričom cesta z W. do L. trvá 18 minút a uplatňovanie nároku na náhradu v rozsahu
2,5 hodiny je nesprávne. Uvedené platí nielen vo vzťahu k pojednávaniu dňa 24.09.2010, ale aj vo
vzťahu k pojednávaniu dňa 15.08.2013. Žalovaný v 2/ rade v konaní je zastúpený Advokátskou
kanceláriou JUDr.Maroša Zimu, ktorá má sídlo v Kežmarku, teda v mieste konania pojednávania. Nárok
na náhradu za stratu času spojený s účasťou na pojednávaniach žalovanému v 2/ rade vôbec nepatrí a
takisto mu nepatria ani náklady na cestovné výdavky, keďže miestne cestovné je podľa § 16 ods. 3
vyhlášky zahrnuté v tzv. režijnom paušále. Žalobkyňa nemala informáciu o tom, že došlo k zmene
právneho zástupcu žalovaného v 2/ rade, na pojednávaní dňa 24.09.2010 bol žalovaný zastúpený
práve uvedenou advokátskou kanceláriou a substitučne iným advokátom. Preto takéto trovy
substitučného zastúpenia nemôže znášať žalobkyňa.

Proti výroku o trovách konania medzi žalobkyňou a žalovanými v 3/ a 6/ rade podala odvolanie
žalobkyňa. Prvostupňový súd vychádzal údajne z vyhlášky č. 655/2004 Z. z. a z hodnoty pozemkov
vyčíslených na sumu 110.243,71 Eur. Namietal aplikáciu takéhoto spôsobu vyčíslenia hodnoty 1 úkonu
na 486,29 Eur naviac, keď v uznesení prvostupňového súdu je v ďalšom texte používaná už len suma
645,65 Eur. Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky s použitím ust. § 20c vyhlášky č. 655/2004 Z. z. za všetky
úkony uskutočnené do 30.06.2013 patrí právnemu zástupcovi nárok na odmenu len podľa § 11 ods. 1
písm. a/ vyhlášky, podľa ktorého základná sadzba tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby je 1/13-ina
výpočtového  základu, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch alebo ju možno
zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Teda do tohto dátumu nebolo možné vychádzať z hodnoty veci, o
ktorej vlastníctvo sa vedie spor, alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu. Táto možnosť bola
zavedená vyhláškou až od 01.07.2013. Preto odmena za právne zastúpenie žalovaných v 3/ a 6/ rade
nie je uplatnená v správnej výške a nie je ani priznaná v správnej výške,keď sa má vychádzať z 1/13-
iny výpočtového základu. Žalovaní určili hodnotu veci na sumu 110.243,71 Eur, ktorá suma je vysoká,
nezodpovedá skutočnej hodnote veci. Nie je dôvod, aby žalobkyňa znášala trovy konania na základe
svojvoľného určenia hodnoty 1 úkonu žalovanými v 3/ a 6/ rade.  Takáto suma nemá relevantný základ
a nie je objektivizovaná žiadnym dôkazom.

Žalobkyňa namietala, že úkon priznaný žalovanému v 3/ rade, označený ako vyjadrenie žalovaného v
3/ rade k meritórnemu odvolaniu žalovaného v 5/ rade, by žalovanému v 3/ rade nemal byť priznaný,
keďže žalovaný v 3/ rade v ňom uviedol, že ponecháva rozhodnutie na zvážení súdu v odvolacom
konaní. Teda nejde o plnohodnotné vyjadrenie a naviac odvolanie smerovalo voči rozhodnutiu súdu
prvého stupňa, ktoré bolo potvrdené a teda žalobkyňa bola v celom rozsahu v odvolacom konaní
úspešná, keď navrhla vstup žalovaného v 5 /rade do konania. Preto niet dôvodu prečo by tieto trovy
mala znášať žalobkyňa.

Namietala určený nárok na náhradu cestovného, keď pri označených parametroch žalovanými náklady
na jednu cestu predstavujú 63,70 Eur a nie  94,44 Eur. Taktiež cesta medzi W. a X. trvá 3 hodiny 25
minút, čo je 7 začatých polhodín x 2 je 14 začatých polhodín a nie 16 začatých polhodín, ako to uviedol
prvostupňový súd.

Trovy žalovaného v 6/ rade sú nesprávne, nesprávne vypočítané, pričom ich prevzatie a príprava sa
uskutočnila pred 01.07.2013,a  preto aplikácia § 10 ods. 2 vyhlášky neprichádza do úvahy. Preto
žalobkyňa žiadala, aby odvolací súd napadnutý rozsudok v rozsahu výrokov o trovách konania zrušil a
vrátil na nové konanie prvostupňovému súdu. Uplatnila si trovy odvolacieho konania.

Odvolací súd v rámci kompetencií vyplývajúcich z ust. § 10 ods. 1 O. s. p. preskúmal napadnutý
rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo v zmysle zásad uvedených v
ust. § 212 O. s. p., vo veci nenariadil odvolacie pojednávanie, čo je v súlade s ust. § 214 ods. 1, 2 O. s.
p. a zistil, že odvolanie žalobkyne je dôvodné.

Najskôr je potrebné uviesť, že rozhodovanie o trovách konania v sporovom konaní je ovládané zásadou
úspechu v spore. Na daný právny vzťah je preto potrebné aplikovať ust. § 142 ods. 1 O. s. p., podľa
ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné
uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Z citácie tohto zákonného ustanovenie jednoznačne sa dáva do popredia nárok na náhradu trov
konania v prospech účastníka, ktorý v spore bol úspešným. Povinnosť nahradiť trovy konania
neúspešným účastníkom konania však nezahŕňa všetky trovy, ale iba tie, ktoré boli potrebné na účelné
uplatňovanie alebo bránenie práva. Súd nemôže zaviazať účastníka na náhradu tých trov, ktoré druhý
účastník počas konania vynaložil zbytočne.

Podľa § 150 ods. 1 O. s. p. veta prvá, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd
výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať.

Citované zákonné ustanovenie predstavuje odchýlku zo zásady zodpovednosti za výsledok v spore
podľa § 142 O. s. p. Pri posudzovaní dôvodov hodných osobitného zreteľa, súd musí vziať do úvahy
majetkové, sociálne, osobné, zárobkové a iné pomery všetkých účastníkov konania, teda nielen toho
účastníka konania, ktorého by zaťažovala povinnosť nahradiť trovy konania, ale aj toho účastníka,
ktorého majetková sféra by bola výnimočným nepriznaním náhrady trov dotknutá a všímať si aj
okolnosti, ktoré viedli účastníkov k uplatneniu práva  na súde a ich postoj v konaní. Súd musí pri
rozhodovaní o trovách konania podľa § 142 O. s. p. vždy v rozhodnutí odôvodniť prečo použil alebo
nepoužil ust. § 150 ods. 1 O. s. p. Na ust. § 150 ods. 1 O. s. p. je potrebné prihliadať vždy, keď sa
rozhoduje o trovách konania podľa § 142 O. s. p.

Rozhodnutie súdu prvého stupňa  však neobsahuje žiadne okolnosti, ktoré by odôvodňovali aplikáciu
ust. § 150 ods. 1 O. s. p., aj keď ust. § 157 ods. 2 O. s. p. v spojení s ust. § 167 ods. 2 O. s. p. ukladá
súdu rozhodnutie riadnym spôsobom odôvodniť, teda aj výrok o trovách konania, pričom pokiaľ
rozhodnutie súdu prvého stupňa nie je riadne odôvodnené a je arbitrárne, dochádza k porušeniu článku
46 ods. 1 Ústavy SR a porušuje sa právo na súdnu ochranu a ďalej sa porušuje článok 6 ods. 1
Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd a porušuje sa právo na spravodlivé súdne
konanie. Súčasťou základného práva na spravodlivé súdne konanie a právo  na súdnu ochranu je v
odôvodnení súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede  na všetky skutkovo a
právne relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a ochranou
proti takémuto uplatneniu. Súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania,
ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny
základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzal do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi
konania.

Keďže rozhodnutie súdu prvého stupňa nie je náležite odôvodnené najmä v dôsledku skutočností, že
nebolo aplikované ust.§ 150 ods. 1 O. s. p., prvostupňový súd porušil práva účastníkov konania, odňal
im právo konať a preto bol dôvod na zrušenie veci podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O. s. p. vo výroku o
trovách konania.

Naviac je potrebné uviesť, že prvostupňový súd zrejme už vzhľadom na rozsahu tohto konania
nepamätá, že žalobkyňa bola oslobodená od platenia súdneho poplatku v celom rozsahu pre
prvostupňové aj odvolacie konanie, kde návrh podala na č. l. 96 súdneho spisu a na č. l. 105 súdneho
spisu jej toto oslobodenie bolo priznané. Preto už len táto samotná okolnosť mala viesť súd prvého
stupňa k tomu, aby sa zaoberal aj možnou aplikáciou ust. § 150 ods. 1 O. s. p., po tom čo zistil, že
žalobkyňa je zodpovedná za trovy konania a po tom, čo ustálil, v akej výške tieto trovy vznikli.

V ďalšom odvolací súd  vzhľadom na odvolacie námietky žalobkyne poukazuje na ust. § 24 O. s.p.,
podľa ktorého účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Ak nejde o
zastupovanie podľa § 26, môže si účastník zvoliť za zástupcu len fyzickú osobu. V tej istej veci môže
mať účastník súčasne len jedného zvoleného zástupcu; to neplatí, ak ide o zastúpenie podľa § 25.

Podľa § 25 ods. 1 O. s. p., ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. Plnomocenstvo
udelené advokátovi nemožno obmedziť.

Odvolací súd zistil vo vzťahu k vyúčtovaným trovám konania Advokátskou kanceláriou Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s., že vyúčtovaním zo dňa 16.05.2013, ktoré došlo prvostupňovému súdu dňa
19.08.2013 si táto advokátska kancelária vyúčtovala náhradu trov právneho zastúpenia odporcu v 2/ a
3/ rade a predložila vyčíslenie trov právneho zastúpenia.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že advokátska kancelária nezastupovala žalovaného v 3/ rade, tak
ako to nesprávne uvádza vo svojom vyúčtovaní. Následne si vyúčtovala odmenu za žalovaného v 2/
rade za prípravu a prevzatie zastúpenia, za písomné vyjadrenie k žalobe a účasť na hlavnom
pojednávaní dňa 24.09.2010. Vyúčtovala si prevzatie a prípravu zastúpenia za odporcu v 5/ rade a za
hlavné pojednávanie dňa 15.08.2013. K týmto úkonom žiadala priznať aj vyčíslené režijné paušály.
Vyčíslila stratu času dňa 24.09.2010 a 15.08.2013 a ďalej cestovné výdavky za 24.09.2010 a
15.08.2013.

Z obsahu spisového materiálu vyplýva, že vyúčtovanie trov právneho zastúpenia touto advokátskou
kanceláriou nie je správne, nemá oporu v obsahu prvostupňového spisu. Odvolací súd zistil zhodne tak,
ako uviedla žalobkyňa vo svojom odvolaní, že žalovaný v 5/ rade bol pripustený do konania uznesením
na č.l.122 spisu, ktoré sa stalo právoplatné dňa 04.05.2012. Na prvom pojednávaní, na ktorom sa
žalovaný v 5/ rade zúčastnil, bolo dňa 15.08.2013. Zápisnica z tohto pojednávania sa nachádza na č. l.
275 súdneho spisu. Z obsahu tejto zápisnice odvolací súd zistil, akým spôsobom prebiehalo pred
prvostupňovým súdom konanie a kto bol na tomto konaní prítomný. Na tomto pojednávaní dňa
15.08.2013 bol osobne prítomný žalovaný v 5/ rade T. X., ktorý vo svojej výpovedi na 3. strane tejto
zápisnice uviedol, že navrhuje žalobu zamietnuť a zároveň oznámil, že si zabezpečí právne
zastupovanie v tejto veci. Z jazykového výkladu tohto prejavu je jednoznačné, že v čase,keď bolo
vykonávané pojednávanie dňa 15.08.2013 so začiatkom o 8.00 hodine ráno, žalovaný v 5/ rade nemal
ešte zvoleného právneho zástupcu.

Prvostupňovému súdu dňa 19.08.2013 doručil plnomocenstvo, ktoré plnomocenstvo predstavuje
zastúpenie T. X. Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. so sídlom v Poprade a je
podpísané dňa 15.08.2013. Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že Advokátska kancelária Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s. so sídlom v Poprade na pojednávaní dňa 15.08.2013 nezastupovala právne
žalovaného v 5/ rade, preto žalovanému v 5/ rade k momentu vyhlásenia rozsudku prvostupňovým
súdom na pojednávaní dňa 15.08.2013 nevzniklo právne zastúpenie na základe plnomocenstva. Toto
zastúpenie na základe plnomocenstva zo dňa 15.08.2013 vzniklo po pojednávaní v tento deň, na ktoré
plnomocenstvo a právne zastúpenie nie je možné aplikovať ust. § 142 ods. 1 O. s. p. a prihliadať na
vzniknuté trovy na základe takto udeleného plnomocenstva, ktoré bolo udelené po tom, čo žalovaný v
5/ rade bol úspešným účastníkom konania, ako na účelne vynaložené trovy na obranu práva
žalovaného v 5/ rade. Preto prvostupňový súd nepostupoval správne, ak tieto okolnosti nevzal do úvahy
a bez akéhokoľvek ďalšieho skúmania priznal žalovanému v 5/ rade účelne vynaložené trovy konania,
ktoré predstavujú trovy právneho zastúpenia Advokátskej kancelárie Hudzík-Novýsedlák Partners,
v.o.s.

Vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade, W. L., opäť musí odvolací súd konštatovať, že odvolacie námietky
žalobkyne sú dôvodné. Z obsahu prvostupňového spisu vyplýva, že žalovaný v 2/ rade dňa 26.08.2010
udelil plnomocenstvo na zastupovanie v tejto veci Advokátskej kancelárii JUDr. Maroš Zima, advokát,
AK so sídlom Hradné námestie 29, Kežmarok. V tomto plnomocenstve udelenom advokátovi súhlasil
žalovaný v 2/ rade s tým, aby sa splnomocnený advokát dal zastupovať iným advokátom a aby sa v
tejto veci dal zastúpiť svojim advokátskym koncipientom JUDr. Jánom Hudzíkom. Toto plnomocentvo
udelené Advokátskej kancelárii JUDr. Maroš Zima so sídlom v Kežmarku počas celého konania nebolo
odvolané a trvá doposiaľ. Advokát JUDr. Maroš Zima v mene svojho klienta dňa 31.08.2010 vypracoval
vyjadrenie k návrhu na začatie konania, na pojednávaní dňa 24.09.2010 sa advokát JUDr. Maroš Zima
nezúčastnil, substitučne ho zastupoval JUDr. Ján Hudzík, avšak v spisovom materiáli chýba akékoľvek
substitučné plnomocenstvo pre tohto koncipienta Advokátskej kancelárie JUDr. Maroša Zimu.
Substitučná plná moc totiž nie je nahradená tým, že so zastúpením advokáta v plnomocenstve zo dňa
26.08.2010 JUDr. Jánom Hudzíkom koncipientom súhlasí klient - žalovaný v 2/ rade. Na pojednávaní
dňa 15.08.2013 sa opäť advokát JUDr. Maroš Zima nezúčastnil, bol prítomný JUDr. Ján Hudzík, ktorý
podľa zápisnice z pojednávania bol nesprávne označovaný sudcom ako právny zástupca žalovaného v
2/ rade. Prvostupňový súd nerozhodol vo veci tak, aby mal splnené všetky podmienky konania a aby
plná moc udelená JUDr. Hudzíkovi bola k dispozícii súdu. Plná moc bola predložená na výzvu
prvostupňového súdu po rozhodnutí vo veci samej až dňa 24.09.2013 pre Advokátsku kanceláriu
Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. zo dňa 02.05.2013. V tomto prípade sa opäť prvostupňový súd
nesprávne vysporiadal s rozsahom právneho zastúpenia odporcu v 2/ rade, keď odporcovi v 2/ rade
priznal nárok na náhradu trov konania na základe právneho zastúpenia Advokátskej kancelárie Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s. za úkony, ktoré v jej mene vykonala iná advokátska kancelária, a to
JUDr.Maroš Zima, advokát. Ide konkrétne o vyjadrenie k veci zo dňa 31.08.2010 a účasť na
pojednávaní dňa 24.09.2010. Keďže zastúpenie odporcu v 2/ rade na pojednávaní dňa 15.08.2013 bolo
konvalidované predložením plnomocenstva odporcu zo dňa 02.05.2013, je možné v tomto prípade
priznať odporcovi v 2/ rade nárok na náhradu trov konania len za prípravu a prevzatie právneho
zastúpenia a za účasť na tomto pojednávaní dňa 15.08.2013, ako účelne vynaložené trovy konania pre
advokátsku kanceláriu Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. Ako účelne vynaložené trovy nie je možné
priznať úkony, ktoré táto advokátska kancelária nevykonala a naviac, ako účelne vynaložené trovy nie
je možné priznať nárok na náhradu za stratu času a cestovné výdavky, ktoré si táto advokátska
kancelária vyčíslila, pretože žalovaný v 2/ rade mal zvolených dvoch právnych zástupcov, dve
advokátske kancelárie, čo ust. § 24 a § 25 O. s. p. nevylučuje. Je vylúčené však, aby ako účelne
vynaložené trovy boli finančne kryté náklady obidvoch advokátskych kancelárii, alebo trovy, ktoré je
možné eliminovať účasťou advokátskej kancelárie, ktorá vykoná jednotlivé úkony úsporne a
hospodárne. V takom prípade nie je možné priznať právnemu zástupcovi odporcu Advokátskej
kancelárii Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. trovy za stratu času a cestovné výdavky, pretože tieto
trovy vznikli ako trovy, ktoré neboli účelne vynaložené, keďže odporca v 2/ rade mal  zvoleného
právneho zástupcu v sídle prvostupňového súdu JUDr. Maroša Zimu, advokáta, ktorý v prípade, pokiaľ
by bol riadne zúčastnený na konaní pred prvostupňovým súdom, by nárok na náhradu takýchto trov
nemal, pretože tieto náklady by boli zahrnuté v režijnom paušále, ktorý mu patrí a jeho advokátska
kancelária sídli v mieste sídla prvostupňového súdu.

Prvostupňový súd však vo svojom rozhodnutí takýmto spôsobom neuvažoval a bez akejkoľvek
prieskumnej činnosti priznal advokátskej kancelárii Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. všetky uplatnené
trovy konania, ktoré neskúmal z hľadiska účelnosti, aj keď mu to ust. § 142 ods. 1 O. s. p.  ukladá.

Prvostupňový súd neodôvodnil výšku odmeny za jeden úkon právnej pomoci, na základe akých
matematických prepočtov sa k náhrade 55,49 Eur dopracoval.

Právny zástupca žalovaného v 2/ rade, Advokátska kancelária Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. si za
účasť na pojednávaní dňa 15.08.2013 náhradu neuplatnili vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade, ale len vo
vzťahu k žalovanému v 5/ rade, preto vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade nie je možné im túto náhradu
priznať.

