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UZNESENIE 

 
 

Okresný súd Humenné  v spore žalobcov: 1/ Ján Stanko, nar. 07.10.1971, bytom  

Parihuzovce 41,  2/ Ing. Matúš Lojan, nar. 30.06.1981, bytom Švermova 1016/80,  Belá nad 

Cirochou, 3/ Ján Gida, nar. 10.05.1968, bytom Parihuzovce 16, 4/ Radovan Čornanič, nar. 

21.04.1974, bytom Parihuzovce 28 všetci  zastúpení JUDr. Vlastou Pastorkovou, advokátkou, 

Strojárska 3998, 069 01 Snina, IČO: 51339820 proti žalovanému: Urbárska spoločnosť - 

pozemkové spoločenstvo Parihuzovce, 067 35 Parihuzovce, IČO: 17150949, zastúpenému 

JUDr. Jankou Vasiľovou, advokátkou, Kudlovská 1, 066 01 Humenné, v konaní o vyslovenie 

neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, takto 

 

 

 

r o z h o d o l : 

 

 

I. Žalovaný  je  p o v i n n ý do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia nahradiť 

žalobcom k rukám ich právneho zástupcu trovy právneho zastúpenia v konaní pred súdom 

prvej inštancie vo výške 1486,82 eur a ostatné trovy konania vo výške 99,50 eur. 

 

II. Žalovaný je  p o v i n n ý do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia nahradiť 

žalobcom k rukám ich právneho zástupcu trovy právneho zastúpenia pred odvolacím súdom 

vo výške 356,22  eur. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

1. Žalobcovia sa žalobou doručenou súdu dňa 22.08.2018 domáhali určenia, že 

uznesenie valného zhromaždenia Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo 

Parihuzovce so sídlom Parihuzovce, prijaté dňa 27.08.2017 je neplatné. 

 

2. Okresný súd Humenné rozsudkom č. k. 5C/51/2018-528 zo dňa 15.07.2021 v 

spojení s rozsudkom Krajského súdu v Prešove č. k. 18Co/1/2022-580 zo dňa  27.10.2022 

žalobe vyhovel s tým, že zároveň priznal žalobcom vo vzťahu k žalovanému nárok na 

náhradu trov konania a náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu100%. Rozsudky 

nadobudli právoplatnosť dňa 23.11.2022.  

 

3. Podľa § 251 zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) 

trovy konania sú všetky preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré 

vzniknú v konaní v súvislosti s uplatňovaním alebo bránením práva. 
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Podľa § 255 ods.1 CSP súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej 

úspechu vo veci. 

 

 Podľa § 262 ods.2 CSP o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po 

právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá 

súdny úradník. 

 

Podľa § 263 ods.1 CSP ak bola v konaní úspešná strana zastúpená advokátom, súd 

uvedie v uznesení o výške náhrady trov konania ako prijímateľa náhrady trov konania 

advokáta. 

 

4. Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 

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

len „ vyhlášky“), základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci 

alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci 

vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak. 

 

Podľa § 11 ods. 1 vyhlášky, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej 

služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak  

a) nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s 

nepomernými ťažkosťami,  

b) klientom je spotrebiteľ a ide o zastupovanie v spore zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo 

c) klientom je fyzická osoba a predmet konania sa týka nehnuteľnosti, ktorá je určená na 

bývanie alebo slúži jej na bývanie; to neplatí vo veciach vyporiadania bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov alebo zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva.  

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby podľa § 11 ods. 1 vyhlášky za 

za rok 2018 bola 70,85 eur; za rok 2019 bola 75,38 eur; za rok 2020 bola 81,69 eur, za rok 

2021 bola 83,62 eur. 

 

Podľa § 13 ods. 2 vyhlášky, základná sadzba tarifnej odmeny sa zníži o 50 %, ak ide o 

spoločné úkony pri zastupovaní dvoch alebo viacerých osôb. 

 

Podľa § 13a ods. 1 vyhlášky, odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí 

za tieto úkony právnej služby:  

a) prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, 

b) ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu, 

c) písomné podanie na súd alebo iný orgán alebo protistrane týkajúce sa veci samej, 

d) predžalobná výzva, 

e) účasť na konaní pred súdom alebo iným orgánom a na konaní o zmieri, a to za každé začaté 

dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas 

dvoch hodín; ak úkon alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, patrí 

odmena za každé dve skončené hodiny,  

f) vypracovanie právneho rozboru veci, 

g) rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu, 

h) návrh na predbežné opatrenie, ak k nemu dôjde pred začatím konania, odvolanie proti 

takémuto rozhodnutiu o predbežnom opatrení, návrh na obnovu konania, odvolanie, 

dovolanie, návrh na podanie mimoriadneho dovolania,  
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i) vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie. 

 

Podľa § 15 vyhlášky, advokát má popri nároku na odmenu aj nárok 

a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s 

poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a 

telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy, 

b) na náhradu za stratu času (§ 17). 

