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Prítomní: viď prezenčná listina
Advokát: JUDr. Mária Ďurajová
Predvolaný: Milan Lukáč – Dumys – nezúčastnil sa
Predmetom zastupiteľstva je – výzva na zaplatenie súdnych poplatkov od obce Vyšná Slaná,
nakoľko náhradu trov konania mala uhradiť firma Dumys – Milan Lukáč.. Firma Dumys je
v exekúcií, preto tieto trovy nie je schopná uhradiť. Právne zastupovanie obce – obec uhradila
na základe faktúr vystavených JUDr. Ďurajovou finančnú odmenu vo výške 2 000,- Eur na
základe ústnej dohody medzi starostom obce a právnou zástupkyňou. Od roku 2008 do
06.04.2017 v prípade uznania žaloby firmy Dumys, by činila čiastka k uhradeniu sumy do
výšky cca 100 000,00 Eur. Súdny spor sa viedol od roku 2011 do roku 2016 a žalobca bol na
súdnom pojednávaní jeden krát. Žaloba vznikla následkom nárokovania si úhrad prác, podľa
názoru dodávateľa stavby DUMYS – Milan Lukáč, mimo projektu výstavby kanalizácie
v obci Vyšná Slaná. Spor bol zahájený v roku 2011. Advokát je oprávnený požadovať
odmenu hneď, podľa vyjadrenia JUDr. Ďurajovej. Faktúry a výpisy z účtu sa nachádzajú
v účtovnej evidencii obce. Právna zástupkyňa má podľa zákona právo žiadať zaplatenie
súdnych trov od zastupovanej strany – klienta, ak ten, kto prehral súd nezaplatí a záväzok je
momentálne nevymožiteľný (exekučné konanie). V prípade úhrady čiastky 9 620,54 firmou
Dumys bude už uhradených 2000 Eur vrátených zo strany právnej zástupkyne obci. Právna
zástupkyňa vyúčtovala súdne trovy uhradiť obci. Starosta navrhuje – počkať na zaplatenie
exekúcie. Navrhuje pánovi Jánovi Krupárovi, bývalému starostovi obce, aby osobne navštívil
pána Lukáča, ohľadom uhradenia trov právneho zastúpenia. Starosta následne zašle právnej
zástupkyni písomné vyjadrenie obce. Je nutné zvolať opätovne zasadnutie OZ, aby sa
vyjadrili všetci poslanci.

Spracovala :
Ing. Jana Gallová .......................................

Overovatelia :
Milan Kasper .................................
Ing. Peter Lenkey

.................................

Ing. Dušan G a l l o
starosta Obce Vyšná Slaná
Prílohy zápisnice:
Úhrada trov právneho zastúpenia – výzva
Vyúčtovanie trov konania žalovanej
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