Vo vzťahu k odvolacím námietkam žalobkyne voči žalovaným v 3/ a 6/ rade opäť musí odvolací súd
uviesť, že prvostupňový súd žiadnym  spôsobom neodôvodnil, prečo priznal žalovaným nárok na
náhradu trov konania z ceny predmetu sporu vo výške 110.243,71 Eur, ktorá suma sa v obsahu
prvostupňového konania žiadnym spôsobom nevyskytla, k tejto sume sa nemala možnosť žalobkyňa
žiadnym spôsobom vyjadriť a naviac, vychádza zo znaleckého posudku Ing. J. V., ktorý znalecký
posudok bol vypracovaný pre účely uzatvorenia záložnej zmluvy, nie pre účely ustálenia všeobecnej
hodnoty nehnuteľností.

Prvostupňový súd sa vôbec nevysporiadal s tým, kedy jednotlivé úkony účtované právnym zástupcom
žalovaných v 3/ a 6/ rade boli vykonané, vzhľadom na skutočnosť, že ust. § 10 ods. 2 vyhlášky č.
655/2004 Z. z. bolo v inom znení do 30.06.2013 a od 01.07.2013, pričom podľa prechodných a
záverečných ustanovení § 20c tejto vyhlášky platí, že za úkony právnych služieb, ktoré boli vykonané
pred 01.07.2013 patrí advokátovi odmena podľa predpisov účinných do 30.06.2013. Je preto potrebné
posúdiť, či uplatnený nárok na odmenu žalovanými v 3/ až 6/ rade je správny najmä pokiaľ sa týka
výšky tarifnej hodnoty 1 úkonu.

Je pravdou, že žalobkyňa v konaní o rozšírenie žaloby voči žalovanému v 5/ rade bola úspešnou
účastníčkou konania v odvolacom konaní, kedy nie je možné od nej spravodlivo požadovať, aby
znášala náhradu trov konania žalovaného v 3/ rade. Túto okolnosť však prvostupňový súd žiadnym
spôsobom nevyhodnotil a aj napriek úspechu v tomto konaní priznal žalovanému v 3/ rade nárok na
náhradu trov konania za úkon vyjadrenie žalovaného v 3/ rade k nemeritórnemu odvolaniu žalovaného
v 5/ rade, vo vzťahu ku ktorému žalobkyňa žiadnym spôsobom nenesie zodpovednosť za účelne
vynaložené trovy.

Prvostupňový súd žiadnym spôsobom nepreskúmal dôvodnosť uplatneného nároku na cestovné a
stratu času, v tejto časti je rozhodnutie súdu prvého stupňa dokonca nielen neodôvodnené a nie je
možné zistiť skutočnú výšku cestovného a nákladov na jednu cestu medzi X. a W.. Preto aj v tejto časti
odvolací súd vyhodnotil odvolacie námietky žalobkyne za dôvodné.

Keďže prvostupňový súd sa riadnym spôsobom nezaoberal a neodôvodnil trovy konania medzi
žalobkyňou a žalovaným v 5/, 2/, 3/, 6/ rade, rozhodnutie súdu prvého stupňa trpí vadami, na ktoré
musel odvolací súd prihliadnuť, bolo potrebné v týchto výrokoch rozsudok súdu prvého stupňa podľa §
221 ods. 1 písm. f/ a h/ O. s. p. zrušiť a vrátiť na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

Úlohou prvostupňového súdu v ďalšom konaní bude vysporiadať sa so všetkými odvolacími námietkami
žalobkyne vo vzťahu k výrokom o trovách konania, spravovať sa právnym názorom odvolacieho súdu a
svoje rozhodnutie zákonným spôsobom odôvodniť tak, aby bolo preskúmateľné v inštančnom procese.
Okrem toho odvolací súd upriamuje prvostupňový súd aj na nutnosť zdôvodniť aplikáciu ust. § 150 ods.
1 O. s. p.

Odvolací súd dáva do pozornosti prvostupňovému súdu, že je neprípustné, aby po tom, čo bolo podané
odvolanie postupoval bez toho, aby neaplikoval ust.§ 209 a § 209a O. s.p., kde sú jednoznačne a
presne stanovené úlohy súdu prvého stupňa po podaní opravného prostriedku. Je vylúčené, aby
prvostupňový súd bez ďalšieho po podaní opravného prostriedku vec predložil odvolaciemu súdu tak,
ako sa to stalo v prejednávanej veci.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bude úlohou prvostupňového súdu sa riadiť podľa § 226 O. s. p.
právnym názorom odvolacieho súdu.



Napadnutým rozsudkom prvostupňový súd návrh zamietol. Žalobkyni uložil povinnosť znášať trovy
konania v prospech žalovaných v 2/ a 5/ rade vo výške 433,70 Eur,ktoré je potrebné uhradiť na účet
Advokátskej kancelárie  Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., so sídlom Mnoheľova 830/15, Poprad,
všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobkyni uložil povinnosť znášať trovy konania v
prospech žalovaných v 3/ a 6/ rade spolu vo výške 2.846,99 Eur, pričom trovy žalovaného v 3/ rade
predstavujú sumu 1.815,22 Eur a trovy žalovaného v 6/ rade predstavujú sumu 1.031,77 Eur, ktoré je
potrebné uhradiť na účet Advokátskej kancelárie RELEVANS s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3,
Bratislava, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Prvostupňový súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v prejednávanej veci neboli splnené podmienky
na to, aby súd žalobe vyhovel, keďže v konaní ako účastníčka konania vystupovala nebohá žalovaná a
okruh účastníkov konania žalobkyňou nebol riadne označený.

O trovách konania prvostupňový súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O. s. p. a podľa výsledku v konaní
priznal právo na ich náhradu úspešným žalovaným.

Trovy konania uplatnil JUDr. Hudzík, Advokátska kancelária v Poprade za žalovaného v 2/ rade a za
žalovaného v 5/ rade. JUDr. Hudzíkovi bola priznaná náhrada náklady trov právneho zastúpenia za
žalovaného v 2/ rade za prípravu a prevzatie 55,49 Eur, za písomné vyjadrenie k žalobe 55,49 Eur, za
hlavné pojednávanie dňa 24.09.2010 - 55,49 Eur. Ďalej, pokiaľ ide o žalovaného v 5/ rade, za prípravu
a prevzatie zastúpenia 60,07 Eur, za hlavné  pojednávanie dňa 15.08.2013 - 60,07 Eur. Ďalej boli
priznané 3 režijné paušály po 7,21 Eur a 1 x režijný paušál po 7,81 Eur.

Advokátskej kancelárii bol priznaný aj nárok na náhradu za stratu času za deň 24.09.2010 za cestu L. -
W. a späť, t. j. 2,5 hodiny x 2 x 12,02 Eur ( podľa § 1 vyhlášky ), t. j.48,08 Eur, strata času za deň
15.08.2013 za cestu L. - W. a späť, t. j. 2,5 hodiny x 2 x 13,01 Eur, t. j. 52,04 Eur.

Ďalej boli priznané aj cestovné výdavky podľa zákona o cestovných náhradách za deň 24.09.2010 - 17
km x 2, t. j. 34 km x 0,183, t. j. 6,22 Eur a  ( 5,2 : 100 ) x 34 x 1,375 Eur, t. j. 2,41  Eur, spolu 8,63 Eur
cestovné výdavky.

Ďalej za deň 15.08.2013 cestovné výdavky - 17 km x 2, t. j. 34 km x 0,183 = 6,22 Eur + ( 5,2 : 100 ) x
34 x 1,519 Eur = 2,68 Eur, spolu 8,90 Eur.

Trovy konania celkom za žalovaného v 2/ a 5/ rade uplatnil právny zástupca vo výške 433,70 Eur.

Výrok o trovách konania medzi žalobkyňou a žalovaným v 3/ a 6/ rade prvostupňový súd odôvodnil tak,
že advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. Bratislava si uplatnila trovy konania, kde vyčíslila hodnotu
pozemkov podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. na sumu 110.243,71 Eur. Ide o hodnotu pozemkov, o ktoré
vlastníctvo sa vedie spor. Preto hodnota jedného úkonu predstavuje 486,29 Eur.

Prvostupňový súd priznal žalovanému v 3/ rade za úkon príprava a prevzatie 645,65 Eur + režijný
paušál 7,41 Eur a DPH vo výške 20 %, teda spolu 783,67 Eur. Ďalej mu priznal za vyjadrenie
žalovaného v 3 /rade k nemeritórnemu odvolaniu žalovaného v 5/ rade 322,83 Eur + 7,63 Eur režijný
paušál + 20 % DPH, čo predstavuje 396,55 Eur. Za účasť na pojednávaní dňa 15.08.2013 pri základnej
sadzbe zníženej o 50 % za spoločný úkon bola priznaná odmena 322,83 Eur + režijný paušál 7,81 Eur
+ 20 % DPH, spolu 396,77 Eur. Teda spolu trovy konania žalovaného v 3/ rade predstavujú 1.576,99
Eur.

Žalovanému v 3/ rade bola priznaná náhrada za cestovné za použitie motorového vozidla zn. Mazda 6
pri priemernej spotrebe 6,7 l/100km dňa 15.08.2013 na trase X. - W. a späť, čo je spolu 684 km, kde
cena za 1l paliva predstavuje 1,390 Eur, základná náhrada 125 Eur bez DPH, po pomernom rozdelení
medzi žalovaného v 3/ a 6/ rade 94,44 Eur, vrátane DPH 113,33 Eur. Dňa 15.08.2013 bola priznaná
náhrada za stratu času - počet začatých polhodín 16, náhrada za začatú polhodinu 13,01 Eur, spolu
uplatnený nárok 124,90 Eur.

Advokátskej kancelárii boli priznané trovy právneho zastúpenia za žalovaného v 6/ rade, a to za
prípravu a prevzatie ( základná sadzba znížená o 50 % za spoločný úkon ), odmena bez DPH 322,83
Eur + režijný paušál 7,81 Eur + 20 % DPH, t. j. spolu 396,77 Eur. K tomu patrí účasť na pojednávaní
dňa 15.08.2013 pri základnej sadzbe zníženej o 50 % za spoločný úkon, hodnota úkonu 322,83 Eur +
režijný paušál 7,81 Eur + 20 % DPH, spolu 396,77 Eur. Žalovanému v 6/ rade bola priznaná náhrada za
cestovné dňa 15.08.2013 na ceste X. - W. a späť, t. j. 684 km pri cene paliva 1,390 Eur, základná
náhrada 125,17 Eur, náhrada bez DPH ( 50 % znížený úkon ) 94,44 Eur, náhrada vrátane DPH 113,33
Eur.Okrem toho bola priznaná aj náhrada za stratu času na deň 15.08.2013 na ceste X. - W. a späť za
16 polhodín po 13,01 Eur, náhrada celkom bez DPH 208,16 Eur + DPH, spolu 249,79 Eur a výsledná
suma krátená o 50 %, náhrada po pomernom rozdelení medzi žalovaným v 3/ a 6/ rade, t. j. 124,90 Eur.
Uvedené trovy nariadil prvostupňový súd uhradiť na účet Advokátskej kancelárie RELEVANS.

Proti tomuto rozsudku, a to proti výrokom o trovách konania, v zákonom stanovenej lehote podala
odvolanie žalobkyňa. Namietala, že konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci. Prvostupňový súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym
skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.

Namietala trovy priznané žalovanému v 2/ a žalovanému 5/ rade.

Vo vzťahu k trovám vyčísleným spoločne vo výroku II. napadnutého rozsudku namietala, že žalovaný v
5/ rade nikdy nebol v konaní zastúpený Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., a
teda si ani nemôže uplatniť nárok na náhradu trov tejto advokátskej kancelárie. Žalovaný v 5/ rade sa
pojednávania dňa 15.08.2013 zúčastnil osobne, bez zastúpenia akýmkoľvek právnym zástupcom.
Priamo do zápisnice uviedol, že si plánuje zabezpečiť právne zastúpenie v tejto veci. Teda na
pojednávaní dňa 15.08.2013 právne zastúpený nebol, preto si žiaden právny zástupca nemôže
uplatňovať nárok na náhradu trov konania. Na tomto pojednávaní bol prítomný právny zástupca
žalovaného v 2/ rade, ktorý len v jeho mene vykonával úkony. Dojednanie právneho zastúpenia
žalovaného v 5/ rade po konaní nie je účelné. Preto úkon prevzatie a príprava zastúpenia, ktoré sa
malo uskutočniť ešte pred pojednávaním dňa 15.08.2013 nie je pravdivý. V skutočnosti na tomto
pojednávaní vystupoval len žalovaný v 5/ rade. Uplatňovanie nároku na náhradu trov konania z dôvodu
údajného právneho zastúpenia zo strany žalovaného v 5/ rade je nedôvodné a priznanie vyčíslených
nárokov 2 x 60,07 Eur a režijného paušálu nie je prípustné a zo strany prvostupňového súdu nie je
správne.

Žalobkyňa namietala, že vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade vyjadrenie k žalobe zo dňa 31.08.2010
nebolo uskutočnené Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., ale inou
advokátskou, preto pokiaľ si táto Advokátska kancelária Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. uplatnila
náhradu trov konania, tento úkon je nesprávny a odmena mu  nepatrí. Nesprávne je určená aj náhrada
za stratu času právneho zástupcu, kedy za cestu L.-W. počíta nárok na náhradu za stratu času v
rozsahu 2,5 hodiny, pričom cesta z W. do L. trvá 18 minút a uplatňovanie nároku na náhradu v rozsahu
2,5 hodiny je nesprávne. Uvedené platí nielen vo vzťahu k pojednávaniu dňa 24.09.2010, ale aj vo
vzťahu k pojednávaniu dňa 15.08.2013. Žalovaný v 2/ rade v konaní je zastúpený Advokátskou
kanceláriou JUDr.Maroša Zimu, ktorá má sídlo v Kežmarku, teda v mieste konania pojednávania. Nárok
na náhradu za stratu času spojený s účasťou na pojednávaniach žalovanému v 2/ rade vôbec nepatrí a
takisto mu nepatria ani náklady na cestovné výdavky, keďže miestne cestovné je podľa § 16 ods. 3
vyhlášky zahrnuté v tzv. režijnom paušále. Žalobkyňa nemala informáciu o tom, že došlo k zmene
právneho zástupcu žalovaného v 2/ rade, na pojednávaní dňa 24.09.2010 bol žalovaný zastúpený
práve uvedenou advokátskou kanceláriou a substitučne iným advokátom. Preto takéto trovy
substitučného zastúpenia nemôže znášať žalobkyňa.

Proti výroku o trovách konania medzi žalobkyňou a žalovanými v 3/ a 6/ rade podala odvolanie
žalobkyňa. Prvostupňový súd vychádzal údajne z vyhlášky č. 655/2004 Z. z. a z hodnoty pozemkov
vyčíslených na sumu 110.243,71 Eur. Namietal aplikáciu takéhoto spôsobu vyčíslenia hodnoty 1 úkonu
na 486,29 Eur naviac, keď v uznesení prvostupňového súdu je v ďalšom texte používaná už len suma
645,65 Eur. Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky s použitím ust. § 20c vyhlášky č. 655/2004 Z. z. za všetky
úkony uskutočnené do 30.06.2013 patrí právnemu zástupcovi nárok na odmenu len podľa § 11 ods. 1
písm. a/ vyhlášky, podľa ktorého základná sadzba tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby je 1/13-ina
výpočtového  základu, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch alebo ju možno
zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Teda do tohto dátumu nebolo možné vychádzať z hodnoty veci, o
ktorej vlastníctvo sa vedie spor, alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu. Táto možnosť bola
zavedená vyhláškou až od 01.07.2013. Preto odmena za právne zastúpenie žalovaných v 3/ a 6/ rade
nie je uplatnená v správnej výške a nie je ani priznaná v správnej výške,keď sa má vychádzať z 1/13-
iny výpočtového základu. Žalovaní určili hodnotu veci na sumu 110.243,71 Eur, ktorá suma je vysoká,
nezodpovedá skutočnej hodnote veci. Nie je dôvod, aby žalobkyňa znášala trovy konania na základe
svojvoľného určenia hodnoty 1 úkonu žalovanými v 3/ a 6/ rade.  Takáto suma nemá relevantný základ
a nie je objektivizovaná žiadnym dôkazom.

Žalobkyňa namietala, že úkon priznaný žalovanému v 3/ rade, označený ako vyjadrenie žalovaného v
3/ rade k meritórnemu odvolaniu žalovaného v 5/ rade, by žalovanému v 3/ rade nemal byť priznaný,
keďže žalovaný v 3/ rade v ňom uviedol, že ponecháva rozhodnutie na zvážení súdu v odvolacom
konaní. Teda nejde o plnohodnotné vyjadrenie a naviac odvolanie smerovalo voči rozhodnutiu súdu
prvého stupňa, ktoré bolo potvrdené a teda žalobkyňa bola v celom rozsahu v odvolacom konaní
úspešná, keď navrhla vstup žalovaného v 5 /rade do konania. Preto niet dôvodu prečo by tieto trovy
mala znášať žalobkyňa.

Namietala určený nárok na náhradu cestovného, keď pri označených parametroch žalovanými náklady
na jednu cestu predstavujú 63,70 Eur a nie  94,44 Eur. Taktiež cesta medzi W. a X. trvá 3 hodiny 25
minút, čo je 7 začatých polhodín x 2 je 14 začatých polhodín a nie 16 začatých polhodín, ako to uviedol
prvostupňový súd.

Trovy žalovaného v 6/ rade sú nesprávne, nesprávne vypočítané, pričom ich prevzatie a príprava sa
uskutočnila pred 01.07.2013,a  preto aplikácia § 10 ods. 2 vyhlášky neprichádza do úvahy. Preto
žalobkyňa žiadala, aby odvolací súd napadnutý rozsudok v rozsahu výrokov o trovách konania zrušil a
vrátil na nové konanie prvostupňovému súdu. Uplatnila si trovy odvolacieho konania.

Odvolací súd v rámci kompetencií vyplývajúcich z ust. § 10 ods. 1 O. s. p. preskúmal napadnutý
rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo v zmysle zásad uvedených v
ust. § 212 O. s. p., vo veci nenariadil odvolacie pojednávanie, čo je v súlade s ust. § 214 ods. 1, 2 O. s.
p. a zistil, že odvolanie žalobkyne je dôvodné.

Najskôr je potrebné uviesť, že rozhodovanie o trovách konania v sporovom konaní je ovládané zásadou
úspechu v spore. Na daný právny vzťah je preto potrebné aplikovať ust. § 142 ods. 1 O. s. p., podľa
ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné
uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Z citácie tohto zákonného ustanovenie jednoznačne sa dáva do popredia nárok na náhradu trov
konania v prospech účastníka, ktorý v spore bol úspešným. Povinnosť nahradiť trovy konania
neúspešným účastníkom konania však nezahŕňa všetky trovy, ale iba tie, ktoré boli potrebné na účelné
uplatňovanie alebo bránenie práva. Súd nemôže zaviazať účastníka na náhradu tých trov, ktoré druhý
účastník počas konania vynaložil zbytočne.

Podľa § 150 ods. 1 O. s. p. veta prvá, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd
výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať.

