	Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
	spisovú značku: #SpisováZnačka#

PREDVOLANIE NA VÝSLUCH    

#Vážený pán/Vážená pani#

vo veci

navrhovateľa: #Meno#

#ÚčastníkOznačenýZákonom#: #Meno# 

o #Vec#

Vás predvolávame ako ú č a s t n í k a  k o n a n i a  na výsluch na deň #Dátum# o #Hodina# hod.

na #Súd#, #UlicaMesto#, v miestnosti č. dv.: #Dvere# posch.: #Poschodie# 

Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo.
Dostavte sa preto v určený čas na výsluch. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“)]. 

Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh účastníka konania odročené len vtedy, ak sa účastník konania alebo jeho zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od účastníka konania možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného stavu. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo mohol dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol predpokladať. Ak súd zistí, že účastníkom konania uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí účastníka konania, ktorý odročenie navrhol. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, je povinný uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ho možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jeho návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP). 
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených účastníkom konania a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP). 

Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!   


   
V #Miesto#, dňa #DnešnýDátum#

				#Meno#
                                                               	funkcia

Za správnosť vyhotovenia: #Vypracoval# 

