
č. k.: KS/5/2021 

U Z N E S E N I E 

 

Komora Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov ako orgán pre zabezpečenie 
spravodlivosti v zmysle článku 59 Stanov SFZ a ustanovení poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov 
v senáte zloženom JUDr. Jaroslav Čollák PhD. - predseda, Mgr. Peter Lukášek, a JUDr. Oto Nedveď 
v právnej veci navrhovateľa Tomáš Digaňa, bytom Centrum I 39/94, 018 41 Dubnica nad Váhom, 
Slovenská republika, v zast. Advokátska kancelária Legal s.r.o., sídlom: Vajanského 384/12, 966 22 
Lutila proti odporcovi FK Dubnica nad Váhom s.r.o., sídlom Športovcov 665/2, 018 41 Dubnica 
nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 55 770 837, o zaplatenie 2.500,19 EUR 
s príslušenstvom, ktorá je vedená na Komore SFZ pre riešenie sporov pod spisovou značkou 
KS/5/2021, takto 
 
 

r o z h o d l a : 
 
 
I. Odporca je povinný zaplatiť̌ navrhovateľovi sumu 2.500,19 EUR spolu s úrokom z 

omeškania vo výške 5 % p.a. zo sumy 2.500,19 EUR odo dňa 01.01.2021 do 
zaplatenia, a to do troch dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto uznesenia. 

 
II. Navrhovateľ̌ má voči odporcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %.  
 
III. O výške trov konania rozhodne Komora SFZ pre riešenie sporov 

samostatným uznesením po právoplatnosti uznesenia vo veci samej. Právny zástupca 
navrhovateľa je povinný́ vyčísliť  trovy právneho zastúpenia najneskôr do troch 
pracovných dní odo dňa vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. 

 
 
 

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. Účastník konania môže v lehote desiatich dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia písomne požiadať komoru o odôvodnenie rozhodnutia.  
Ak osoba oprávnená na podanie odvolania požiadala o odôvodnenie 
rozhodnutia v uvedenej lehote, lehota na podanie odvolania začína plynúť 
doručením odôvodnenia rozhodnutia. 
 
 
V Bratislave, 10.05.2021 

 
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Tomáš Fodrek  
 
 
 
         

JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.  
predseda senátu 