Citované zákonné ustanovenie predstavuje odchýlku zo zásady zodpovednosti za výsledok v spore
podľa § 142 O. s. p. Pri posudzovaní dôvodov hodných osobitného zreteľa, súd musí vziať do úvahy
majetkové, sociálne, osobné, zárobkové a iné pomery všetkých účastníkov konania, teda nielen toho
účastníka konania, ktorého by zaťažovala povinnosť nahradiť trovy konania, ale aj toho účastníka,
ktorého majetková sféra by bola výnimočným nepriznaním náhrady trov dotknutá a všímať si aj
okolnosti, ktoré viedli účastníkov k uplatneniu práva  na súde a ich postoj v konaní. Súd musí pri
rozhodovaní o trovách konania podľa § 142 O. s. p. vždy v rozhodnutí odôvodniť prečo použil alebo
nepoužil ust. § 150 ods. 1 O. s. p. Na ust. § 150 ods. 1 O. s. p. je potrebné prihliadať vždy, keď sa
rozhoduje o trovách konania podľa § 142 O. s. p.

Rozhodnutie súdu prvého stupňa  však neobsahuje žiadne okolnosti, ktoré by odôvodňovali aplikáciu
ust. § 150 ods. 1 O. s. p., aj keď ust. § 157 ods. 2 O. s. p. v spojení s ust. § 167 ods. 2 O. s. p. ukladá
súdu rozhodnutie riadnym spôsobom odôvodniť, teda aj výrok o trovách konania, pričom pokiaľ
rozhodnutie súdu prvého stupňa nie je riadne odôvodnené a je arbitrárne, dochádza k porušeniu článku
46 ods. 1 Ústavy SR a porušuje sa právo na súdnu ochranu a ďalej sa porušuje článok 6 ods. 1
Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd a porušuje sa právo na spravodlivé súdne
konanie. Súčasťou základného práva na spravodlivé súdne konanie a právo  na súdnu ochranu je v
odôvodnení súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede  na všetky skutkovo a
právne relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a ochranou
proti takémuto uplatneniu. Súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania,
ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny
základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzal do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi
konania.

Keďže rozhodnutie súdu prvého stupňa nie je náležite odôvodnené najmä v dôsledku skutočností, že
nebolo aplikované ust.§ 150 ods. 1 O. s. p., prvostupňový súd porušil práva účastníkov konania, odňal
im právo konať a preto bol dôvod na zrušenie veci podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O. s. p. vo výroku o
trovách konania.

Naviac je potrebné uviesť, že prvostupňový súd zrejme už vzhľadom na rozsahu tohto konania
nepamätá, že žalobkyňa bola oslobodená od platenia súdneho poplatku v celom rozsahu pre
prvostupňové aj odvolacie konanie, kde návrh podala na č. l. 96 súdneho spisu a na č. l. 105 súdneho
spisu jej toto oslobodenie bolo priznané. Preto už len táto samotná okolnosť mala viesť súd prvého
stupňa k tomu, aby sa zaoberal aj možnou aplikáciou ust. § 150 ods. 1 O. s. p., po tom čo zistil, že
žalobkyňa je zodpovedná za trovy konania a po tom, čo ustálil, v akej výške tieto trovy vznikli.

V ďalšom odvolací súd  vzhľadom na odvolacie námietky žalobkyne poukazuje na ust. § 24 O. s.p.,
podľa ktorého účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Ak nejde o
zastupovanie podľa § 26, môže si účastník zvoliť za zástupcu len fyzickú osobu. V tej istej veci môže
mať účastník súčasne len jedného zvoleného zástupcu; to neplatí, ak ide o zastúpenie podľa § 25.

Podľa § 25 ods. 1 O. s. p., ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. Plnomocenstvo
udelené advokátovi nemožno obmedziť.

Odvolací súd zistil vo vzťahu k vyúčtovaným trovám konania Advokátskou kanceláriou Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s., že vyúčtovaním zo dňa 16.05.2013, ktoré došlo prvostupňovému súdu dňa
19.08.2013 si táto advokátska kancelária vyúčtovala náhradu trov právneho zastúpenia odporcu v 2/ a
3/ rade a predložila vyčíslenie trov právneho zastúpenia.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že advokátska kancelária nezastupovala žalovaného v 3/ rade, tak
ako to nesprávne uvádza vo svojom vyúčtovaní. Následne si vyúčtovala odmenu za žalovaného v 2/
rade za prípravu a prevzatie zastúpenia, za písomné vyjadrenie k žalobe a účasť na hlavnom
pojednávaní dňa 24.09.2010. Vyúčtovala si prevzatie a prípravu zastúpenia za odporcu v 5/ rade a za
hlavné pojednávanie dňa 15.08.2013. K týmto úkonom žiadala priznať aj vyčíslené režijné paušály.
Vyčíslila stratu času dňa 24.09.2010 a 15.08.2013 a ďalej cestovné výdavky za 24.09.2010 a
15.08.2013.

Z obsahu spisového materiálu vyplýva, že vyúčtovanie trov právneho zastúpenia touto advokátskou
kanceláriou nie je správne, nemá oporu v obsahu prvostupňového spisu. Odvolací súd zistil zhodne tak,
ako uviedla žalobkyňa vo svojom odvolaní, že žalovaný v 5/ rade bol pripustený do konania uznesením
na č.l.122 spisu, ktoré sa stalo právoplatné dňa 04.05.2012. Na prvom pojednávaní, na ktorom sa
žalovaný v 5/ rade zúčastnil, bolo dňa 15.08.2013. Zápisnica z tohto pojednávania sa nachádza na č. l.
275 súdneho spisu. Z obsahu tejto zápisnice odvolací súd zistil, akým spôsobom prebiehalo pred
prvostupňovým súdom konanie a kto bol na tomto konaní prítomný. Na tomto pojednávaní dňa
15.08.2013 bol osobne prítomný žalovaný v 5/ rade T. X., ktorý vo svojej výpovedi na 3. strane tejto
zápisnice uviedol, že navrhuje žalobu zamietnuť a zároveň oznámil, že si zabezpečí právne
zastupovanie v tejto veci. Z jazykového výkladu tohto prejavu je jednoznačné, že v čase,keď bolo
vykonávané pojednávanie dňa 15.08.2013 so začiatkom o 8.00 hodine ráno, žalovaný v 5/ rade nemal
ešte zvoleného právneho zástupcu.

Prvostupňovému súdu dňa 19.08.2013 doručil plnomocenstvo, ktoré plnomocenstvo predstavuje
zastúpenie T. X. Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. so sídlom v Poprade a je
podpísané dňa 15.08.2013. Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že Advokátska kancelária Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s. so sídlom v Poprade na pojednávaní dňa 15.08.2013 nezastupovala právne
žalovaného v 5/ rade, preto žalovanému v 5/ rade k momentu vyhlásenia rozsudku prvostupňovým
súdom na pojednávaní dňa 15.08.2013 nevzniklo právne zastúpenie na základe plnomocenstva. Toto
zastúpenie na základe plnomocenstva zo dňa 15.08.2013 vzniklo po pojednávaní v tento deň, na ktoré
plnomocenstvo a právne zastúpenie nie je možné aplikovať ust. § 142 ods. 1 O. s. p. a prihliadať na
vzniknuté trovy na základe takto udeleného plnomocenstva, ktoré bolo udelené po tom, čo žalovaný v
5/ rade bol úspešným účastníkom konania, ako na účelne vynaložené trovy na obranu práva
žalovaného v 5/ rade. Preto prvostupňový súd nepostupoval správne, ak tieto okolnosti nevzal do úvahy
a bez akéhokoľvek ďalšieho skúmania priznal žalovanému v 5/ rade účelne vynaložené trovy konania,
ktoré predstavujú trovy právneho zastúpenia Advokátskej kancelárie Hudzík-Novýsedlák Partners,
v.o.s.

Vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade, W. L., opäť musí odvolací súd konštatovať, že odvolacie námietky
žalobkyne sú dôvodné. Z obsahu prvostupňového spisu vyplýva, že žalovaný v 2/ rade dňa 26.08.2010
udelil plnomocenstvo na zastupovanie v tejto veci Advokátskej kancelárii JUDr. Maroš Zima, advokát,
AK so sídlom Hradné námestie 29, Kežmarok. V tomto plnomocenstve udelenom advokátovi súhlasil
žalovaný v 2/ rade s tým, aby sa splnomocnený advokát dal zastupovať iným advokátom a aby sa v
tejto veci dal zastúpiť svojim advokátskym koncipientom JUDr. Jánom Hudzíkom. Toto plnomocentvo
udelené Advokátskej kancelárii JUDr. Maroš Zima so sídlom v Kežmarku počas celého konania nebolo
odvolané a trvá doposiaľ. Advokát JUDr. Maroš Zima v mene svojho klienta dňa 31.08.2010 vypracoval
vyjadrenie k návrhu na začatie konania, na pojednávaní dňa 24.09.2010 sa advokát JUDr. Maroš Zima
nezúčastnil, substitučne ho zastupoval JUDr. Ján Hudzík, avšak v spisovom materiáli chýba akékoľvek
substitučné plnomocenstvo pre tohto koncipienta Advokátskej kancelárie JUDr. Maroša Zimu.
Substitučná plná moc totiž nie je nahradená tým, že so zastúpením advokáta v plnomocenstve zo dňa
26.08.2010 JUDr. Jánom Hudzíkom koncipientom súhlasí klient - žalovaný v 2/ rade. Na pojednávaní
dňa 15.08.2013 sa opäť advokát JUDr. Maroš Zima nezúčastnil, bol prítomný JUDr. Ján Hudzík, ktorý
podľa zápisnice z pojednávania bol nesprávne označovaný sudcom ako právny zástupca žalovaného v
2/ rade. Prvostupňový súd nerozhodol vo veci tak, aby mal splnené všetky podmienky konania a aby
plná moc udelená JUDr. Hudzíkovi bola k dispozícii súdu. Plná moc bola predložená na výzvu
prvostupňového súdu po rozhodnutí vo veci samej až dňa 24.09.2013 pre Advokátsku kanceláriu
Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. zo dňa 02.05.2013. V tomto prípade sa opäť prvostupňový súd
nesprávne vysporiadal s rozsahom právneho zastúpenia odporcu v 2/ rade, keď odporcovi v 2/ rade
priznal nárok na náhradu trov konania na základe právneho zastúpenia Advokátskej kancelárie Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s. za úkony, ktoré v jej mene vykonala iná advokátska kancelária, a to
JUDr.Maroš Zima, advokát. Ide konkrétne o vyjadrenie k veci zo dňa 31.08.2010 a účasť na
pojednávaní dňa 24.09.2010. Keďže zastúpenie odporcu v 2/ rade na pojednávaní dňa 15.08.2013 bolo
konvalidované predložením plnomocenstva odporcu zo dňa 02.05.2013, je možné v tomto prípade
priznať odporcovi v 2/ rade nárok na náhradu trov konania len za prípravu a prevzatie právneho
zastúpenia a za účasť na tomto pojednávaní dňa 15.08.2013, ako účelne vynaložené trovy konania pre
advokátsku kanceláriu Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. Ako účelne vynaložené trovy nie je možné
priznať úkony, ktoré táto advokátska kancelária nevykonala a naviac, ako účelne vynaložené trovy nie
je možné priznať nárok na náhradu za stratu času a cestovné výdavky, ktoré si táto advokátska
kancelária vyčíslila, pretože žalovaný v 2/ rade mal zvolených dvoch právnych zástupcov, dve
advokátske kancelárie, čo ust. § 24 a § 25 O. s. p. nevylučuje. Je vylúčené však, aby ako účelne
vynaložené trovy boli finančne kryté náklady obidvoch advokátskych kancelárii, alebo trovy, ktoré je
možné eliminovať účasťou advokátskej kancelárie, ktorá vykoná jednotlivé úkony úsporne a
hospodárne. V takom prípade nie je možné priznať právnemu zástupcovi odporcu Advokátskej
kancelárii Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. trovy za stratu času a cestovné výdavky, pretože tieto
trovy vznikli ako trovy, ktoré neboli účelne vynaložené, keďže odporca v 2/ rade mal  zvoleného
právneho zástupcu v sídle prvostupňového súdu JUDr. Maroša Zimu, advokáta, ktorý v prípade, pokiaľ
by bol riadne zúčastnený na konaní pred prvostupňovým súdom, by nárok na náhradu takýchto trov
nemal, pretože tieto náklady by boli zahrnuté v režijnom paušále, ktorý mu patrí a jeho advokátska
kancelária sídli v mieste sídla prvostupňového súdu.

Prvostupňový súd však vo svojom rozhodnutí takýmto spôsobom neuvažoval a bez akejkoľvek
prieskumnej činnosti priznal advokátskej kancelárii Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. všetky uplatnené
trovy konania, ktoré neskúmal z hľadiska účelnosti, aj keď mu to ust. § 142 ods. 1 O. s. p.  ukladá.

Prvostupňový súd neodôvodnil výšku odmeny za jeden úkon právnej pomoci, na základe akých
matematických prepočtov sa k náhrade 55,49 Eur dopracoval.

Právny zástupca žalovaného v 2/ rade, Advokátska kancelária Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. si za
účasť na pojednávaní dňa 15.08.2013 náhradu neuplatnili vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade, ale len vo
vzťahu k žalovanému v 5/ rade, preto vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade nie je možné im túto náhradu
priznať.

Vo vzťahu k odvolacím námietkam žalobkyne voči žalovaným v 3/ a 6/ rade opäť musí odvolací súd
uviesť, že prvostupňový súd žiadnym  spôsobom neodôvodnil, prečo priznal žalovaným nárok na
náhradu trov konania z ceny predmetu sporu vo výške 110.243,71 Eur, ktorá suma sa v obsahu
prvostupňového konania žiadnym spôsobom nevyskytla, k tejto sume sa nemala možnosť žalobkyňa
žiadnym spôsobom vyjadriť a naviac, vychádza zo znaleckého posudku Ing. J. V., ktorý znalecký
posudok bol vypracovaný pre účely uzatvorenia záložnej zmluvy, nie pre účely ustálenia všeobecnej
hodnoty nehnuteľností.

Prvostupňový súd sa vôbec nevysporiadal s tým, kedy jednotlivé úkony účtované právnym zástupcom
žalovaných v 3/ a 6/ rade boli vykonané, vzhľadom na skutočnosť, že ust. § 10 ods. 2 vyhlášky č.
655/2004 Z. z. bolo v inom znení do 30.06.2013 a od 01.07.2013, pričom podľa prechodných a
záverečných ustanovení § 20c tejto vyhlášky platí, že za úkony právnych služieb, ktoré boli vykonané
pred 01.07.2013 patrí advokátovi odmena podľa predpisov účinných do 30.06.2013. Je preto potrebné
posúdiť, či uplatnený nárok na odmenu žalovanými v 3/ až 6/ rade je správny najmä pokiaľ sa týka
výšky tarifnej hodnoty 1 úkonu.

Je pravdou, že žalobkyňa v konaní o rozšírenie žaloby voči žalovanému v 5/ rade bola úspešnou
účastníčkou konania v odvolacom konaní, kedy nie je možné od nej spravodlivo požadovať, aby
znášala náhradu trov konania žalovaného v 3/ rade. Túto okolnosť však prvostupňový súd žiadnym
spôsobom nevyhodnotil a aj napriek úspechu v tomto konaní priznal žalovanému v 3/ rade nárok na
náhradu trov konania za úkon vyjadrenie žalovaného v 3/ rade k nemeritórnemu odvolaniu žalovaného
v 5/ rade, vo vzťahu ku ktorému žalobkyňa žiadnym spôsobom nenesie zodpovednosť za účelne
vynaložené trovy.

Prvostupňový súd žiadnym spôsobom nepreskúmal dôvodnosť uplatneného nároku na cestovné a
stratu času, v tejto časti je rozhodnutie súdu prvého stupňa dokonca nielen neodôvodnené a nie je
možné zistiť skutočnú výšku cestovného a nákladov na jednu cestu medzi X. a W.. Preto aj v tejto časti
odvolací súd vyhodnotil odvolacie námietky žalobkyne za dôvodné.

Keďže prvostupňový súd sa riadnym spôsobom nezaoberal a neodôvodnil trovy konania medzi
žalobkyňou a žalovaným v 5/, 2/, 3/, 6/ rade, rozhodnutie súdu prvého stupňa trpí vadami, na ktoré
musel odvolací súd prihliadnuť, bolo potrebné v týchto výrokoch rozsudok súdu prvého stupňa podľa §
221 ods. 1 písm. f/ a h/ O. s. p. zrušiť a vrátiť na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

Úlohou prvostupňového súdu v ďalšom konaní bude vysporiadať sa so všetkými odvolacími námietkami
žalobkyne vo vzťahu k výrokom o trovách konania, spravovať sa právnym názorom odvolacieho súdu a
svoje rozhodnutie zákonným spôsobom odôvodniť tak, aby bolo preskúmateľné v inštančnom procese.
Okrem toho odvolací súd upriamuje prvostupňový súd aj na nutnosť zdôvodniť aplikáciu ust. § 150 ods.
1 O. s. p.

Odvolací súd dáva do pozornosti prvostupňovému súdu, že je neprípustné, aby po tom, čo bolo podané
odvolanie postupoval bez toho, aby neaplikoval ust.§ 209 a § 209a O. s.p., kde sú jednoznačne a
presne stanovené úlohy súdu prvého stupňa po podaní opravného prostriedku. Je vylúčené, aby
prvostupňový súd bez ďalšieho po podaní opravného prostriedku vec predložil odvolaciemu súdu tak,
ako sa to stalo v prejednávanej veci.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bude úlohou prvostupňového súdu sa riadiť podľa § 226 O. s. p.
právnym názorom odvolacieho súdu.



Napadnutým rozsudkom prvostupňový súd návrh zamietol. Žalobkyni uložil povinnosť znášať trovy
konania v prospech žalovaných v 2/ a 5/ rade vo výške 433,70 Eur,ktoré je potrebné uhradiť na účet
Advokátskej kancelárie  Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., so sídlom Mnoheľova 830/15, Poprad,
všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobkyni uložil povinnosť znášať trovy konania v
prospech žalovaných v 3/ a 6/ rade spolu vo výške 2.846,99 Eur, pričom trovy žalovaného v 3/ rade
predstavujú sumu 1.815,22 Eur a trovy žalovaného v 6/ rade predstavujú sumu 1.031,77 Eur, ktoré je
potrebné uhradiť na účet Advokátskej kancelárie RELEVANS s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3,
Bratislava, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Prvostupňový súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v prejednávanej veci neboli splnené podmienky
na to, aby súd žalobe vyhovel, keďže v konaní ako účastníčka konania vystupovala nebohá žalovaná a
okruh účastníkov konania žalobkyňou nebol riadne označený.

O trovách konania prvostupňový súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O. s. p. a podľa výsledku v konaní
priznal právo na ich náhradu úspešným žalovaným.

