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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 :

U k l a d á #ÚčastníkoviOznačenémuZákonom# #Text#

Súd p o u č u j e účastníkov konania, že #Navrhovateľ/ÚčastníkOznačenýZákonom# je oprávnený podať v právnej veci navrhovateľa: #Meno#, #DatNar#, #Obec#, #Ulica#, #Text1# #ZástupcaNavrhovateľa# proti #ÚčastníkOznačenýZákonom#: #Meno#, #DatNar#, #Obec#, #Ulica#, #Text2# #ZástupcaÚčastníkaOznačenéhoZákonom# o #Vec# návrh na začatie konania vo veci samej na #Súd#. Ak návrh na začatie konania vo veci samej nebude podaný, neodkladné opatrenie zanikne, ak uplynul čas, na ktorý bolo nariadené. Ak návrh na začatie konania vo veci samej podaný bude, neodkladné opatrenie bude trvať až do rozhodnutia vo veci samej.

O d ô v o d n e n i e :

1. #Text# 

	2. Podľa § 324 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), pred začatím konania, počas konania a po jeho skončení súd môže na návrh nariadiť neodkladné opatrenie. 

	3. Podľa § 324 ods. 3 CSP, neodkladné opatrenie súd nariadi iba za predpokladu, ak sledovaný účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím opatrením.

4. Podľa § 325 ods. 1 CSP, neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

5. Podľa § 325 ods. 2 písm. #x# CSP, neodkladným opatrením možno účastníkovi konania uložiť, aby #Text#   

6. Podľa § 326 ods. 1 CSP, v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia sa popri náležitostiach návrhu na začatie konania podľa § 132 CSP uvedie opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obavu, že exekúcia bude ohrozená, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha.

7. Podľa § 328 ods. 1 CSP, ak súd nepostupoval podľa § 327, nariadi neodkladné opatrenie, ak sú splnené podmienky podľa § 325 ods. 1, inak návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietne.

	8. Podľa § 329 ods. 1 CSP, súd môže rozhodnúť o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia aj bez výsluchu a vyjadrenia účastníkov konania a bez nariadenia pojednávania.

	9. Podľa § 333 CSP, neodkladné opatrenie zanikne, ak uplynul čas, na ktorý bolo nariadené.

	10. Podľa § 334 CSP, súd na návrh neodkladné opatrenie zruší, ak odpadnú dôvody, pre ktoré bolo nariadené.

	11. Podľa § 363 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“), súd môže aj bez návrhu zrušiť nariadené neodkladné opatrenie, ak sa zmenia pomery alebo ak odpadli dôvody, pre ktoré bolo nariadené.

	12. Podľa § 337 ods. 1 CSP, ak súd nariadi neodkladné opatrenie pred začatím konania a ak navrhovateľovi povinnosť podľa § 336 ods. 1 neuloží, poučí účastníkov konania, ktorým sa neodkladným opatrením ukladá určitá povinnosť, že môžu podať návrh na začatie konania vo veci samej a o právnych následkoch s tým spojených. Lehotu na podanie návrhu na začatie konania vo veci samej súd neurčuje. 

	13. Podľa § 337 ods. 3 CSP, súd aj bez návrhu uznesenie o neodkladnom opatrení zruší rozhodnutím, ktorým návrhu na začatie konania vo veci samej vyhovel. 

	14. #Text#

	
	P o u č e n i e : Proti tomuto  uzneseniu  možno  podať  odvolanie  v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na #Súd#, písomne, #v dvoch vyhotoveniach#.
	V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
	Toto neodkladné opatrenie je vykonateľné #ÚdajOVykonateľnostiRozhodnutia#.


V #Miesto#, dňa #DnešnýDátum#

				#Meno#
                                                               				funkcia

Za správnosť vyhotovenia: #Vypracoval# 