 

Podľa § 16 ods. 3 vyhlášky, od klienta možno požadovať na náhradu výdavkov na 

miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške jednej stotiny 

výpočtového základu za každý úkon právnej služby. Túto sumu môže advokát požadovať aj 

vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol. 

 

Podľa § 17 ods. 1 vyhlášky, pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré 

nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí advokátovi náhrada 

za stratu času vo výške jednej šesťdesiatiny výpočtového základu za každú aj začatú 

polhodinu. 

 

5. Právnemu zástupcovi žalobcov patrí odmena spolu vo výške 1220,62 eur, ktorá 

pozostáva z týchto úkonov právnej služby: 

- prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom dňa 14.05.2018 /§ 11 ods. 1 

vyhlášky v spojení s 13 ods. 2 vyhlášky a § 13 a ods. 1 písm. c) vyhlášky/ vo výške 141,70 

eur (t.j. 50% zo sumy 70,85 eur x 4)  

- podanie žaloby na súd dňa 21.08.2018 /§ 11 ods. 1 vyhlášky v spojení s § 13 ods. 2 vyhlášky 

a § 13 a ods. 1 písm. a) vyhlášky/ vo výške 141,70 eur (t.j. 50% zo sumy 70,85 eur x 4) 

- vyjadrenie žalobcov k vyjadreniu žalovaného dňa 18.11.2018 /§ 11 ods. 1 vyhlášky v 

spojení s § 13 ods. 2 vyhlášky a § 13 a ods. 1 písm. a) vyhlášky/ vo výške 141,70 eur (t.j. 50% 

zo sumy 70,85 eur x 4)  

- zastúpenie žalovaných na pojednávaní dňa 14.02.2019 /§ 11 ods.1 vyhlášky v spojení s § 13 

ods. 2 vyhlášky a § 13 a ods. 1 písm. e) vyhlášky/ vo výške 150,76 eur (t.j. 50% zo sumy 

75,38 eur x 4)  

- zastúpenie žalovaných na pojednávaní dňa 07.11.2019 /§ 11 ods.1 vyhlášky v spojení s § 13 

ods. 2 vyhlášky a § 13 a ods. 1 písm. e) vyhlášky/ vo výške 150,76 eur (t.j. 50% zo sumy 

75,38 eur x 4)  

- zastúpenie žalovaných na pojednávaní dňa 10.02.2020 /§ 11 ods.1 vyhlášky v spojení s § 13 

ods. 2 vyhlášky a § 13 a ods. 1 písm. e) vyhlášky/ vo výške 163,38 eur (t.j. 50% zo sumy 

81,69 eur x 4)  

- zastúpenie žalovaných na pojednávaní dňa 16.11.2020 /§ 11 ods.1 vyhlášky v spojení s § 13 

ods. 2 vyhlášky a § 13 a ods. 1 písm. e) vyhlášky/ vo výške 163,38 eur (t.j. 50% zo sumy 

81,69 eur x 4)  

- zastúpenie žalovaných na pojednávaní dňa 15.07.2021 /§ 11 ods.1 vyhlášky v spojení s § 13 

ods. 2 vyhlášky a § 13 a ods. 1 písm. e) vyhlášky/ vo výške 167,24 eur (t.j. 50% zo sumy 

83,62 eur x 4)  

 

K tarifnej odmene bol v zmysle § 16 ods. 3 vyhlášky pripočítaný, 3x režijný paušál za rok 

2018 /3 x 9,21 eur/, 2x režijný paušál za rok 2019 /2 x 9,80 eur/, 2x režijný paušál za rok 2020 

/2 x 10,62 eur/, 1x režijný paušál za rok 2021 /1 x 10,87 eur/ spolu vo výške 79,34 eur. 
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Právnemu zástupcovi žalobcov patrí za jednotlivé úkony právnej služby jeden režijný paušál 

bez ohľadu na to, koľko klientov advokát zastupuje, nakoľko pri zastupovaní viacerých osôb 

v zmysle § 13 ods. 3 vyhlášky ide o spoločné úkony, a preto náhrada režijného paušálu sa 

nenásobí počtom klientov  (uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. 8. 2010, sp. zn. 

5Sžo/205/2010). 

 

Právnemu zástupcovi žalobcov patrí aj: 

 

-  náhrada za stratu času za cestu na pojednávanie dňa 14.02.2019 Snina - Humenné a 

späť, t.j. 2 polhodiny x 16,33 eur = 32,66 eur;  

- náhrada cestovných výdavkov za cestu na pojednávanie dňa 14.02.2019 Snina - 

Humenné a späť v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy- 

priemerná cena cestovného lístka Snina - Humenné je 1,45 eur ( je určená spriemerovaním 

ceny cestovného lístka za vlakovú dopravu na danej trase vo výške 1,20 eur a autobusovú 

dopravu na danej trase vo výške 1,70 eur) tj. 2x 1,45 eur = 2,90 eur 

-  náhrada za stratu času za cestu na pojednávanie dňa 07.11.2019 Snina - Humenné a 

späť, t.j. 2 polhodiny x 16,33 eur = 32,66 eur;  