Trovy konania uplatnil JUDr. Hudzík, Advokátska kancelária v Poprade za žalovaného v 2/ rade a za
žalovaného v 5/ rade. JUDr. Hudzíkovi bola priznaná náhrada náklady trov právneho zastúpenia za
žalovaného v 2/ rade za prípravu a prevzatie 55,49 Eur, za písomné vyjadrenie k žalobe 55,49 Eur, za
hlavné pojednávanie dňa 24.09.2010 - 55,49 Eur. Ďalej, pokiaľ ide o žalovaného v 5/ rade, za prípravu
a prevzatie zastúpenia 60,07 Eur, za hlavné  pojednávanie dňa 15.08.2013 - 60,07 Eur. Ďalej boli
priznané 3 režijné paušály po 7,21 Eur a 1 x režijný paušál po 7,81 Eur.

Advokátskej kancelárii bol priznaný aj nárok na náhradu za stratu času za deň 24.09.2010 za cestu L. -
W. a späť, t. j. 2,5 hodiny x 2 x 12,02 Eur ( podľa § 1 vyhlášky ), t. j.48,08 Eur, strata času za deň
15.08.2013 za cestu L. - W. a späť, t. j. 2,5 hodiny x 2 x 13,01 Eur, t. j. 52,04 Eur.

Ďalej boli priznané aj cestovné výdavky podľa zákona o cestovných náhradách za deň 24.09.2010 - 17
km x 2, t. j. 34 km x 0,183, t. j. 6,22 Eur a  ( 5,2 : 100 ) x 34 x 1,375 Eur, t. j. 2,41  Eur, spolu 8,63 Eur
cestovné výdavky.

Ďalej za deň 15.08.2013 cestovné výdavky - 17 km x 2, t. j. 34 km x 0,183 = 6,22 Eur + ( 5,2 : 100 ) x
34 x 1,519 Eur = 2,68 Eur, spolu 8,90 Eur.

Trovy konania celkom za žalovaného v 2/ a 5/ rade uplatnil právny zástupca vo výške 433,70 Eur.

Výrok o trovách konania medzi žalobkyňou a žalovaným v 3/ a 6/ rade prvostupňový súd odôvodnil tak,
že advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. Bratislava si uplatnila trovy konania, kde vyčíslila hodnotu
pozemkov podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. na sumu 110.243,71 Eur. Ide o hodnotu pozemkov, o ktoré
vlastníctvo sa vedie spor. Preto hodnota jedného úkonu predstavuje 486,29 Eur.

Prvostupňový súd priznal žalovanému v 3/ rade za úkon príprava a prevzatie 645,65 Eur + režijný
paušál 7,41 Eur a DPH vo výške 20 %, teda spolu 783,67 Eur. Ďalej mu priznal za vyjadrenie
žalovaného v 3 /rade k nemeritórnemu odvolaniu žalovaného v 5/ rade 322,83 Eur + 7,63 Eur režijný
paušál + 20 % DPH, čo predstavuje 396,55 Eur. Za účasť na pojednávaní dňa 15.08.2013 pri základnej
sadzbe zníženej o 50 % za spoločný úkon bola priznaná odmena 322,83 Eur + režijný paušál 7,81 Eur
+ 20 % DPH, spolu 396,77 Eur. Teda spolu trovy konania žalovaného v 3/ rade predstavujú 1.576,99
Eur.

Žalovanému v 3/ rade bola priznaná náhrada za cestovné za použitie motorového vozidla zn. Mazda 6
pri priemernej spotrebe 6,7 l/100km dňa 15.08.2013 na trase X. - W. a späť, čo je spolu 684 km, kde
cena za 1l paliva predstavuje 1,390 Eur, základná náhrada 125 Eur bez DPH, po pomernom rozdelení
medzi žalovaného v 3/ a 6/ rade 94,44 Eur, vrátane DPH 113,33 Eur. Dňa 15.08.2013 bola priznaná
náhrada za stratu času - počet začatých polhodín 16, náhrada za začatú polhodinu 13,01 Eur, spolu
uplatnený nárok 124,90 Eur.

Advokátskej kancelárii boli priznané trovy právneho zastúpenia za žalovaného v 6/ rade, a to za
prípravu a prevzatie ( základná sadzba znížená o 50 % za spoločný úkon ), odmena bez DPH 322,83
Eur + režijný paušál 7,81 Eur + 20 % DPH, t. j. spolu 396,77 Eur. K tomu patrí účasť na pojednávaní
dňa 15.08.2013 pri základnej sadzbe zníženej o 50 % za spoločný úkon, hodnota úkonu 322,83 Eur +
režijný paušál 7,81 Eur + 20 % DPH, spolu 396,77 Eur. Žalovanému v 6/ rade bola priznaná náhrada za
cestovné dňa 15.08.2013 na ceste X. - W. a späť, t. j. 684 km pri cene paliva 1,390 Eur, základná
náhrada 125,17 Eur, náhrada bez DPH ( 50 % znížený úkon ) 94,44 Eur, náhrada vrátane DPH 113,33
Eur.Okrem toho bola priznaná aj náhrada za stratu času na deň 15.08.2013 na ceste X. - W. a späť za
16 polhodín po 13,01 Eur, náhrada celkom bez DPH 208,16 Eur + DPH, spolu 249,79 Eur a výsledná
suma krátená o 50 %, náhrada po pomernom rozdelení medzi žalovaným v 3/ a 6/ rade, t. j. 124,90 Eur.
Uvedené trovy nariadil prvostupňový súd uhradiť na účet Advokátskej kancelárie RELEVANS.

Proti tomuto rozsudku, a to proti výrokom o trovách konania, v zákonom stanovenej lehote podala
odvolanie žalobkyňa. Namietala, že konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci. Prvostupňový súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym
skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.

Namietala trovy priznané žalovanému v 2/ a žalovanému 5/ rade.

Vo vzťahu k trovám vyčísleným spoločne vo výroku II. napadnutého rozsudku namietala, že žalovaný v
5/ rade nikdy nebol v konaní zastúpený Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., a
teda si ani nemôže uplatniť nárok na náhradu trov tejto advokátskej kancelárie. Žalovaný v 5/ rade sa
pojednávania dňa 15.08.2013 zúčastnil osobne, bez zastúpenia akýmkoľvek právnym zástupcom.
Priamo do zápisnice uviedol, že si plánuje zabezpečiť právne zastúpenie v tejto veci. Teda na
pojednávaní dňa 15.08.2013 právne zastúpený nebol, preto si žiaden právny zástupca nemôže
uplatňovať nárok na náhradu trov konania. Na tomto pojednávaní bol prítomný právny zástupca
žalovaného v 2/ rade, ktorý len v jeho mene vykonával úkony. Dojednanie právneho zastúpenia
žalovaného v 5/ rade po konaní nie je účelné. Preto úkon prevzatie a príprava zastúpenia, ktoré sa
malo uskutočniť ešte pred pojednávaním dňa 15.08.2013 nie je pravdivý. V skutočnosti na tomto
pojednávaní vystupoval len žalovaný v 5/ rade. Uplatňovanie nároku na náhradu trov konania z dôvodu
údajného právneho zastúpenia zo strany žalovaného v 5/ rade je nedôvodné a priznanie vyčíslených
nárokov 2 x 60,07 Eur a režijného paušálu nie je prípustné a zo strany prvostupňového súdu nie je
správne.

Žalobkyňa namietala, že vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade vyjadrenie k žalobe zo dňa 31.08.2010
nebolo uskutočnené Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., ale inou
advokátskou, preto pokiaľ si táto Advokátska kancelária Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. uplatnila
náhradu trov konania, tento úkon je nesprávny a odmena mu  nepatrí. Nesprávne je určená aj náhrada
za stratu času právneho zástupcu, kedy za cestu L.-W. počíta nárok na náhradu za stratu času v
rozsahu 2,5 hodiny, pričom cesta z W. do L. trvá 18 minút a uplatňovanie nároku na náhradu v rozsahu
2,5 hodiny je nesprávne. Uvedené platí nielen vo vzťahu k pojednávaniu dňa 24.09.2010, ale aj vo
vzťahu k pojednávaniu dňa 15.08.2013. Žalovaný v 2/ rade v konaní je zastúpený Advokátskou
kanceláriou JUDr.Maroša Zimu, ktorá má sídlo v Kežmarku, teda v mieste konania pojednávania. Nárok
na náhradu za stratu času spojený s účasťou na pojednávaniach žalovanému v 2/ rade vôbec nepatrí a
takisto mu nepatria ani náklady na cestovné výdavky, keďže miestne cestovné je podľa § 16 ods. 3
vyhlášky zahrnuté v tzv. režijnom paušále. Žalobkyňa nemala informáciu o tom, že došlo k zmene
právneho zástupcu žalovaného v 2/ rade, na pojednávaní dňa 24.09.2010 bol žalovaný zastúpený
práve uvedenou advokátskou kanceláriou a substitučne iným advokátom. Preto takéto trovy
substitučného zastúpenia nemôže znášať žalobkyňa.

Proti výroku o trovách konania medzi žalobkyňou a žalovanými v 3/ a 6/ rade podala odvolanie
žalobkyňa. Prvostupňový súd vychádzal údajne z vyhlášky č. 655/2004 Z. z. a z hodnoty pozemkov
vyčíslených na sumu 110.243,71 Eur. Namietal aplikáciu takéhoto spôsobu vyčíslenia hodnoty 1 úkonu
na 486,29 Eur naviac, keď v uznesení prvostupňového súdu je v ďalšom texte používaná už len suma
645,65 Eur. Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky s použitím ust. § 20c vyhlášky č. 655/2004 Z. z. za všetky
úkony uskutočnené do 30.06.2013 patrí právnemu zástupcovi nárok na odmenu len podľa § 11 ods. 1
písm. a/ vyhlášky, podľa ktorého základná sadzba tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby je 1/13-ina
výpočtového  základu, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch alebo ju možno
zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Teda do tohto dátumu nebolo možné vychádzať z hodnoty veci, o
ktorej vlastníctvo sa vedie spor, alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu. Táto možnosť bola
zavedená vyhláškou až od 01.07.2013. Preto odmena za právne zastúpenie žalovaných v 3/ a 6/ rade
nie je uplatnená v správnej výške a nie je ani priznaná v správnej výške,keď sa má vychádzať z 1/13-
iny výpočtového základu. Žalovaní určili hodnotu veci na sumu 110.243,71 Eur, ktorá suma je vysoká,
nezodpovedá skutočnej hodnote veci. Nie je dôvod, aby žalobkyňa znášala trovy konania na základe
svojvoľného určenia hodnoty 1 úkonu žalovanými v 3/ a 6/ rade.  Takáto suma nemá relevantný základ
a nie je objektivizovaná žiadnym dôkazom.

Žalobkyňa namietala, že úkon priznaný žalovanému v 3/ rade, označený ako vyjadrenie žalovaného v
3/ rade k meritórnemu odvolaniu žalovaného v 5/ rade, by žalovanému v 3/ rade nemal byť priznaný,
keďže žalovaný v 3/ rade v ňom uviedol, že ponecháva rozhodnutie na zvážení súdu v odvolacom
konaní. Teda nejde o plnohodnotné vyjadrenie a naviac odvolanie smerovalo voči rozhodnutiu súdu
prvého stupňa, ktoré bolo potvrdené a teda žalobkyňa bola v celom rozsahu v odvolacom konaní
úspešná, keď navrhla vstup žalovaného v 5 /rade do konania. Preto niet dôvodu prečo by tieto trovy
mala znášať žalobkyňa.

Namietala určený nárok na náhradu cestovného, keď pri označených parametroch žalovanými náklady
na jednu cestu predstavujú 63,70 Eur a nie  94,44 Eur. Taktiež cesta medzi W. a X. trvá 3 hodiny 25
minút, čo je 7 začatých polhodín x 2 je 14 začatých polhodín a nie 16 začatých polhodín, ako to uviedol
prvostupňový súd.

Trovy žalovaného v 6/ rade sú nesprávne, nesprávne vypočítané, pričom ich prevzatie a príprava sa
uskutočnila pred 01.07.2013,a  preto aplikácia § 10 ods. 2 vyhlášky neprichádza do úvahy. Preto
žalobkyňa žiadala, aby odvolací súd napadnutý rozsudok v rozsahu výrokov o trovách konania zrušil a
vrátil na nové konanie prvostupňovému súdu. Uplatnila si trovy odvolacieho konania.

Odvolací súd v rámci kompetencií vyplývajúcich z ust. § 10 ods. 1 O. s. p. preskúmal napadnutý
rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo v zmysle zásad uvedených v
ust. § 212 O. s. p., vo veci nenariadil odvolacie pojednávanie, čo je v súlade s ust. § 214 ods. 1, 2 O. s.
p. a zistil, že odvolanie žalobkyne je dôvodné.

Najskôr je potrebné uviesť, že rozhodovanie o trovách konania v sporovom konaní je ovládané zásadou
úspechu v spore. Na daný právny vzťah je preto potrebné aplikovať ust. § 142 ods. 1 O. s. p., podľa
ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné
uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Z citácie tohto zákonného ustanovenie jednoznačne sa dáva do popredia nárok na náhradu trov
konania v prospech účastníka, ktorý v spore bol úspešným. Povinnosť nahradiť trovy konania
neúspešným účastníkom konania však nezahŕňa všetky trovy, ale iba tie, ktoré boli potrebné na účelné
uplatňovanie alebo bránenie práva. Súd nemôže zaviazať účastníka na náhradu tých trov, ktoré druhý
účastník počas konania vynaložil zbytočne.

Podľa § 150 ods. 1 O. s. p. veta prvá, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd
výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať.

Citované zákonné ustanovenie predstavuje odchýlku zo zásady zodpovednosti za výsledok v spore
podľa § 142 O. s. p. Pri posudzovaní dôvodov hodných osobitného zreteľa, súd musí vziať do úvahy
majetkové, sociálne, osobné, zárobkové a iné pomery všetkých účastníkov konania, teda nielen toho
účastníka konania, ktorého by zaťažovala povinnosť nahradiť trovy konania, ale aj toho účastníka,
ktorého majetková sféra by bola výnimočným nepriznaním náhrady trov dotknutá a všímať si aj
okolnosti, ktoré viedli účastníkov k uplatneniu práva  na súde a ich postoj v konaní. Súd musí pri
rozhodovaní o trovách konania podľa § 142 O. s. p. vždy v rozhodnutí odôvodniť prečo použil alebo
nepoužil ust. § 150 ods. 1 O. s. p. Na ust. § 150 ods. 1 O. s. p. je potrebné prihliadať vždy, keď sa
rozhoduje o trovách konania podľa § 142 O. s. p.

Rozhodnutie súdu prvého stupňa  však neobsahuje žiadne okolnosti, ktoré by odôvodňovali aplikáciu
ust. § 150 ods. 1 O. s. p., aj keď ust. § 157 ods. 2 O. s. p. v spojení s ust. § 167 ods. 2 O. s. p. ukladá
súdu rozhodnutie riadnym spôsobom odôvodniť, teda aj výrok o trovách konania, pričom pokiaľ
rozhodnutie súdu prvého stupňa nie je riadne odôvodnené a je arbitrárne, dochádza k porušeniu článku
46 ods. 1 Ústavy SR a porušuje sa právo na súdnu ochranu a ďalej sa porušuje článok 6 ods. 1
Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd a porušuje sa právo na spravodlivé súdne
konanie. Súčasťou základného práva na spravodlivé súdne konanie a právo  na súdnu ochranu je v
odôvodnení súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede  na všetky skutkovo a
právne relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a ochranou
proti takémuto uplatneniu. Súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania,
ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny
základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzal do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi
konania.

Keďže rozhodnutie súdu prvého stupňa nie je náležite odôvodnené najmä v dôsledku skutočností, že
nebolo aplikované ust.§ 150 ods. 1 O. s. p., prvostupňový súd porušil práva účastníkov konania, odňal
im právo konať a preto bol dôvod na zrušenie veci podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O. s. p. vo výroku o
trovách konania.

Naviac je potrebné uviesť, že prvostupňový súd zrejme už vzhľadom na rozsahu tohto konania
nepamätá, že žalobkyňa bola oslobodená od platenia súdneho poplatku v celom rozsahu pre
prvostupňové aj odvolacie konanie, kde návrh podala na č. l. 96 súdneho spisu a na č. l. 105 súdneho
spisu jej toto oslobodenie bolo priznané. Preto už len táto samotná okolnosť mala viesť súd prvého
stupňa k tomu, aby sa zaoberal aj možnou aplikáciou ust. § 150 ods. 1 O. s. p., po tom čo zistil, že
žalobkyňa je zodpovedná za trovy konania a po tom, čo ustálil, v akej výške tieto trovy vznikli.

V ďalšom odvolací súd  vzhľadom na odvolacie námietky žalobkyne poukazuje na ust. § 24 O. s.p.,
podľa ktorého účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Ak nejde o
zastupovanie podľa § 26, môže si účastník zvoliť za zástupcu len fyzickú osobu. V tej istej veci môže
mať účastník súčasne len jedného zvoleného zástupcu; to neplatí, ak ide o zastúpenie podľa § 25.

Podľa § 25 ods. 1 O. s. p., ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. Plnomocenstvo
udelené advokátovi nemožno obmedziť.

Odvolací súd zistil vo vzťahu k vyúčtovaným trovám konania Advokátskou kanceláriou Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s., že vyúčtovaním zo dňa 16.05.2013, ktoré došlo prvostupňovému súdu dňa
19.08.2013 si táto advokátska kancelária vyúčtovala náhradu trov právneho zastúpenia odporcu v 2/ a
3/ rade a predložila vyčíslenie trov právneho zastúpenia.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že advokátska kancelária nezastupovala žalovaného v 3/ rade, tak
ako to nesprávne uvádza vo svojom vyúčtovaní. Následne si vyúčtovala odmenu za žalovaného v 2/
rade za prípravu a prevzatie zastúpenia, za písomné vyjadrenie k žalobe a účasť na hlavnom
pojednávaní dňa 24.09.2010. Vyúčtovala si prevzatie a prípravu zastúpenia za odporcu v 5/ rade a za
hlavné pojednávanie dňa 15.08.2013. K týmto úkonom žiadala priznať aj vyčíslené režijné paušály.
Vyčíslila stratu času dňa 24.09.2010 a 15.08.2013 a ďalej cestovné výdavky za 24.09.2010 a
15.08.2013.

Z obsahu spisového materiálu vyplýva, že vyúčtovanie trov právneho zastúpenia touto advokátskou
kanceláriou nie je správne, nemá oporu v obsahu prvostupňového spisu. Odvolací súd zistil zhodne tak,
ako uviedla žalobkyňa vo svojom odvolaní, že žalovaný v 5/ rade bol pripustený do konania uznesením
na č.l.122 spisu, ktoré sa stalo právoplatné dňa 04.05.2012. Na prvom pojednávaní, na ktorom sa
žalovaný v 5/ rade zúčastnil, bolo dňa 15.08.2013. Zápisnica z tohto pojednávania sa nachádza na č. l.
275 súdneho spisu. Z obsahu tejto zápisnice odvolací súd zistil, akým spôsobom prebiehalo pred
prvostupňovým súdom konanie a kto bol na tomto konaní prítomný. Na tomto pojednávaní dňa
15.08.2013 bol osobne prítomný žalovaný v 5/ rade T. X., ktorý vo svojej výpovedi na 3. strane tejto
zápisnice uviedol, že navrhuje žalobu zamietnuť a zároveň oznámil, že si zabezpečí právne
zastupovanie v tejto veci. Z jazykového výkladu tohto prejavu je jednoznačné, že v čase,keď bolo
vykonávané pojednávanie dňa 15.08.2013 so začiatkom o 8.00 hodine ráno, žalovaný v 5/ rade nemal
ešte zvoleného právneho zástupcu.

