
č. k.: KS/14/2019 

 

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. Jaroslav 

Čollák, PhD. - predseda, JUDr. Jaroslav Lovašš a JUDr. Jozef Mikluš, v právnej veci navrhovateľa 

Patryk Adrian Malecki, korešpondenčná adresa Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, v zast. A|K|K|L 

advokáti s.r.o., sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava  proti FC Spartak, a.s., sídlom 

Koniarekova 19, 917 21 Trnava, Slovenská republika o zaplatenie 11.000,- EUR s 

príslušenstvom, ktorá je vedená na Komore SFZ pre riešenie sporov pod spisovou značkou 

KS/14/2019, takto 

 

r o z h o d l a : 

 

Odporca je povinný do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia zaplatiť 

navrhovateľovi dlžnú sumu 11.000,- EUR spolu s úrokom omeškania vo výške 5% ročne 

zo sumy 11.000,-EUR od 01.05.2019 až do zaplatenia a to všetko na bankový účet 

právneho zástupcu navrhovateľa vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK 24 0900 

000 000 5125 0036 89, SWIFT: GIBASKBX. 

Odporca je povinný do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia zaplatiť 

navrhovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania od 

01.05.2019 až do zaplatenia a to na bankový účet právneho zástupcu navrhovateľa 

vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK 24 0900 000 000 5125 0036 89, SWIFT: 

GIBASKBX. 

Odporca je povinný do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia zaplatiť 

navrhovateľovi náhradu trov konania, ktoré pozostávajú zo zaplateného poplatku za 

konanie vo výške 330,- EUR, a to na bankový účet právneho zástupcu navrhovateľa 

vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK 24 0900 000 000 5125 0036 89, SWIFT: 

GIBASKBX. 

Odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov konania, ktoré pozostávajú z 

trov právneho zastúpenia a to v rozsahu 100%. O výške trov právneho zastúpenia 

rozhodne Komora samostatným uznesením. 

 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa 

nasledujúceho po dni jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Komoru SFZ 

pre riešenie sporov alebo prostredníctvom Informačného systému 

slovenského futbalu. 

V Bratislave, XX.XX.2019 

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Michael Válek  

 

 

         

JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.  

predseda senátu 


