
č. k.: KS/8/2017 

 

Uznesenie 

 

Komora Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov ako orgán pre zabezpečenie 

spravodlivosti v zmysle článku 59 Stanov Slovenského futbalového zväzu a ustanovení poriadku 

Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov v senáte zloženom JUDr. Miroslav Hlivák, 

PhD., LLM - predseda, JUDr. Ladislav Jakubec a JUDr. Oto Nedveď v právnej veci navrhovateľa R. L., 

v zast. JUDr. Ľ. M., advokát proti odporcovi F., IČO: X o zaplatenie 18 480.- EUR s 

príslušenstvom vedenej na Komore Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov pod 

spisovou značkou KS/8/2017, takto 

 

r o z h o d l a : 

Odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi istinu vo výške 18 480.- EUR s úrokom 

z omeškania vo výške  

- 5,05% ročne zo sumy 4 500.- EUR odo dňa 31.12.2014 do zaplatenia, 

- 5,05% ročne zo sumy 4 500.- EUR odo dňa 31.01.2015 do zaplatenia, 

- 5,15% ročne zo sumy 7 350.- EUR odo dňa 31.07.2014 do zaplatenia, 

- 5,05% ročne zo sumy 480.- EUR odo dňa 01.10.2014 do zaplatenia, 

- 5,05% ročne zo sumy 990.- EUR odo dňa 31.10.2014 do zaplatenia, 

- 5,05% ročne zo sumy 660.- EUR odo dňa 31.12.2014 do zaplatenia, 

a to všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia na účet navrhovateľa.  

Odporca je povinný do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia zaplatiť navrhovateľovi 

náhradu trov konania, ktoré pozostávajú zo zaplateného poplatku za konanie vo výške 

554,40.- EUR na účet navrhovateľa.           

Odporca je povinný do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia zaplatiť navrhovateľovi 

trovy právneho zastúpenia vo výške 869,71.- EUR na účet právneho zástupcu navrhovateľa.  

       

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie. 

Rozhodnutie Komory SFZ pre riešenie sporov podlieha preskúmavacej 

pôsobnosti odvolacej komisie podľa čl. 60 ods. 8 písm. a) stanov SFZ. 

 

V Bratislave, 11.09.2017 

 

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Soňa Gewisslerová       

   

 

 

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM  

predseda senátu 