Prvostupňovému súdu dňa 19.08.2013 doručil plnomocenstvo, ktoré plnomocenstvo predstavuje
zastúpenie T. X. Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. so sídlom v Poprade a je
podpísané dňa 15.08.2013. Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že Advokátska kancelária Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s. so sídlom v Poprade na pojednávaní dňa 15.08.2013 nezastupovala právne
žalovaného v 5/ rade, preto žalovanému v 5/ rade k momentu vyhlásenia rozsudku prvostupňovým
súdom na pojednávaní dňa 15.08.2013 nevzniklo právne zastúpenie na základe plnomocenstva. Toto
zastúpenie na základe plnomocenstva zo dňa 15.08.2013 vzniklo po pojednávaní v tento deň, na ktoré
plnomocenstvo a právne zastúpenie nie je možné aplikovať ust. § 142 ods. 1 O. s. p. a prihliadať na
vzniknuté trovy na základe takto udeleného plnomocenstva, ktoré bolo udelené po tom, čo žalovaný v
5/ rade bol úspešným účastníkom konania, ako na účelne vynaložené trovy na obranu práva
žalovaného v 5/ rade. Preto prvostupňový súd nepostupoval správne, ak tieto okolnosti nevzal do úvahy
a bez akéhokoľvek ďalšieho skúmania priznal žalovanému v 5/ rade účelne vynaložené trovy konania,
ktoré predstavujú trovy právneho zastúpenia Advokátskej kancelárie Hudzík-Novýsedlák Partners,
v.o.s.

Vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade, W. L., opäť musí odvolací súd konštatovať, že odvolacie námietky
žalobkyne sú dôvodné. Z obsahu prvostupňového spisu vyplýva, že žalovaný v 2/ rade dňa 26.08.2010
udelil plnomocenstvo na zastupovanie v tejto veci Advokátskej kancelárii JUDr. Maroš Zima, advokát,
AK so sídlom Hradné námestie 29, Kežmarok. V tomto plnomocenstve udelenom advokátovi súhlasil
žalovaný v 2/ rade s tým, aby sa splnomocnený advokát dal zastupovať iným advokátom a aby sa v
tejto veci dal zastúpiť svojim advokátskym koncipientom JUDr. Jánom Hudzíkom. Toto plnomocentvo
udelené Advokátskej kancelárii JUDr. Maroš Zima so sídlom v Kežmarku počas celého konania nebolo
odvolané a trvá doposiaľ. Advokát JUDr. Maroš Zima v mene svojho klienta dňa 31.08.2010 vypracoval
vyjadrenie k návrhu na začatie konania, na pojednávaní dňa 24.09.2010 sa advokát JUDr. Maroš Zima
nezúčastnil, substitučne ho zastupoval JUDr. Ján Hudzík, avšak v spisovom materiáli chýba akékoľvek
substitučné plnomocenstvo pre tohto koncipienta Advokátskej kancelárie JUDr. Maroša Zimu.
Substitučná plná moc totiž nie je nahradená tým, že so zastúpením advokáta v plnomocenstve zo dňa
26.08.2010 JUDr. Jánom Hudzíkom koncipientom súhlasí klient - žalovaný v 2/ rade. Na pojednávaní
dňa 15.08.2013 sa opäť advokát JUDr. Maroš Zima nezúčastnil, bol prítomný JUDr. Ján Hudzík, ktorý
podľa zápisnice z pojednávania bol nesprávne označovaný sudcom ako právny zástupca žalovaného v
2/ rade. Prvostupňový súd nerozhodol vo veci tak, aby mal splnené všetky podmienky konania a aby
plná moc udelená JUDr. Hudzíkovi bola k dispozícii súdu. Plná moc bola predložená na výzvu
prvostupňového súdu po rozhodnutí vo veci samej až dňa 24.09.2013 pre Advokátsku kanceláriu
Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. zo dňa 02.05.2013. V tomto prípade sa opäť prvostupňový súd
nesprávne vysporiadal s rozsahom právneho zastúpenia odporcu v 2/ rade, keď odporcovi v 2/ rade
priznal nárok na náhradu trov konania na základe právneho zastúpenia Advokátskej kancelárie Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s. za úkony, ktoré v jej mene vykonala iná advokátska kancelária, a to
JUDr.Maroš Zima, advokát. Ide konkrétne o vyjadrenie k veci zo dňa 31.08.2010 a účasť na
pojednávaní dňa 24.09.2010. Keďže zastúpenie odporcu v 2/ rade na pojednávaní dňa 15.08.2013 bolo
konvalidované predložením plnomocenstva odporcu zo dňa 02.05.2013, je možné v tomto prípade
priznať odporcovi v 2/ rade nárok na náhradu trov konania len za prípravu a prevzatie právneho
zastúpenia a za účasť na tomto pojednávaní dňa 15.08.2013, ako účelne vynaložené trovy konania pre
advokátsku kanceláriu Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. Ako účelne vynaložené trovy nie je možné
priznať úkony, ktoré táto advokátska kancelária nevykonala a naviac, ako účelne vynaložené trovy nie
je možné priznať nárok na náhradu za stratu času a cestovné výdavky, ktoré si táto advokátska
kancelária vyčíslila, pretože žalovaný v 2/ rade mal zvolených dvoch právnych zástupcov, dve
advokátske kancelárie, čo ust. § 24 a § 25 O. s. p. nevylučuje. Je vylúčené však, aby ako účelne
vynaložené trovy boli finančne kryté náklady obidvoch advokátskych kancelárii, alebo trovy, ktoré je
možné eliminovať účasťou advokátskej kancelárie, ktorá vykoná jednotlivé úkony úsporne a
hospodárne. V takom prípade nie je možné priznať právnemu zástupcovi odporcu Advokátskej
kancelárii Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. trovy za stratu času a cestovné výdavky, pretože tieto
trovy vznikli ako trovy, ktoré neboli účelne vynaložené, keďže odporca v 2/ rade mal  zvoleného
právneho zástupcu v sídle prvostupňového súdu JUDr. Maroša Zimu, advokáta, ktorý v prípade, pokiaľ
by bol riadne zúčastnený na konaní pred prvostupňovým súdom, by nárok na náhradu takýchto trov
nemal, pretože tieto náklady by boli zahrnuté v režijnom paušále, ktorý mu patrí a jeho advokátska
kancelária sídli v mieste sídla prvostupňového súdu.

Prvostupňový súd však vo svojom rozhodnutí takýmto spôsobom neuvažoval a bez akejkoľvek
prieskumnej činnosti priznal advokátskej kancelárii Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. všetky uplatnené
trovy konania, ktoré neskúmal z hľadiska účelnosti, aj keď mu to ust. § 142 ods. 1 O. s. p.  ukladá.

Prvostupňový súd neodôvodnil výšku odmeny za jeden úkon právnej pomoci, na základe akých
matematických prepočtov sa k náhrade 55,49 Eur dopracoval.

Právny zástupca žalovaného v 2/ rade, Advokátska kancelária Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. si za
účasť na pojednávaní dňa 15.08.2013 náhradu neuplatnili vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade, ale len vo
vzťahu k žalovanému v 5/ rade, preto vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade nie je možné im túto náhradu
priznať.

Vo vzťahu k odvolacím námietkam žalobkyne voči žalovaným v 3/ a 6/ rade opäť musí odvolací súd
uviesť, že prvostupňový súd žiadnym  spôsobom neodôvodnil, prečo priznal žalovaným nárok na
náhradu trov konania z ceny predmetu sporu vo výške 110.243,71 Eur, ktorá suma sa v obsahu
prvostupňového konania žiadnym spôsobom nevyskytla, k tejto sume sa nemala možnosť žalobkyňa
žiadnym spôsobom vyjadriť a naviac, vychádza zo znaleckého posudku Ing. J. V., ktorý znalecký
posudok bol vypracovaný pre účely uzatvorenia záložnej zmluvy, nie pre účely ustálenia všeobecnej
hodnoty nehnuteľností.

Prvostupňový súd sa vôbec nevysporiadal s tým, kedy jednotlivé úkony účtované právnym zástupcom
žalovaných v 3/ a 6/ rade boli vykonané, vzhľadom na skutočnosť, že ust. § 10 ods. 2 vyhlášky č.
655/2004 Z. z. bolo v inom znení do 30.06.2013 a od 01.07.2013, pričom podľa prechodných a
záverečných ustanovení § 20c tejto vyhlášky platí, že za úkony právnych služieb, ktoré boli vykonané
pred 01.07.2013 patrí advokátovi odmena podľa predpisov účinných do 30.06.2013. Je preto potrebné
posúdiť, či uplatnený nárok na odmenu žalovanými v 3/ až 6/ rade je správny najmä pokiaľ sa týka
výšky tarifnej hodnoty 1 úkonu.

Je pravdou, že žalobkyňa v konaní o rozšírenie žaloby voči žalovanému v 5/ rade bola úspešnou
účastníčkou konania v odvolacom konaní, kedy nie je možné od nej spravodlivo požadovať, aby
znášala náhradu trov konania žalovaného v 3/ rade. Túto okolnosť však prvostupňový súd žiadnym
spôsobom nevyhodnotil a aj napriek úspechu v tomto konaní priznal žalovanému v 3/ rade nárok na
náhradu trov konania za úkon vyjadrenie žalovaného v 3/ rade k nemeritórnemu odvolaniu žalovaného
v 5/ rade, vo vzťahu ku ktorému žalobkyňa žiadnym spôsobom nenesie zodpovednosť za účelne
vynaložené trovy.

Prvostupňový súd žiadnym spôsobom nepreskúmal dôvodnosť uplatneného nároku na cestovné a
stratu času, v tejto časti je rozhodnutie súdu prvého stupňa dokonca nielen neodôvodnené a nie je
možné zistiť skutočnú výšku cestovného a nákladov na jednu cestu medzi X. a W.. Preto aj v tejto časti
odvolací súd vyhodnotil odvolacie námietky žalobkyne za dôvodné.

Keďže prvostupňový súd sa riadnym spôsobom nezaoberal a neodôvodnil trovy konania medzi
žalobkyňou a žalovaným v 5/, 2/, 3/, 6/ rade, rozhodnutie súdu prvého stupňa trpí vadami, na ktoré
musel odvolací súd prihliadnuť, bolo potrebné v týchto výrokoch rozsudok súdu prvého stupňa podľa §
221 ods. 1 písm. f/ a h/ O. s. p. zrušiť a vrátiť na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

Úlohou prvostupňového súdu v ďalšom konaní bude vysporiadať sa so všetkými odvolacími námietkami
žalobkyne vo vzťahu k výrokom o trovách konania, spravovať sa právnym názorom odvolacieho súdu a
svoje rozhodnutie zákonným spôsobom odôvodniť tak, aby bolo preskúmateľné v inštančnom procese.
Okrem toho odvolací súd upriamuje prvostupňový súd aj na nutnosť zdôvodniť aplikáciu ust. § 150 ods.
1 O. s. p.

Odvolací súd dáva do pozornosti prvostupňovému súdu, že je neprípustné, aby po tom, čo bolo podané
odvolanie postupoval bez toho, aby neaplikoval ust.§ 209 a § 209a O. s.p., kde sú jednoznačne a
presne stanovené úlohy súdu prvého stupňa po podaní opravného prostriedku. Je vylúčené, aby
prvostupňový súd bez ďalšieho po podaní opravného prostriedku vec predložil odvolaciemu súdu tak,
ako sa to stalo v prejednávanej veci.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bude úlohou prvostupňového súdu sa riadiť podľa § 226 O. s. p.
právnym názorom odvolacieho súdu.



Napadnutým rozsudkom prvostupňový súd návrh zamietol. Žalobkyni uložil povinnosť znášať trovy
konania v prospech žalovaných v 2/ a 5/ rade vo výške 433,70 Eur,ktoré je potrebné uhradiť na účet
Advokátskej kancelárie  Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., so sídlom Mnoheľova 830/15, Poprad,
všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobkyni uložil povinnosť znášať trovy konania v
prospech žalovaných v 3/ a 6/ rade spolu vo výške 2.846,99 Eur, pričom trovy žalovaného v 3/ rade
predstavujú sumu 1.815,22 Eur a trovy žalovaného v 6/ rade predstavujú sumu 1.031,77 Eur, ktoré je
potrebné uhradiť na účet Advokátskej kancelárie RELEVANS s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3,
Bratislava, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Prvostupňový súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v prejednávanej veci neboli splnené podmienky
na to, aby súd žalobe vyhovel, keďže v konaní ako účastníčka konania vystupovala nebohá žalovaná a
okruh účastníkov konania žalobkyňou nebol riadne označený.

O trovách konania prvostupňový súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O. s. p. a podľa výsledku v konaní
priznal právo na ich náhradu úspešným žalovaným.

Trovy konania uplatnil JUDr. Hudzík, Advokátska kancelária v Poprade za žalovaného v 2/ rade a za
žalovaného v 5/ rade. JUDr. Hudzíkovi bola priznaná náhrada náklady trov právneho zastúpenia za
žalovaného v 2/ rade za prípravu a prevzatie 55,49 Eur, za písomné vyjadrenie k žalobe 55,49 Eur, za
hlavné pojednávanie dňa 24.09.2010 - 55,49 Eur. Ďalej, pokiaľ ide o žalovaného v 5/ rade, za prípravu
a prevzatie zastúpenia 60,07 Eur, za hlavné  pojednávanie dňa 15.08.2013 - 60,07 Eur. Ďalej boli
priznané 3 režijné paušály po 7,21 Eur a 1 x režijný paušál po 7,81 Eur.

Advokátskej kancelárii bol priznaný aj nárok na náhradu za stratu času za deň 24.09.2010 za cestu L. -
W. a späť, t. j. 2,5 hodiny x 2 x 12,02 Eur ( podľa § 1 vyhlášky ), t. j.48,08 Eur, strata času za deň
15.08.2013 za cestu L. - W. a späť, t. j. 2,5 hodiny x 2 x 13,01 Eur, t. j. 52,04 Eur.

Ďalej boli priznané aj cestovné výdavky podľa zákona o cestovných náhradách za deň 24.09.2010 - 17
km x 2, t. j. 34 km x 0,183, t. j. 6,22 Eur a  ( 5,2 : 100 ) x 34 x 1,375 Eur, t. j. 2,41  Eur, spolu 8,63 Eur
cestovné výdavky.

Ďalej za deň 15.08.2013 cestovné výdavky - 17 km x 2, t. j. 34 km x 0,183 = 6,22 Eur + ( 5,2 : 100 ) x
34 x 1,519 Eur = 2,68 Eur, spolu 8,90 Eur.

Trovy konania celkom za žalovaného v 2/ a 5/ rade uplatnil právny zástupca vo výške 433,70 Eur.

Výrok o trovách konania medzi žalobkyňou a žalovaným v 3/ a 6/ rade prvostupňový súd odôvodnil tak,
že advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. Bratislava si uplatnila trovy konania, kde vyčíslila hodnotu
pozemkov podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. na sumu 110.243,71 Eur. Ide o hodnotu pozemkov, o ktoré
vlastníctvo sa vedie spor. Preto hodnota jedného úkonu predstavuje 486,29 Eur.

Prvostupňový súd priznal žalovanému v 3/ rade za úkon príprava a prevzatie 645,65 Eur + režijný
paušál 7,41 Eur a DPH vo výške 20 %, teda spolu 783,67 Eur. Ďalej mu priznal za vyjadrenie
žalovaného v 3 /rade k nemeritórnemu odvolaniu žalovaného v 5/ rade 322,83 Eur + 7,63 Eur režijný
paušál + 20 % DPH, čo predstavuje 396,55 Eur. Za účasť na pojednávaní dňa 15.08.2013 pri základnej
sadzbe zníženej o 50 % za spoločný úkon bola priznaná odmena 322,83 Eur + režijný paušál 7,81 Eur
+ 20 % DPH, spolu 396,77 Eur. Teda spolu trovy konania žalovaného v 3/ rade predstavujú 1.576,99
Eur.

Žalovanému v 3/ rade bola priznaná náhrada za cestovné za použitie motorového vozidla zn. Mazda 6
pri priemernej spotrebe 6,7 l/100km dňa 15.08.2013 na trase X. - W. a späť, čo je spolu 684 km, kde
cena za 1l paliva predstavuje 1,390 Eur, základná náhrada 125 Eur bez DPH, po pomernom rozdelení
medzi žalovaného v 3/ a 6/ rade 94,44 Eur, vrátane DPH 113,33 Eur. Dňa 15.08.2013 bola priznaná
náhrada za stratu času - počet začatých polhodín 16, náhrada za začatú polhodinu 13,01 Eur, spolu
uplatnený nárok 124,90 Eur.

Advokátskej kancelárii boli priznané trovy právneho zastúpenia za žalovaného v 6/ rade, a to za
prípravu a prevzatie ( základná sadzba znížená o 50 % za spoločný úkon ), odmena bez DPH 322,83
Eur + režijný paušál 7,81 Eur + 20 % DPH, t. j. spolu 396,77 Eur. K tomu patrí účasť na pojednávaní
dňa 15.08.2013 pri základnej sadzbe zníženej o 50 % za spoločný úkon, hodnota úkonu 322,83 Eur +
režijný paušál 7,81 Eur + 20 % DPH, spolu 396,77 Eur. Žalovanému v 6/ rade bola priznaná náhrada za
cestovné dňa 15.08.2013 na ceste X. - W. a späť, t. j. 684 km pri cene paliva 1,390 Eur, základná
náhrada 125,17 Eur, náhrada bez DPH ( 50 % znížený úkon ) 94,44 Eur, náhrada vrátane DPH 113,33
Eur.Okrem toho bola priznaná aj náhrada za stratu času na deň 15.08.2013 na ceste X. - W. a späť za
16 polhodín po 13,01 Eur, náhrada celkom bez DPH 208,16 Eur + DPH, spolu 249,79 Eur a výsledná
suma krátená o 50 %, náhrada po pomernom rozdelení medzi žalovaným v 3/ a 6/ rade, t. j. 124,90 Eur.
Uvedené trovy nariadil prvostupňový súd uhradiť na účet Advokátskej kancelárie RELEVANS.

Proti tomuto rozsudku, a to proti výrokom o trovách konania, v zákonom stanovenej lehote podala
odvolanie žalobkyňa. Namietala, že konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci. Prvostupňový súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym
skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.

Namietala trovy priznané žalovanému v 2/ a žalovanému 5/ rade.