- náhrada cestovných výdavkov za cestu na pojednávanie dňa 07.11.2019 Snina - 

Humenné a späť v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy- 

priemerná cena cestovného lístka Snina - Humenné je 1,45 eur ( je určená spriemerovaním 

ceny cestovného lístka za vlakovú dopravu na danej trase vo výške 1,20 eur a autobusovú 

dopravu na danej trase vo výške 1,70 eur) tj. 2x 1,45 eur = 2,90 eur 

-  náhrada za stratu času za cestu na pojednávanie dňa 10.02.2020 Snina - Humenné a 

späť, t.j. 2 polhodiny x 17,70 eur = 35,40 eur;  

- náhrada cestovných výdavkov za cestu na pojednávanie dňa 10.02.2020 Snina - 

Humenné a späť v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy- 

priemerná cena cestovného lístka Snina - Humenné je 1,45 eur ( je určená spriemerovaním 

ceny cestovného lístka za vlakovú dopravu na danej trase vo výške 1,20 eur a autobusovú 

dopravu na danej trase vo výške 1,70 eur) tj. 2x 1,45 eur = 2,90 eur 

-  náhrada za stratu času za cestu na pojednávanie dňa 16.11.2020 Snina - Humenné a 

späť, t.j. 2 polhodiny x 17,70 eur = 35,40 eur;  

- náhrada cestovných výdavkov za cestu na pojednávanie dňa 10.02.2020 Snina - 

Humenné a späť v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy- 

priemerná cena cestovného lístka Snina - Humenné je 1,45 eur ( je určená spriemerovaním 

ceny cestovného lístka za vlakovú dopravu na danej trase vo výške 1,20 eur a autobusovú 

dopravu na danej trase vo výške 1,70 eur) tj. 2x 1,45 eur = 2,90 eur 

-  náhrada za stratu času za cestu na pojednávanie dňa 15.07.2021 Snina - Humenné a 

späť, t.j. 2 polhodiny x 18,12eur = 36,24 eur;  

- náhrada cestovných výdavkov za cestu na pojednávanie dňa 15.07.2021 Snina - 

Humenné a späť v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy- 

priemerná cena cestovného lístka Snina - Humenné je 1,45 eur ( je určená spriemerovaním 

ceny cestovného lístka za vlakovú dopravu na danej trase vo výške 1,20 eur a autobusovú 

dopravu na danej trase vo výške 1,70 eur) tj. 2x 1,45 eur = 2,90 eur 

Trovy právneho zastúpenia žalobcov v tomto konaní tak predstavujú sumu 1486,82 

eur. 
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6.  Žalobcom patrí aj zaplatený súdny poplatok za podanú žalobu vo výške 99,50 eur. 

 

7. Krajský súd v Prešove rozsudkom č. k. 18Co/1/2022-580 zo dňa 27.10.2022 

rozsudok tunajšieho súdu potvrdil a žalobcom priznal vo vzťahu k žalovanému nárok na 

náhradu trov odvolacieho konania trov v rozsahu100%.  

 

Právnemu zástupcovi žalobcov patrí v konaní pred odvolacím súdom odmena vo 

výške 334,48 eur, ktorá pozostáva z týchto úkonov právnej služby: 

 

- vyjadrenie žalobcov k odvolaniu žalovaného dňa 22.10.2021 /§ 11 ods. 1 vyhlášky v spojení 

s § 13 ods. 2 vyhlášky a § 13 a ods. 1 písm. a) vyhlášky/ vo výške 167,24 eur (t.j. 50% zo 

sumy 83,62 eur x 4) 

- vyjadrenie žalobcov k vyjadreniu žalovaného dňa 21.11.2021 /§ 11 ods. 1 vyhlášky v 

spojení s § 13 ods. 2 vyhlášky a § 13 a ods. 1 písm. a) vyhlášky/ vo výške 167,24 eur (t.j. 50% 

zo sumy 83,62 eur x 4) 

 

K tarifnej odmene bol v zmysle § 16 ods. 3 vyhlášky pripočítaný 2x režijný paušál za rok 

2021 /2 x 10,87 eur/, spolu vo výške 21,74 eur. 

 

Trovy právneho zastúpenia žalobcov v odvolacom konaní tak predstavujú sumu 356,22 

eur. 

 

8. Súd vychádzajúc z obsahu spisu priznal žalobcom voči žalovanému trovy právneho 

zastúpenia v konaní pred súdom prvej inštancie  vo výške 1486,82 eur a ostatné trovy konania 

vo výške 99,50 eur a trovy právneho zastúpenia v odvolacom konaní vo výške 356,22 eur.  

 

 

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť  na Okresný súd 

Humenné v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho písomného vyhotovenia (§ 239 ods.1, 2 v 

spojení s § 242 CSP). 

V sťažnosti sa má popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 CSP) 

uviesť, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za 

nesprávne a  čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 CSP). 

  

 

 

V Humennom dňa 21. decembra 2022 

 

 

 

Mgr. Lukáš Lučkanič 

vyšší súdny úradník 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Barbora Kováčová 

 


