Vzor žaloby o vydanie vecí/pracovného zariadenia/pracovného
náradia

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
81244 Bratislava I

V Bratislave, dňa ..........
Žalobca:
Sídlo:
IČO:
Práva forma:
Zapísaný:
Zastúpený:
Žalovaný:

Spoločnosť, s.r.o.
Holého 4, 815 46 Bratislava
33 442 890
Spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro,
vložka: 654/B
Samuel Nový – konateľ
Miroslav Krnáč, rod. Krnáč
Dátum nar.: 04.05.1988
trvale bytom: Hlavná 84, 815 46 Bratislava
občan SR

Žaloba o vydanie vecí s návrhom na vydanie rozkazu na plnenie
Dvojmo!
Prílohy:

1/ - 9/ podľa textu

Súdny poplatok zaplatený na výzvu súdu.
1. Žalobcom je obchodná spoločnosť Spoločnosť, s.r.o., IČO: 33 442 890, sídlo:
Holého 4, 815 46 Bratislava, zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I oddiel: Sro, vložka: 654/B (ďalej len ako „žalobca“) zaoberajúca sa
najmä ................ Žalovaný je zamestnanec Miroslav Krnáč, rod. Krnáč, nar.
04.05.1988, trvale bytom: Hlavná 84, 815 46 Bratislava, občan SR (ďalej len ako
„žalovaný“), ktorý bol zamestnancom žalobcu.
Dôkaz:

Výpis z obchodného registra (Príloha č. 1)

I.
Skutkový stav
2. Na základe pracovnej zmluvy zo dňa ................ vznikol medzi žalovaným
a žalobcom pracovný pomer, na základe ktorého bolo obsahom práce žalovaného
.................
Dôkaz:

Pracovná zmluva zo dňa ................ (Príloha č. 2)

3. Na výkon pracovnej činnosti žalovaný od žalobcu na základe písomného
potvrdenia o prevzatí vecí zo dňa ................ prevzal veci ................ podľa Prílohy č.
2. Podpísaním predmetného písomného potvrdenia žalovaný prevzatie uvedených
vecí potvrdil.
Dôkaz:

Písomné potvrdenie o prevzatí vecí zo dňa ................ (Príloha č. 3)

4. Výpoveďou zo dňa ................ došlo medzi žalovaným a žalobcom k skončeniu
pracovného pomeru. Na základe tejto skutočnosti žalobca listom zo dňa ................
vyzval žalovaného na vrátenie uvedených vecí, nakoľko skončením pracovného
pomeru zanikol i právny dôvod, pre ktorý mu boli tieto veci zverené.
Dôkaz:

Výpoveď pracovnej zmluvy zo dňa ................ (Príloha č. 4)
Výzva na vydanie zverených vecí zo dňa ................ (Príloha č. 5)

4. Žalobca vyzval žalovaného na vydanie týchto vecí:
Dôkaz:

pracovné oblečenie (...............)
služobný telefón
................
................
Tabuľka s rozpisom vecí na vydanie s vyčíslením ich zostatkovej
hodnoty (Príloha č. 6)

5. Žalovaný do dnešného dňa žiadané veci nevydal a ani sa k výzve na vydanie
zverených vecí nevyjadril.
II.
Rozsudok
6. Na základe vyššie uvedených skutočností má žalobca za to, že žalovaný má
uvedené veci vo svojej držbe, a táto skutočnosť zakladá jeho zodpovednosť podľa §
185 Zákonníka práce, a to zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov.

7. V prípade, ak žalovaný uvedené veci v držbe nemá, tak v prípade zodpovednosti za
stratu zverených predmetov by sa musel exkulpovať, t. j. dokázať vlastnú nevinu, ak
by sa chcel tejto zodpovednosti zbaviť. V nadväznosti na to sa stratou rozumie stav,
keď zverený predmet chýba a zamestnanec nemôže spoľahlivo preukázať, ako sa
stratil. V prípade existencie tohto druhu osobitnej zodpovednosti je zamestnanec
povinný nahradiť stratu predmetu v plnej výške podľa všeobecnej hodnoty (ceny)
v čase, keď má byť predmet vrátený.
8. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme, aby súd vydal tento
rozsudok
„ Súd u k l a d á žalovanému, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto rozsudku vydal
žalobcovi
-

pracovné oblečenie (...............)
služobný telefón
................
................

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi do 15 dní od doručenia rozsudku trovy
konania vo výške ................ eur na účet žalobcu vedený v ................, a. s., IBAN:
.................“
III.
Nemožnosť vydania zverených vecí
8. Ak sa v priebehu súdneho konania preukáže, že žalovaný nedisponuje vecami
uvedenými v bode 4 tejto žaloby, navrhujeme, aby súd eventuálne rozhodol
o povinnosti žalovaného uhradiť sumu ................ eur. Pri výpočte predmetnej sumy
vychádzal žalobca z uvedených hodnôt:
Dôkaz:

pracovné oblečenie (...............)................... eur
služobný telefón.......................................... eur
................ v zostatkovej hodnote ................ eur
................ v zostatkovej hodnote ................ eur
Tabuľka s rozpisom vecí na vydanie s vyčíslením ich zostatkovej
hodnoty (Príloha č. 6)

9. V zmysle vyššie uvedeného teda uvádzame, že ak súd po vykonanom dokazovaní
dospeje k záveru, že žalovaný nemá v držbe požadované veci, navrhujeme, aby e v e
n t u á l n e vydal tento

rozsudok
„Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku
sumu ................ eur.
Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi do 15 dní od doručenia rozsudku trovy
konania vo výške ................ eur na účet žalobcu vedený v ................, a. s., IBAN:
.................“

S úctou
...........................................
Spoločnosť, s.r.o.