Vo vzťahu k trovám vyčísleným spoločne vo výroku II. napadnutého rozsudku namietala, že žalovaný v
5/ rade nikdy nebol v konaní zastúpený Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., a
teda si ani nemôže uplatniť nárok na náhradu trov tejto advokátskej kancelárie. Žalovaný v 5/ rade sa
pojednávania dňa 15.08.2013 zúčastnil osobne, bez zastúpenia akýmkoľvek právnym zástupcom.
Priamo do zápisnice uviedol, že si plánuje zabezpečiť právne zastúpenie v tejto veci. Teda na
pojednávaní dňa 15.08.2013 právne zastúpený nebol, preto si žiaden právny zástupca nemôže
uplatňovať nárok na náhradu trov konania. Na tomto pojednávaní bol prítomný právny zástupca
žalovaného v 2/ rade, ktorý len v jeho mene vykonával úkony. Dojednanie právneho zastúpenia
žalovaného v 5/ rade po konaní nie je účelné. Preto úkon prevzatie a príprava zastúpenia, ktoré sa
malo uskutočniť ešte pred pojednávaním dňa 15.08.2013 nie je pravdivý. V skutočnosti na tomto
pojednávaní vystupoval len žalovaný v 5/ rade. Uplatňovanie nároku na náhradu trov konania z dôvodu
údajného právneho zastúpenia zo strany žalovaného v 5/ rade je nedôvodné a priznanie vyčíslených
nárokov 2 x 60,07 Eur a režijného paušálu nie je prípustné a zo strany prvostupňového súdu nie je
správne.

Žalobkyňa namietala, že vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade vyjadrenie k žalobe zo dňa 31.08.2010
nebolo uskutočnené Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., ale inou
advokátskou, preto pokiaľ si táto Advokátska kancelária Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. uplatnila
náhradu trov konania, tento úkon je nesprávny a odmena mu  nepatrí. Nesprávne je určená aj náhrada
za stratu času právneho zástupcu, kedy za cestu L.-W. počíta nárok na náhradu za stratu času v
rozsahu 2,5 hodiny, pričom cesta z W. do L. trvá 18 minút a uplatňovanie nároku na náhradu v rozsahu
2,5 hodiny je nesprávne. Uvedené platí nielen vo vzťahu k pojednávaniu dňa 24.09.2010, ale aj vo
vzťahu k pojednávaniu dňa 15.08.2013. Žalovaný v 2/ rade v konaní je zastúpený Advokátskou
kanceláriou JUDr.Maroša Zimu, ktorá má sídlo v Kežmarku, teda v mieste konania pojednávania. Nárok
na náhradu za stratu času spojený s účasťou na pojednávaniach žalovanému v 2/ rade vôbec nepatrí a
takisto mu nepatria ani náklady na cestovné výdavky, keďže miestne cestovné je podľa § 16 ods. 3
vyhlášky zahrnuté v tzv. režijnom paušále. Žalobkyňa nemala informáciu o tom, že došlo k zmene
právneho zástupcu žalovaného v 2/ rade, na pojednávaní dňa 24.09.2010 bol žalovaný zastúpený
práve uvedenou advokátskou kanceláriou a substitučne iným advokátom. Preto takéto trovy
substitučného zastúpenia nemôže znášať žalobkyňa.

Proti výroku o trovách konania medzi žalobkyňou a žalovanými v 3/ a 6/ rade podala odvolanie
žalobkyňa. Prvostupňový súd vychádzal údajne z vyhlášky č. 655/2004 Z. z. a z hodnoty pozemkov
vyčíslených na sumu 110.243,71 Eur. Namietal aplikáciu takéhoto spôsobu vyčíslenia hodnoty 1 úkonu
na 486,29 Eur naviac, keď v uznesení prvostupňového súdu je v ďalšom texte používaná už len suma
645,65 Eur. Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky s použitím ust. § 20c vyhlášky č. 655/2004 Z. z. za všetky
úkony uskutočnené do 30.06.2013 patrí právnemu zástupcovi nárok na odmenu len podľa § 11 ods. 1
písm. a/ vyhlášky, podľa ktorého základná sadzba tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby je 1/13-ina
výpočtového  základu, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch alebo ju možno
zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Teda do tohto dátumu nebolo možné vychádzať z hodnoty veci, o
ktorej vlastníctvo sa vedie spor, alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu. Táto možnosť bola
zavedená vyhláškou až od 01.07.2013. Preto odmena za právne zastúpenie žalovaných v 3/ a 6/ rade
nie je uplatnená v správnej výške a nie je ani priznaná v správnej výške,keď sa má vychádzať z 1/13-
iny výpočtového základu. Žalovaní určili hodnotu veci na sumu 110.243,71 Eur, ktorá suma je vysoká,
nezodpovedá skutočnej hodnote veci. Nie je dôvod, aby žalobkyňa znášala trovy konania na základe
svojvoľného určenia hodnoty 1 úkonu žalovanými v 3/ a 6/ rade.  Takáto suma nemá relevantný základ
a nie je objektivizovaná žiadnym dôkazom.

Žalobkyňa namietala, že úkon priznaný žalovanému v 3/ rade, označený ako vyjadrenie žalovaného v
3/ rade k meritórnemu odvolaniu žalovaného v 5/ rade, by žalovanému v 3/ rade nemal byť priznaný,
keďže žalovaný v 3/ rade v ňom uviedol, že ponecháva rozhodnutie na zvážení súdu v odvolacom
konaní. Teda nejde o plnohodnotné vyjadrenie a naviac odvolanie smerovalo voči rozhodnutiu súdu
prvého stupňa, ktoré bolo potvrdené a teda žalobkyňa bola v celom rozsahu v odvolacom konaní
úspešná, keď navrhla vstup žalovaného v 5 /rade do konania. Preto niet dôvodu prečo by tieto trovy
mala znášať žalobkyňa.

Namietala určený nárok na náhradu cestovného, keď pri označených parametroch žalovanými náklady
na jednu cestu predstavujú 63,70 Eur a nie  94,44 Eur. Taktiež cesta medzi W. a X. trvá 3 hodiny 25
minút, čo je 7 začatých polhodín x 2 je 14 začatých polhodín a nie 16 začatých polhodín, ako to uviedol
prvostupňový súd.

Trovy žalovaného v 6/ rade sú nesprávne, nesprávne vypočítané, pričom ich prevzatie a príprava sa
uskutočnila pred 01.07.2013,a  preto aplikácia § 10 ods. 2 vyhlášky neprichádza do úvahy. Preto
žalobkyňa žiadala, aby odvolací súd napadnutý rozsudok v rozsahu výrokov o trovách konania zrušil a
vrátil na nové konanie prvostupňovému súdu. Uplatnila si trovy odvolacieho konania.

Odvolací súd v rámci kompetencií vyplývajúcich z ust. § 10 ods. 1 O. s. p. preskúmal napadnutý
rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo v zmysle zásad uvedených v
ust. § 212 O. s. p., vo veci nenariadil odvolacie pojednávanie, čo je v súlade s ust. § 214 ods. 1, 2 O. s.
p. a zistil, že odvolanie žalobkyne je dôvodné.

Najskôr je potrebné uviesť, že rozhodovanie o trovách konania v sporovom konaní je ovládané zásadou
úspechu v spore. Na daný právny vzťah je preto potrebné aplikovať ust. § 142 ods. 1 O. s. p., podľa
ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné
uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Z citácie tohto zákonného ustanovenie jednoznačne sa dáva do popredia nárok na náhradu trov
konania v prospech účastníka, ktorý v spore bol úspešným. Povinnosť nahradiť trovy konania
neúspešným účastníkom konania však nezahŕňa všetky trovy, ale iba tie, ktoré boli potrebné na účelné
uplatňovanie alebo bránenie práva. Súd nemôže zaviazať účastníka na náhradu tých trov, ktoré druhý
účastník počas konania vynaložil zbytočne.

Podľa § 150 ods. 1 O. s. p. veta prvá, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd
výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať.

Citované zákonné ustanovenie predstavuje odchýlku zo zásady zodpovednosti za výsledok v spore
podľa § 142 O. s. p. Pri posudzovaní dôvodov hodných osobitného zreteľa, súd musí vziať do úvahy
majetkové, sociálne, osobné, zárobkové a iné pomery všetkých účastníkov konania, teda nielen toho
účastníka konania, ktorého by zaťažovala povinnosť nahradiť trovy konania, ale aj toho účastníka,
ktorého majetková sféra by bola výnimočným nepriznaním náhrady trov dotknutá a všímať si aj
okolnosti, ktoré viedli účastníkov k uplatneniu práva  na súde a ich postoj v konaní. Súd musí pri
rozhodovaní o trovách konania podľa § 142 O. s. p. vždy v rozhodnutí odôvodniť prečo použil alebo
nepoužil ust. § 150 ods. 1 O. s. p. Na ust. § 150 ods. 1 O. s. p. je potrebné prihliadať vždy, keď sa
rozhoduje o trovách konania podľa § 142 O. s. p.

Rozhodnutie súdu prvého stupňa  však neobsahuje žiadne okolnosti, ktoré by odôvodňovali aplikáciu
ust. § 150 ods. 1 O. s. p., aj keď ust. § 157 ods. 2 O. s. p. v spojení s ust. § 167 ods. 2 O. s. p. ukladá
súdu rozhodnutie riadnym spôsobom odôvodniť, teda aj výrok o trovách konania, pričom pokiaľ
rozhodnutie súdu prvého stupňa nie je riadne odôvodnené a je arbitrárne, dochádza k porušeniu článku
46 ods. 1 Ústavy SR a porušuje sa právo na súdnu ochranu a ďalej sa porušuje článok 6 ods. 1
Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd a porušuje sa právo na spravodlivé súdne
konanie. Súčasťou základného práva na spravodlivé súdne konanie a právo  na súdnu ochranu je v
odôvodnení súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede  na všetky skutkovo a
právne relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a ochranou
proti takémuto uplatneniu. Súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania,
ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny
základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzal do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi
konania.

Keďže rozhodnutie súdu prvého stupňa nie je náležite odôvodnené najmä v dôsledku skutočností, že
nebolo aplikované ust.§ 150 ods. 1 O. s. p., prvostupňový súd porušil práva účastníkov konania, odňal
im právo konať a preto bol dôvod na zrušenie veci podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O. s. p. vo výroku o
trovách konania.

Naviac je potrebné uviesť, že prvostupňový súd zrejme už vzhľadom na rozsahu tohto konania
nepamätá, že žalobkyňa bola oslobodená od platenia súdneho poplatku v celom rozsahu pre
prvostupňové aj odvolacie konanie, kde návrh podala na č. l. 96 súdneho spisu a na č. l. 105 súdneho
spisu jej toto oslobodenie bolo priznané. Preto už len táto samotná okolnosť mala viesť súd prvého
stupňa k tomu, aby sa zaoberal aj možnou aplikáciou ust. § 150 ods. 1 O. s. p., po tom čo zistil, že
žalobkyňa je zodpovedná za trovy konania a po tom, čo ustálil, v akej výške tieto trovy vznikli.

V ďalšom odvolací súd  vzhľadom na odvolacie námietky žalobkyne poukazuje na ust. § 24 O. s.p.,
podľa ktorého účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Ak nejde o
zastupovanie podľa § 26, môže si účastník zvoliť za zástupcu len fyzickú osobu. V tej istej veci môže
mať účastník súčasne len jedného zvoleného zástupcu; to neplatí, ak ide o zastúpenie podľa § 25.

Podľa § 25 ods. 1 O. s. p., ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. Plnomocenstvo
udelené advokátovi nemožno obmedziť.

Odvolací súd zistil vo vzťahu k vyúčtovaným trovám konania Advokátskou kanceláriou Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s., že vyúčtovaním zo dňa 16.05.2013, ktoré došlo prvostupňovému súdu dňa
19.08.2013 si táto advokátska kancelária vyúčtovala náhradu trov právneho zastúpenia odporcu v 2/ a
3/ rade a predložila vyčíslenie trov právneho zastúpenia.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že advokátska kancelária nezastupovala žalovaného v 3/ rade, tak
ako to nesprávne uvádza vo svojom vyúčtovaní. Následne si vyúčtovala odmenu za žalovaného v 2/
rade za prípravu a prevzatie zastúpenia, za písomné vyjadrenie k žalobe a účasť na hlavnom
pojednávaní dňa 24.09.2010. Vyúčtovala si prevzatie a prípravu zastúpenia za odporcu v 5/ rade a za
hlavné pojednávanie dňa 15.08.2013. K týmto úkonom žiadala priznať aj vyčíslené režijné paušály.
Vyčíslila stratu času dňa 24.09.2010 a 15.08.2013 a ďalej cestovné výdavky za 24.09.2010 a
15.08.2013.

Z obsahu spisového materiálu vyplýva, že vyúčtovanie trov právneho zastúpenia touto advokátskou
kanceláriou nie je správne, nemá oporu v obsahu prvostupňového spisu. Odvolací súd zistil zhodne tak,
ako uviedla žalobkyňa vo svojom odvolaní, že žalovaný v 5/ rade bol pripustený do konania uznesením
na č.l.122 spisu, ktoré sa stalo právoplatné dňa 04.05.2012. Na prvom pojednávaní, na ktorom sa
žalovaný v 5/ rade zúčastnil, bolo dňa 15.08.2013. Zápisnica z tohto pojednávania sa nachádza na č. l.
275 súdneho spisu. Z obsahu tejto zápisnice odvolací súd zistil, akým spôsobom prebiehalo pred
prvostupňovým súdom konanie a kto bol na tomto konaní prítomný. Na tomto pojednávaní dňa
15.08.2013 bol osobne prítomný žalovaný v 5/ rade T. X., ktorý vo svojej výpovedi na 3. strane tejto
zápisnice uviedol, že navrhuje žalobu zamietnuť a zároveň oznámil, že si zabezpečí právne
zastupovanie v tejto veci. Z jazykového výkladu tohto prejavu je jednoznačné, že v čase,keď bolo
vykonávané pojednávanie dňa 15.08.2013 so začiatkom o 8.00 hodine ráno, žalovaný v 5/ rade nemal
ešte zvoleného právneho zástupcu.

Prvostupňovému súdu dňa 19.08.2013 doručil plnomocenstvo, ktoré plnomocenstvo predstavuje
zastúpenie T. X. Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. so sídlom v Poprade a je
podpísané dňa 15.08.2013. Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že Advokátska kancelária Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s. so sídlom v Poprade na pojednávaní dňa 15.08.2013 nezastupovala právne
žalovaného v 5/ rade, preto žalovanému v 5/ rade k momentu vyhlásenia rozsudku prvostupňovým
súdom na pojednávaní dňa 15.08.2013 nevzniklo právne zastúpenie na základe plnomocenstva. Toto
zastúpenie na základe plnomocenstva zo dňa 15.08.2013 vzniklo po pojednávaní v tento deň, na ktoré
plnomocenstvo a právne zastúpenie nie je možné aplikovať ust. § 142 ods. 1 O. s. p. a prihliadať na
vzniknuté trovy na základe takto udeleného plnomocenstva, ktoré bolo udelené po tom, čo žalovaný v
5/ rade bol úspešným účastníkom konania, ako na účelne vynaložené trovy na obranu práva
žalovaného v 5/ rade. Preto prvostupňový súd nepostupoval správne, ak tieto okolnosti nevzal do úvahy
a bez akéhokoľvek ďalšieho skúmania priznal žalovanému v 5/ rade účelne vynaložené trovy konania,
ktoré predstavujú trovy právneho zastúpenia Advokátskej kancelárie Hudzík-Novýsedlák Partners,
v.o.s.

Vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade, W. L., opäť musí odvolací súd konštatovať, že odvolacie námietky
žalobkyne sú dôvodné. Z obsahu prvostupňového spisu vyplýva, že žalovaný v 2/ rade dňa 26.08.2010
udelil plnomocenstvo na zastupovanie v tejto veci Advokátskej kancelárii JUDr. Maroš Zima, advokát,
AK so sídlom Hradné námestie 29, Kežmarok. V tomto plnomocenstve udelenom advokátovi súhlasil
žalovaný v 2/ rade s tým, aby sa splnomocnený advokát dal zastupovať iným advokátom a aby sa v
tejto veci dal zastúpiť svojim advokátskym koncipientom JUDr. Jánom Hudzíkom. Toto plnomocentvo
udelené Advokátskej kancelárii JUDr. Maroš Zima so sídlom v Kežmarku počas celého konania nebolo
odvolané a trvá doposiaľ. Advokát JUDr. Maroš Zima v mene svojho klienta dňa 31.08.2010 vypracoval
vyjadrenie k návrhu na začatie konania, na pojednávaní dňa 24.09.2010 sa advokát JUDr. Maroš Zima
nezúčastnil, substitučne ho zastupoval JUDr. Ján Hudzík, avšak v spisovom materiáli chýba akékoľvek
substitučné plnomocenstvo pre tohto koncipienta Advokátskej kancelárie JUDr. Maroša Zimu.
Substitučná plná moc totiž nie je nahradená tým, že so zastúpením advokáta v plnomocenstve zo dňa
26.08.2010 JUDr. Jánom Hudzíkom koncipientom súhlasí klient - žalovaný v 2/ rade. Na pojednávaní
dňa 15.08.2013 sa opäť advokát JUDr. Maroš Zima nezúčastnil, bol prítomný JUDr. Ján Hudzík, ktorý
podľa zápisnice z pojednávania bol nesprávne označovaný sudcom ako právny zástupca žalovaného v
2/ rade. Prvostupňový súd nerozhodol vo veci tak, aby mal splnené všetky podmienky konania a aby
plná moc udelená JUDr. Hudzíkovi bola k dispozícii súdu. Plná moc bola predložená na výzvu
prvostupňového súdu po rozhodnutí vo veci samej až dňa 24.09.2013 pre Advokátsku kanceláriu
Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. zo dňa 02.05.2013. V tomto prípade sa opäť prvostupňový súd
nesprávne vysporiadal s rozsahom právneho zastúpenia odporcu v 2/ rade, keď odporcovi v 2/ rade
priznal nárok na náhradu trov konania na základe právneho zastúpenia Advokátskej kancelárie Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s. za úkony, ktoré v jej mene vykonala iná advokátska kancelária, a to
JUDr.Maroš Zima, advokát. Ide konkrétne o vyjadrenie k veci zo dňa 31.08.2010 a účasť na
pojednávaní dňa 24.09.2010. Keďže zastúpenie odporcu v 2/ rade na pojednávaní dňa 15.08.2013 bolo
konvalidované predložením plnomocenstva odporcu zo dňa 02.05.2013, je možné v tomto prípade
priznať odporcovi v 2/ rade nárok na náhradu trov konania len za prípravu a prevzatie právneho
zastúpenia a za účasť na tomto pojednávaní dňa 15.08.2013, ako účelne vynaložené trovy konania pre
advokátsku kanceláriu Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. Ako účelne vynaložené trovy nie je možné
priznať úkony, ktoré táto advokátska kancelária nevykonala a naviac, ako účelne vynaložené trovy nie
je možné priznať nárok na náhradu za stratu času a cestovné výdavky, ktoré si táto advokátska
kancelária vyčíslila, pretože žalovaný v 2/ rade mal zvolených dvoch právnych zástupcov, dve
advokátske kancelárie, čo ust. § 24 a § 25 O. s. p. nevylučuje. Je vylúčené však, aby ako účelne
vynaložené trovy boli finančne kryté náklady obidvoch advokátskych kancelárii, alebo trovy, ktoré je
možné eliminovať účasťou advokátskej kancelárie, ktorá vykoná jednotlivé úkony úsporne a
hospodárne. V takom prípade nie je možné priznať právnemu zástupcovi odporcu Advokátskej
kancelárii Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. trovy za stratu času a cestovné výdavky, pretože tieto
trovy vznikli ako trovy, ktoré neboli účelne vynaložené, keďže odporca v 2/ rade mal  zvoleného
právneho zástupcu v sídle prvostupňového súdu JUDr. Maroša Zimu, advokáta, ktorý v prípade, pokiaľ
by bol riadne zúčastnený na konaní pred prvostupňovým súdom, by nárok na náhradu takýchto trov
nemal, pretože tieto náklady by boli zahrnuté v režijnom paušále, ktorý mu patrí a jeho advokátska
kancelária sídli v mieste sídla prvostupňového súdu.

