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číslo konania: #SpisováZnačka#



U Z N E S E N I E


 

#Súd# v právnej veci navrhovateľa: #Meno#, #DatNar#, #Obec#, #Ulica#, #Text1# #ZástupcaNavrhovateľa# proti #ÚčastníkOznačenýZákonom#: #Meno#, #DatNar#, #Obec#, #Ulica#, #Text2# #ZástupcaÚčastníkaOznačenéhoZákonom# v konaní o #Vec# takto

r o z h o d o l :

N a r i a ď u j e , aby #Navrhovateľ/ÚčastníkOznačenýZákonom#, #DatNar#, #Obec#, #Ulica# bol predvedený príslušným útvarom policajného zboru SR počas úradných hodín súdu,  kedykoľvek bude zastihnutý, do kancelárie na č. dv. #Dvere#, do budovy Okresného súdu #Súd#.  

O d ô v o d n e n i e :

1. Predvádzaný bol riadne a včas predvolaný na súdne pojednávanie za účelom jeho výsluchu. Na toto predvolanie nereagoval a na pojednávanie sa bez ospravedlnenia nedostavil. O možnosti predvedenia bol predvádzaný v predvolaní poučený.
	
2. Podľa § 101 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. 

3. Podľa § 101 ods. 2 CSP, o predvedenie požiada súd príslušný útvar Policajného zboru, prípadne obecnú políciu; ak ide o maloletého, požiada súd útvar policajného zboru alebo obecnú políciu o predvedenie len vtedy, ak jeho účasť nemožno zabezpečiť inak. O predvedenie profesionálneho vojaka a príslušníka ozbrojeného zboru požiada súd jeho nadriadeného.
	
4. Trovy predvedenia je povinná nahradiť osoba predvedeného. O povinnosti k náhrade trov štátu rozhodne súd osobitným uznesením po vyúčtovaní trov predvádzajúceho orgánu.


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

	Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.  
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Za správnosť vyhotovenia: #Vypracoval# 
 