Prvostupňový súd však vo svojom rozhodnutí takýmto spôsobom neuvažoval a bez akejkoľvek
prieskumnej činnosti priznal advokátskej kancelárii Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. všetky uplatnené
trovy konania, ktoré neskúmal z hľadiska účelnosti, aj keď mu to ust. § 142 ods. 1 O. s. p.  ukladá.

Prvostupňový súd neodôvodnil výšku odmeny za jeden úkon právnej pomoci, na základe akých
matematických prepočtov sa k náhrade 55,49 Eur dopracoval.

Právny zástupca žalovaného v 2/ rade, Advokátska kancelária Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. si za
účasť na pojednávaní dňa 15.08.2013 náhradu neuplatnili vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade, ale len vo
vzťahu k žalovanému v 5/ rade, preto vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade nie je možné im túto náhradu
priznať.

Vo vzťahu k odvolacím námietkam žalobkyne voči žalovaným v 3/ a 6/ rade opäť musí odvolací súd
uviesť, že prvostupňový súd žiadnym  spôsobom neodôvodnil, prečo priznal žalovaným nárok na
náhradu trov konania z ceny predmetu sporu vo výške 110.243,71 Eur, ktorá suma sa v obsahu
prvostupňového konania žiadnym spôsobom nevyskytla, k tejto sume sa nemala možnosť žalobkyňa
žiadnym spôsobom vyjadriť a naviac, vychádza zo znaleckého posudku Ing. J. V., ktorý znalecký
posudok bol vypracovaný pre účely uzatvorenia záložnej zmluvy, nie pre účely ustálenia všeobecnej
hodnoty nehnuteľností.

Prvostupňový súd sa vôbec nevysporiadal s tým, kedy jednotlivé úkony účtované právnym zástupcom
žalovaných v 3/ a 6/ rade boli vykonané, vzhľadom na skutočnosť, že ust. § 10 ods. 2 vyhlášky č.
655/2004 Z. z. bolo v inom znení do 30.06.2013 a od 01.07.2013, pričom podľa prechodných a
záverečných ustanovení § 20c tejto vyhlášky platí, že za úkony právnych služieb, ktoré boli vykonané
pred 01.07.2013 patrí advokátovi odmena podľa predpisov účinných do 30.06.2013. Je preto potrebné
posúdiť, či uplatnený nárok na odmenu žalovanými v 3/ až 6/ rade je správny najmä pokiaľ sa týka
výšky tarifnej hodnoty 1 úkonu.

Je pravdou, že žalobkyňa v konaní o rozšírenie žaloby voči žalovanému v 5/ rade bola úspešnou
účastníčkou konania v odvolacom konaní, kedy nie je možné od nej spravodlivo požadovať, aby
znášala náhradu trov konania žalovaného v 3/ rade. Túto okolnosť však prvostupňový súd žiadnym
spôsobom nevyhodnotil a aj napriek úspechu v tomto konaní priznal žalovanému v 3/ rade nárok na
náhradu trov konania za úkon vyjadrenie žalovaného v 3/ rade k nemeritórnemu odvolaniu žalovaného
v 5/ rade, vo vzťahu ku ktorému žalobkyňa žiadnym spôsobom nenesie zodpovednosť za účelne
vynaložené trovy.

Prvostupňový súd žiadnym spôsobom nepreskúmal dôvodnosť uplatneného nároku na cestovné a
stratu času, v tejto časti je rozhodnutie súdu prvého stupňa dokonca nielen neodôvodnené a nie je
možné zistiť skutočnú výšku cestovného a nákladov na jednu cestu medzi X. a W.. Preto aj v tejto časti
odvolací súd vyhodnotil odvolacie námietky žalobkyne za dôvodné.

Keďže prvostupňový súd sa riadnym spôsobom nezaoberal a neodôvodnil trovy konania medzi
žalobkyňou a žalovaným v 5/, 2/, 3/, 6/ rade, rozhodnutie súdu prvého stupňa trpí vadami, na ktoré
musel odvolací súd prihliadnuť, bolo potrebné v týchto výrokoch rozsudok súdu prvého stupňa podľa §
221 ods. 1 písm. f/ a h/ O. s. p. zrušiť a vrátiť na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

Úlohou prvostupňového súdu v ďalšom konaní bude vysporiadať sa so všetkými odvolacími námietkami
žalobkyne vo vzťahu k výrokom o trovách konania, spravovať sa právnym názorom odvolacieho súdu a
svoje rozhodnutie zákonným spôsobom odôvodniť tak, aby bolo preskúmateľné v inštančnom procese.
Okrem toho odvolací súd upriamuje prvostupňový súd aj na nutnosť zdôvodniť aplikáciu ust. § 150 ods.
1 O. s. p.

Odvolací súd dáva do pozornosti prvostupňovému súdu, že je neprípustné, aby po tom, čo bolo podané
odvolanie postupoval bez toho, aby neaplikoval ust.§ 209 a § 209a O. s.p., kde sú jednoznačne a
presne stanovené úlohy súdu prvého stupňa po podaní opravného prostriedku. Je vylúčené, aby
prvostupňový súd bez ďalšieho po podaní opravného prostriedku vec predložil odvolaciemu súdu tak,
ako sa to stalo v prejednávanej veci.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bude úlohou prvostupňového súdu sa riadiť podľa § 226 O. s. p.
právnym názorom odvolacieho súdu.



Napadnutým rozsudkom prvostupňový súd návrh zamietol. Žalobkyni uložil povinnosť znášať trovy
konania v prospech žalovaných v 2/ a 5/ rade vo výške 433,70 Eur,ktoré je potrebné uhradiť na účet
Advokátskej kancelárie  Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., so sídlom Mnoheľova 830/15, Poprad,
všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobkyni uložil povinnosť znášať trovy konania v
prospech žalovaných v 3/ a 6/ rade spolu vo výške 2.846,99 Eur, pričom trovy žalovaného v 3/ rade
predstavujú sumu 1.815,22 Eur a trovy žalovaného v 6/ rade predstavujú sumu 1.031,77 Eur, ktoré je
potrebné uhradiť na účet Advokátskej kancelárie RELEVANS s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3,
Bratislava, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Prvostupňový súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v prejednávanej veci neboli splnené podmienky
na to, aby súd žalobe vyhovel, keďže v konaní ako účastníčka konania vystupovala nebohá žalovaná a
okruh účastníkov konania žalobkyňou nebol riadne označený.

O trovách konania prvostupňový súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O. s. p. a podľa výsledku v konaní
priznal právo na ich náhradu úspešným žalovaným.

Trovy konania uplatnil JUDr. Hudzík, Advokátska kancelária v Poprade za žalovaného v 2/ rade a za
žalovaného v 5/ rade. JUDr. Hudzíkovi bola priznaná náhrada náklady trov právneho zastúpenia za
žalovaného v 2/ rade za prípravu a prevzatie 55,49 Eur, za písomné vyjadrenie k žalobe 55,49 Eur, za
hlavné pojednávanie dňa 24.09.2010 - 55,49 Eur. Ďalej, pokiaľ ide o žalovaného v 5/ rade, za prípravu
a prevzatie zastúpenia 60,07 Eur, za hlavné  pojednávanie dňa 15.08.2013 - 60,07 Eur. Ďalej boli
priznané 3 režijné paušály po 7,21 Eur a 1 x režijný paušál po 7,81 Eur.

Advokátskej kancelárii bol priznaný aj nárok na náhradu za stratu času za deň 24.09.2010 za cestu L. -
W. a späť, t. j. 2,5 hodiny x 2 x 12,02 Eur ( podľa § 1 vyhlášky ), t. j.48,08 Eur, strata času za deň
15.08.2013 za cestu L. - W. a späť, t. j. 2,5 hodiny x 2 x 13,01 Eur, t. j. 52,04 Eur.

Ďalej boli priznané aj cestovné výdavky podľa zákona o cestovných náhradách za deň 24.09.2010 - 17
km x 2, t. j. 34 km x 0,183, t. j. 6,22 Eur a  ( 5,2 : 100 ) x 34 x 1,375 Eur, t. j. 2,41  Eur, spolu 8,63 Eur
cestovné výdavky.

Ďalej za deň 15.08.2013 cestovné výdavky - 17 km x 2, t. j. 34 km x 0,183 = 6,22 Eur + ( 5,2 : 100 ) x
34 x 1,519 Eur = 2,68 Eur, spolu 8,90 Eur.

Trovy konania celkom za žalovaného v 2/ a 5/ rade uplatnil právny zástupca vo výške 433,70 Eur.

Výrok o trovách konania medzi žalobkyňou a žalovaným v 3/ a 6/ rade prvostupňový súd odôvodnil tak,
že advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. Bratislava si uplatnila trovy konania, kde vyčíslila hodnotu
pozemkov podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. na sumu 110.243,71 Eur. Ide o hodnotu pozemkov, o ktoré
vlastníctvo sa vedie spor. Preto hodnota jedného úkonu predstavuje 486,29 Eur.

Prvostupňový súd priznal žalovanému v 3/ rade za úkon príprava a prevzatie 645,65 Eur + režijný
paušál 7,41 Eur a DPH vo výške 20 %, teda spolu 783,67 Eur. Ďalej mu priznal za vyjadrenie
žalovaného v 3 /rade k nemeritórnemu odvolaniu žalovaného v 5/ rade 322,83 Eur + 7,63 Eur režijný
paušál + 20 % DPH, čo predstavuje 396,55 Eur. Za účasť na pojednávaní dňa 15.08.2013 pri základnej
sadzbe zníženej o 50 % za spoločný úkon bola priznaná odmena 322,83 Eur + režijný paušál 7,81 Eur
+ 20 % DPH, spolu 396,77 Eur. Teda spolu trovy konania žalovaného v 3/ rade predstavujú 1.576,99
Eur.

Žalovanému v 3/ rade bola priznaná náhrada za cestovné za použitie motorového vozidla zn. Mazda 6
pri priemernej spotrebe 6,7 l/100km dňa 15.08.2013 na trase X. - W. a späť, čo je spolu 684 km, kde
cena za 1l paliva predstavuje 1,390 Eur, základná náhrada 125 Eur bez DPH, po pomernom rozdelení
medzi žalovaného v 3/ a 6/ rade 94,44 Eur, vrátane DPH 113,33 Eur. Dňa 15.08.2013 bola priznaná
náhrada za stratu času - počet začatých polhodín 16, náhrada za začatú polhodinu 13,01 Eur, spolu
uplatnený nárok 124,90 Eur.

Advokátskej kancelárii boli priznané trovy právneho zastúpenia za žalovaného v 6/ rade, a to za
prípravu a prevzatie ( základná sadzba znížená o 50 % za spoločný úkon ), odmena bez DPH 322,83
Eur + režijný paušál 7,81 Eur + 20 % DPH, t. j. spolu 396,77 Eur. K tomu patrí účasť na pojednávaní
dňa 15.08.2013 pri základnej sadzbe zníženej o 50 % za spoločný úkon, hodnota úkonu 322,83 Eur +
režijný paušál 7,81 Eur + 20 % DPH, spolu 396,77 Eur. Žalovanému v 6/ rade bola priznaná náhrada za
cestovné dňa 15.08.2013 na ceste X. - W. a späť, t. j. 684 km pri cene paliva 1,390 Eur, základná
náhrada 125,17 Eur, náhrada bez DPH ( 50 % znížený úkon ) 94,44 Eur, náhrada vrátane DPH 113,33
Eur.Okrem toho bola priznaná aj náhrada za stratu času na deň 15.08.2013 na ceste X. - W. a späť za
16 polhodín po 13,01 Eur, náhrada celkom bez DPH 208,16 Eur + DPH, spolu 249,79 Eur a výsledná
suma krátená o 50 %, náhrada po pomernom rozdelení medzi žalovaným v 3/ a 6/ rade, t. j. 124,90 Eur.
Uvedené trovy nariadil prvostupňový súd uhradiť na účet Advokátskej kancelárie RELEVANS.

Proti tomuto rozsudku, a to proti výrokom o trovách konania, v zákonom stanovenej lehote podala
odvolanie žalobkyňa. Namietala, že konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci. Prvostupňový súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym
skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.

Namietala trovy priznané žalovanému v 2/ a žalovanému 5/ rade.

Vo vzťahu k trovám vyčísleným spoločne vo výroku II. napadnutého rozsudku namietala, že žalovaný v
5/ rade nikdy nebol v konaní zastúpený Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., a
teda si ani nemôže uplatniť nárok na náhradu trov tejto advokátskej kancelárie. Žalovaný v 5/ rade sa
pojednávania dňa 15.08.2013 zúčastnil osobne, bez zastúpenia akýmkoľvek právnym zástupcom.
Priamo do zápisnice uviedol, že si plánuje zabezpečiť právne zastúpenie v tejto veci. Teda na
pojednávaní dňa 15.08.2013 právne zastúpený nebol, preto si žiaden právny zástupca nemôže
uplatňovať nárok na náhradu trov konania. Na tomto pojednávaní bol prítomný právny zástupca
žalovaného v 2/ rade, ktorý len v jeho mene vykonával úkony. Dojednanie právneho zastúpenia
žalovaného v 5/ rade po konaní nie je účelné. Preto úkon prevzatie a príprava zastúpenia, ktoré sa
malo uskutočniť ešte pred pojednávaním dňa 15.08.2013 nie je pravdivý. V skutočnosti na tomto
pojednávaní vystupoval len žalovaný v 5/ rade. Uplatňovanie nároku na náhradu trov konania z dôvodu
údajného právneho zastúpenia zo strany žalovaného v 5/ rade je nedôvodné a priznanie vyčíslených
nárokov 2 x 60,07 Eur a režijného paušálu nie je prípustné a zo strany prvostupňového súdu nie je
správne.

Žalobkyňa namietala, že vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade vyjadrenie k žalobe zo dňa 31.08.2010
nebolo uskutočnené Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s., ale inou
advokátskou, preto pokiaľ si táto Advokátska kancelária Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. uplatnila
náhradu trov konania, tento úkon je nesprávny a odmena mu  nepatrí. Nesprávne je určená aj náhrada
za stratu času právneho zástupcu, kedy za cestu L.-W. počíta nárok na náhradu za stratu času v
rozsahu 2,5 hodiny, pričom cesta z W. do L. trvá 18 minút a uplatňovanie nároku na náhradu v rozsahu
2,5 hodiny je nesprávne. Uvedené platí nielen vo vzťahu k pojednávaniu dňa 24.09.2010, ale aj vo
vzťahu k pojednávaniu dňa 15.08.2013. Žalovaný v 2/ rade v konaní je zastúpený Advokátskou
kanceláriou JUDr.Maroša Zimu, ktorá má sídlo v Kežmarku, teda v mieste konania pojednávania. Nárok
na náhradu za stratu času spojený s účasťou na pojednávaniach žalovanému v 2/ rade vôbec nepatrí a
takisto mu nepatria ani náklady na cestovné výdavky, keďže miestne cestovné je podľa § 16 ods. 3
vyhlášky zahrnuté v tzv. režijnom paušále. Žalobkyňa nemala informáciu o tom, že došlo k zmene
právneho zástupcu žalovaného v 2/ rade, na pojednávaní dňa 24.09.2010 bol žalovaný zastúpený
práve uvedenou advokátskou kanceláriou a substitučne iným advokátom. Preto takéto trovy
substitučného zastúpenia nemôže znášať žalobkyňa.

Proti výroku o trovách konania medzi žalobkyňou a žalovanými v 3/ a 6/ rade podala odvolanie
žalobkyňa. Prvostupňový súd vychádzal údajne z vyhlášky č. 655/2004 Z. z. a z hodnoty pozemkov
vyčíslených na sumu 110.243,71 Eur. Namietal aplikáciu takéhoto spôsobu vyčíslenia hodnoty 1 úkonu
na 486,29 Eur naviac, keď v uznesení prvostupňového súdu je v ďalšom texte používaná už len suma
645,65 Eur. Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky s použitím ust. § 20c vyhlášky č. 655/2004 Z. z. za všetky
úkony uskutočnené do 30.06.2013 patrí právnemu zástupcovi nárok na odmenu len podľa § 11 ods. 1
písm. a/ vyhlášky, podľa ktorého základná sadzba tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby je 1/13-ina
výpočtového  základu, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch alebo ju možno
zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Teda do tohto dátumu nebolo možné vychádzať z hodnoty veci, o
ktorej vlastníctvo sa vedie spor, alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu. Táto možnosť bola
zavedená vyhláškou až od 01.07.2013. Preto odmena za právne zastúpenie žalovaných v 3/ a 6/ rade
nie je uplatnená v správnej výške a nie je ani priznaná v správnej výške,keď sa má vychádzať z 1/13-
iny výpočtového základu. Žalovaní určili hodnotu veci na sumu 110.243,71 Eur, ktorá suma je vysoká,
nezodpovedá skutočnej hodnote veci. Nie je dôvod, aby žalobkyňa znášala trovy konania na základe
svojvoľného určenia hodnoty 1 úkonu žalovanými v 3/ a 6/ rade.  Takáto suma nemá relevantný základ
a nie je objektivizovaná žiadnym dôkazom.

Žalobkyňa namietala, že úkon priznaný žalovanému v 3/ rade, označený ako vyjadrenie žalovaného v
3/ rade k meritórnemu odvolaniu žalovaného v 5/ rade, by žalovanému v 3/ rade nemal byť priznaný,
keďže žalovaný v 3/ rade v ňom uviedol, že ponecháva rozhodnutie na zvážení súdu v odvolacom
konaní. Teda nejde o plnohodnotné vyjadrenie a naviac odvolanie smerovalo voči rozhodnutiu súdu
prvého stupňa, ktoré bolo potvrdené a teda žalobkyňa bola v celom rozsahu v odvolacom konaní
úspešná, keď navrhla vstup žalovaného v 5 /rade do konania. Preto niet dôvodu prečo by tieto trovy
mala znášať žalobkyňa.

Namietala určený nárok na náhradu cestovného, keď pri označených parametroch žalovanými náklady
na jednu cestu predstavujú 63,70 Eur a nie  94,44 Eur. Taktiež cesta medzi W. a X. trvá 3 hodiny 25
minút, čo je 7 začatých polhodín x 2 je 14 začatých polhodín a nie 16 začatých polhodín, ako to uviedol
prvostupňový súd.

Trovy žalovaného v 6/ rade sú nesprávne, nesprávne vypočítané, pričom ich prevzatie a príprava sa
uskutočnila pred 01.07.2013,a  preto aplikácia § 10 ods. 2 vyhlášky neprichádza do úvahy. Preto
žalobkyňa žiadala, aby odvolací súd napadnutý rozsudok v rozsahu výrokov o trovách konania zrušil a
vrátil na nové konanie prvostupňovému súdu. Uplatnila si trovy odvolacieho konania.

Odvolací súd v rámci kompetencií vyplývajúcich z ust. § 10 ods. 1 O. s. p. preskúmal napadnutý
rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo v zmysle zásad uvedených v
ust. § 212 O. s. p., vo veci nenariadil odvolacie pojednávanie, čo je v súlade s ust. § 214 ods. 1, 2 O. s.
p. a zistil, že odvolanie žalobkyne je dôvodné.

Najskôr je potrebné uviesť, že rozhodovanie o trovách konania v sporovom konaní je ovládané zásadou
úspechu v spore. Na daný právny vzťah je preto potrebné aplikovať ust. § 142 ods. 1 O. s. p., podľa
ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné
uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Z citácie tohto zákonného ustanovenie jednoznačne sa dáva do popredia nárok na náhradu trov
konania v prospech účastníka, ktorý v spore bol úspešným. Povinnosť nahradiť trovy konania
neúspešným účastníkom konania však nezahŕňa všetky trovy, ale iba tie, ktoré boli potrebné na účelné
uplatňovanie alebo bránenie práva. Súd nemôže zaviazať účastníka na náhradu tých trov, ktoré druhý
účastník počas konania vynaložil zbytočne.

Podľa § 150 ods. 1 O. s. p. veta prvá, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd
výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať.

Citované zákonné ustanovenie predstavuje odchýlku zo zásady zodpovednosti za výsledok v spore
podľa § 142 O. s. p. Pri posudzovaní dôvodov hodných osobitného zreteľa, súd musí vziať do úvahy
majetkové, sociálne, osobné, zárobkové a iné pomery všetkých účastníkov konania, teda nielen toho
účastníka konania, ktorého by zaťažovala povinnosť nahradiť trovy konania, ale aj toho účastníka,
ktorého majetková sféra by bola výnimočným nepriznaním náhrady trov dotknutá a všímať si aj
okolnosti, ktoré viedli účastníkov k uplatneniu práva  na súde a ich postoj v konaní. Súd musí pri
rozhodovaní o trovách konania podľa § 142 O. s. p. vždy v rozhodnutí odôvodniť prečo použil alebo
nepoužil ust. § 150 ods. 1 O. s. p. Na ust. § 150 ods. 1 O. s. p. je potrebné prihliadať vždy, keď sa
rozhoduje o trovách konania podľa § 142 O. s. p.

Rozhodnutie súdu prvého stupňa  však neobsahuje žiadne okolnosti, ktoré by odôvodňovali aplikáciu
ust. § 150 ods. 1 O. s. p., aj keď ust. § 157 ods. 2 O. s. p. v spojení s ust. § 167 ods. 2 O. s. p. ukladá
súdu rozhodnutie riadnym spôsobom odôvodniť, teda aj výrok o trovách konania, pričom pokiaľ
rozhodnutie súdu prvého stupňa nie je riadne odôvodnené a je arbitrárne, dochádza k porušeniu článku
46 ods. 1 Ústavy SR a porušuje sa právo na súdnu ochranu a ďalej sa porušuje článok 6 ods. 1
Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd a porušuje sa právo na spravodlivé súdne
konanie. Súčasťou základného práva na spravodlivé súdne konanie a právo  na súdnu ochranu je v
odôvodnení súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede  na všetky skutkovo a
právne relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a ochranou
proti takémuto uplatneniu. Súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania,
ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny
základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzal do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi
konania.

Keďže rozhodnutie súdu prvého stupňa nie je náležite odôvodnené najmä v dôsledku skutočností, že
nebolo aplikované ust.§ 150 ods. 1 O. s. p., prvostupňový súd porušil práva účastníkov konania, odňal
im právo konať a preto bol dôvod na zrušenie veci podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O. s. p. vo výroku o
trovách konania.

Naviac je potrebné uviesť, že prvostupňový súd zrejme už vzhľadom na rozsahu tohto konania
nepamätá, že žalobkyňa bola oslobodená od platenia súdneho poplatku v celom rozsahu pre
prvostupňové aj odvolacie konanie, kde návrh podala na č. l. 96 súdneho spisu a na č. l. 105 súdneho
spisu jej toto oslobodenie bolo priznané. Preto už len táto samotná okolnosť mala viesť súd prvého
stupňa k tomu, aby sa zaoberal aj možnou aplikáciou ust. § 150 ods. 1 O. s. p., po tom čo zistil, že
žalobkyňa je zodpovedná za trovy konania a po tom, čo ustálil, v akej výške tieto trovy vznikli.

V ďalšom odvolací súd  vzhľadom na odvolacie námietky žalobkyne poukazuje na ust. § 24 O. s.p.,
podľa ktorého účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Ak nejde o
zastupovanie podľa § 26, môže si účastník zvoliť za zástupcu len fyzickú osobu. V tej istej veci môže
mať účastník súčasne len jedného zvoleného zástupcu; to neplatí, ak ide o zastúpenie podľa § 25.

Podľa § 25 ods. 1 O. s. p., ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. Plnomocenstvo
udelené advokátovi nemožno obmedziť.

Odvolací súd zistil vo vzťahu k vyúčtovaným trovám konania Advokátskou kanceláriou Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s., že vyúčtovaním zo dňa 16.05.2013, ktoré došlo prvostupňovému súdu dňa
19.08.2013 si táto advokátska kancelária vyúčtovala náhradu trov právneho zastúpenia odporcu v 2/ a
3/ rade a predložila vyčíslenie trov právneho zastúpenia.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že advokátska kancelária nezastupovala žalovaného v 3/ rade, tak
ako to nesprávne uvádza vo svojom vyúčtovaní. Následne si vyúčtovala odmenu za žalovaného v 2/
rade za prípravu a prevzatie zastúpenia, za písomné vyjadrenie k žalobe a účasť na hlavnom
pojednávaní dňa 24.09.2010. Vyúčtovala si prevzatie a prípravu zastúpenia za odporcu v 5/ rade a za
hlavné pojednávanie dňa 15.08.2013. K týmto úkonom žiadala priznať aj vyčíslené režijné paušály.
Vyčíslila stratu času dňa 24.09.2010 a 15.08.2013 a ďalej cestovné výdavky za 24.09.2010 a
15.08.2013.

Z obsahu spisového materiálu vyplýva, že vyúčtovanie trov právneho zastúpenia touto advokátskou
kanceláriou nie je správne, nemá oporu v obsahu prvostupňového spisu. Odvolací súd zistil zhodne tak,
ako uviedla žalobkyňa vo svojom odvolaní, že žalovaný v 5/ rade bol pripustený do konania uznesením
na č.l.122 spisu, ktoré sa stalo právoplatné dňa 04.05.2012. Na prvom pojednávaní, na ktorom sa
žalovaný v 5/ rade zúčastnil, bolo dňa 15.08.2013. Zápisnica z tohto pojednávania sa nachádza na č. l.
275 súdneho spisu. Z obsahu tejto zápisnice odvolací súd zistil, akým spôsobom prebiehalo pred
prvostupňovým súdom konanie a kto bol na tomto konaní prítomný. Na tomto pojednávaní dňa
15.08.2013 bol osobne prítomný žalovaný v 5/ rade T. X., ktorý vo svojej výpovedi na 3. strane tejto
zápisnice uviedol, že navrhuje žalobu zamietnuť a zároveň oznámil, že si zabezpečí právne
zastupovanie v tejto veci. Z jazykového výkladu tohto prejavu je jednoznačné, že v čase,keď bolo
vykonávané pojednávanie dňa 15.08.2013 so začiatkom o 8.00 hodine ráno, žalovaný v 5/ rade nemal
ešte zvoleného právneho zástupcu.

Prvostupňovému súdu dňa 19.08.2013 doručil plnomocenstvo, ktoré plnomocenstvo predstavuje
zastúpenie T. X. Advokátskou kanceláriou Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. so sídlom v Poprade a je
podpísané dňa 15.08.2013. Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že Advokátska kancelária Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s. so sídlom v Poprade na pojednávaní dňa 15.08.2013 nezastupovala právne
žalovaného v 5/ rade, preto žalovanému v 5/ rade k momentu vyhlásenia rozsudku prvostupňovým
súdom na pojednávaní dňa 15.08.2013 nevzniklo právne zastúpenie na základe plnomocenstva. Toto
zastúpenie na základe plnomocenstva zo dňa 15.08.2013 vzniklo po pojednávaní v tento deň, na ktoré
plnomocenstvo a právne zastúpenie nie je možné aplikovať ust. § 142 ods. 1 O. s. p. a prihliadať na
vzniknuté trovy na základe takto udeleného plnomocenstva, ktoré bolo udelené po tom, čo žalovaný v
5/ rade bol úspešným účastníkom konania, ako na účelne vynaložené trovy na obranu práva
žalovaného v 5/ rade. Preto prvostupňový súd nepostupoval správne, ak tieto okolnosti nevzal do úvahy
a bez akéhokoľvek ďalšieho skúmania priznal žalovanému v 5/ rade účelne vynaložené trovy konania,
ktoré predstavujú trovy právneho zastúpenia Advokátskej kancelárie Hudzík-Novýsedlák Partners,
v.o.s.

Vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade, W. L., opäť musí odvolací súd konštatovať, že odvolacie námietky
žalobkyne sú dôvodné. Z obsahu prvostupňového spisu vyplýva, že žalovaný v 2/ rade dňa 26.08.2010
udelil plnomocenstvo na zastupovanie v tejto veci Advokátskej kancelárii JUDr. Maroš Zima, advokát,
AK so sídlom Hradné námestie 29, Kežmarok. V tomto plnomocenstve udelenom advokátovi súhlasil
žalovaný v 2/ rade s tým, aby sa splnomocnený advokát dal zastupovať iným advokátom a aby sa v
tejto veci dal zastúpiť svojim advokátskym koncipientom JUDr. Jánom Hudzíkom. Toto plnomocentvo
udelené Advokátskej kancelárii JUDr. Maroš Zima so sídlom v Kežmarku počas celého konania nebolo
odvolané a trvá doposiaľ. Advokát JUDr. Maroš Zima v mene svojho klienta dňa 31.08.2010 vypracoval
vyjadrenie k návrhu na začatie konania, na pojednávaní dňa 24.09.2010 sa advokát JUDr. Maroš Zima
nezúčastnil, substitučne ho zastupoval JUDr. Ján Hudzík, avšak v spisovom materiáli chýba akékoľvek
substitučné plnomocenstvo pre tohto koncipienta Advokátskej kancelárie JUDr. Maroša Zimu.
Substitučná plná moc totiž nie je nahradená tým, že so zastúpením advokáta v plnomocenstve zo dňa
26.08.2010 JUDr. Jánom Hudzíkom koncipientom súhlasí klient - žalovaný v 2/ rade. Na pojednávaní
dňa 15.08.2013 sa opäť advokát JUDr. Maroš Zima nezúčastnil, bol prítomný JUDr. Ján Hudzík, ktorý
podľa zápisnice z pojednávania bol nesprávne označovaný sudcom ako právny zástupca žalovaného v
2/ rade. Prvostupňový súd nerozhodol vo veci tak, aby mal splnené všetky podmienky konania a aby
plná moc udelená JUDr. Hudzíkovi bola k dispozícii súdu. Plná moc bola predložená na výzvu
prvostupňového súdu po rozhodnutí vo veci samej až dňa 24.09.2013 pre Advokátsku kanceláriu
Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. zo dňa 02.05.2013. V tomto prípade sa opäť prvostupňový súd
nesprávne vysporiadal s rozsahom právneho zastúpenia odporcu v 2/ rade, keď odporcovi v 2/ rade
priznal nárok na náhradu trov konania na základe právneho zastúpenia Advokátskej kancelárie Hudzík-
Novýsedlák Partners, v.o.s. za úkony, ktoré v jej mene vykonala iná advokátska kancelária, a to
JUDr.Maroš Zima, advokát. Ide konkrétne o vyjadrenie k veci zo dňa 31.08.2010 a účasť na
pojednávaní dňa 24.09.2010. Keďže zastúpenie odporcu v 2/ rade na pojednávaní dňa 15.08.2013 bolo
konvalidované predložením plnomocenstva odporcu zo dňa 02.05.2013, je možné v tomto prípade
priznať odporcovi v 2/ rade nárok na náhradu trov konania len za prípravu a prevzatie právneho
zastúpenia a za účasť na tomto pojednávaní dňa 15.08.2013, ako účelne vynaložené trovy konania pre
advokátsku kanceláriu Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. Ako účelne vynaložené trovy nie je možné
priznať úkony, ktoré táto advokátska kancelária nevykonala a naviac, ako účelne vynaložené trovy nie
je možné priznať nárok na náhradu za stratu času a cestovné výdavky, ktoré si táto advokátska
kancelária vyčíslila, pretože žalovaný v 2/ rade mal zvolených dvoch právnych zástupcov, dve
advokátske kancelárie, čo ust. § 24 a § 25 O. s. p. nevylučuje. Je vylúčené však, aby ako účelne
vynaložené trovy boli finančne kryté náklady obidvoch advokátskych kancelárii, alebo trovy, ktoré je
možné eliminovať účasťou advokátskej kancelárie, ktorá vykoná jednotlivé úkony úsporne a
hospodárne. V takom prípade nie je možné priznať právnemu zástupcovi odporcu Advokátskej
kancelárii Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. trovy za stratu času a cestovné výdavky, pretože tieto
trovy vznikli ako trovy, ktoré neboli účelne vynaložené, keďže odporca v 2/ rade mal  zvoleného
právneho zástupcu v sídle prvostupňového súdu JUDr. Maroša Zimu, advokáta, ktorý v prípade, pokiaľ
by bol riadne zúčastnený na konaní pred prvostupňovým súdom, by nárok na náhradu takýchto trov
nemal, pretože tieto náklady by boli zahrnuté v režijnom paušále, ktorý mu patrí a jeho advokátska
kancelária sídli v mieste sídla prvostupňového súdu.

Prvostupňový súd však vo svojom rozhodnutí takýmto spôsobom neuvažoval a bez akejkoľvek
prieskumnej činnosti priznal advokátskej kancelárii Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. všetky uplatnené
trovy konania, ktoré neskúmal z hľadiska účelnosti, aj keď mu to ust. § 142 ods. 1 O. s. p.  ukladá.

Prvostupňový súd neodôvodnil výšku odmeny za jeden úkon právnej pomoci, na základe akých
matematických prepočtov sa k náhrade 55,49 Eur dopracoval.

Právny zástupca žalovaného v 2/ rade, Advokátska kancelária Hudzík-Novýsedlák Partners, v.o.s. si za
účasť na pojednávaní dňa 15.08.2013 náhradu neuplatnili vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade, ale len vo
vzťahu k žalovanému v 5/ rade, preto vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade nie je možné im túto náhradu
priznať.

Vo vzťahu k odvolacím námietkam žalobkyne voči žalovaným v 3/ a 6/ rade opäť musí odvolací súd
uviesť, že prvostupňový súd žiadnym  spôsobom neodôvodnil, prečo priznal žalovaným nárok na
náhradu trov konania z ceny predmetu sporu vo výške 110.243,71 Eur, ktorá suma sa v obsahu
prvostupňového konania žiadnym spôsobom nevyskytla, k tejto sume sa nemala možnosť žalobkyňa
žiadnym spôsobom vyjadriť a naviac, vychádza zo znaleckého posudku Ing. J. V., ktorý znalecký
posudok bol vypracovaný pre účely uzatvorenia záložnej zmluvy, nie pre účely ustálenia všeobecnej
hodnoty nehnuteľností.

Prvostupňový súd sa vôbec nevysporiadal s tým, kedy jednotlivé úkony účtované právnym zástupcom
žalovaných v 3/ a 6/ rade boli vykonané, vzhľadom na skutočnosť, že ust. § 10 ods. 2 vyhlášky č.
655/2004 Z. z. bolo v inom znení do 30.06.2013 a od 01.07.2013, pričom podľa prechodných a
záverečných ustanovení § 20c tejto vyhlášky platí, že za úkony právnych služieb, ktoré boli vykonané
pred 01.07.2013 patrí advokátovi odmena podľa predpisov účinných do 30.06.2013. Je preto potrebné
posúdiť, či uplatnený nárok na odmenu žalovanými v 3/ až 6/ rade je správny najmä pokiaľ sa týka
výšky tarifnej hodnoty 1 úkonu.

Je pravdou, že žalobkyňa v konaní o rozšírenie žaloby voči žalovanému v 5/ rade bola úspešnou
účastníčkou konania v odvolacom konaní, kedy nie je možné od nej spravodlivo požadovať, aby
znášala náhradu trov konania žalovaného v 3/ rade. Túto okolnosť však prvostupňový súd žiadnym
spôsobom nevyhodnotil a aj napriek úspechu v tomto konaní priznal žalovanému v 3/ rade nárok na
náhradu trov konania za úkon vyjadrenie žalovaného v 3/ rade k nemeritórnemu odvolaniu žalovaného
v 5/ rade, vo vzťahu ku ktorému žalobkyňa žiadnym spôsobom nenesie zodpovednosť za účelne
vynaložené trovy.

Prvostupňový súd žiadnym spôsobom nepreskúmal dôvodnosť uplatneného nároku na cestovné a
stratu času, v tejto časti je rozhodnutie súdu prvého stupňa dokonca nielen neodôvodnené a nie je
možné zistiť skutočnú výšku cestovného a nákladov na jednu cestu medzi X. a W.. Preto aj v tejto časti
odvolací súd vyhodnotil odvolacie námietky žalobkyne za dôvodné.

Keďže prvostupňový súd sa riadnym spôsobom nezaoberal a neodôvodnil trovy konania medzi
žalobkyňou a žalovaným v 5/, 2/, 3/, 6/ rade, rozhodnutie súdu prvého stupňa trpí vadami, na ktoré
musel odvolací súd prihliadnuť, bolo potrebné v týchto výrokoch rozsudok súdu prvého stupňa podľa §
221 ods. 1 písm. f/ a h/ O. s. p. zrušiť a vrátiť na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

Úlohou prvostupňového súdu v ďalšom konaní bude vysporiadať sa so všetkými odvolacími námietkami
žalobkyne vo vzťahu k výrokom o trovách konania, spravovať sa právnym názorom odvolacieho súdu a
svoje rozhodnutie zákonným spôsobom odôvodniť tak, aby bolo preskúmateľné v inštančnom procese.
Okrem toho odvolací súd upriamuje prvostupňový súd aj na nutnosť zdôvodniť aplikáciu ust. § 150 ods.
1 O. s. p.

Odvolací súd dáva do pozornosti prvostupňovému súdu, že je neprípustné, aby po tom, čo bolo podané
odvolanie postupoval bez toho, aby neaplikoval ust.§ 209 a § 209a O. s.p., kde sú jednoznačne a
presne stanovené úlohy súdu prvého stupňa po podaní opravného prostriedku. Je vylúčené, aby
prvostupňový súd bez ďalšieho po podaní opravného prostriedku vec predložil odvolaciemu súdu tak,
ako sa to stalo v prejednávanej veci.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bude úlohou prvostupňového súdu sa riadiť podľa § 226 O. s. p.
právnym názorom odvolacieho súdu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.


