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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 :

v y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia svoje podanie zo dňa #Dátum#, ktoré by podľa svojho obsahu mohlo byť návrhom na začatie konania vo veci samej:
	- d o p l n i l  o označenie, kto je navrhovateľom v predmetnej veci tak, aby bolo uvedené, ak je navrhovateľom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, dátum narodenia alebo iné identifikačné číslo a ak je navrhovateľom právnická osoba, jej názov alebo obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené. Ak je to možné, navrhovateľ v návrhu na začatie konania uvedie svoje telefónne číslo, elektronickú adresu, prípadne telefónne číslo a elektronickú adresu svojho zástupcu. To isté označenie sa vzťahuje na #ÚčastníkaOznačenéhoZákonom#,
	- d o p l n i l o pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, t.j. skutočností, o ktoré opiera svoje nároky, a z ktorých vyplývajú jeho nároky, prípadne aj s uvedením odkazov na právny predpis, na ktorý sa odvoláva,
- d o p l n i l  tak, aby  z podania bolo  zrejmé, ktorej veci sa týka a čo sa ním sleduje, a čoho sa navrhovateľ domáha – mal by uviesť určitý, zrozumiteľný a vykonateľný petit (návrh výroku, ako má súd rozhodnúť vo veci samej tak, aby návrh výroku spĺňal podmienky jeho vykonateľnosti),
- d o p l n i l  o dôkazy, na ktoré sa navrhovateľ odvoláva a ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktorých predloženie je spojené s nepomernými ťažkosťami – tie postačí, ak navrhovateľ označí.
Opravené  a doplnené podanie navrhovateľ predloží s potrebným počtom rovnopisov  a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý z účastníkov konania obdržal jeden rovnopis. 

O d ô v o d n e n i e :
 
	1. Tunajšiemu súdu bolo dňa #Dátum# doručené podanie navrhovateľa zo dňa #Dátum#, ktoré by podľa svojho obsahu mohlo byť návrhom na začatie konania vo veci samej. 

2. #Text#         

3. Podľa § 127 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis.

4. Podľa § 25 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“), v návrhu na začatie konania sa okrem všeobecných náležitostí podania uvedie označenie účastníkov, ich zástupcov, ak ich majú, pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a musí byť zjavné, čoho sa navrhovateľ domáha.

5. Podľa § 26 ods. 1 CMP, navrhovateľ je povinný pripojiť k návrhu listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva.

6. Podľa § 26 ods. 2 CMP, ak je splnenie povinnosti uvedenej v odseku 1 spojené s nepomernými ťažkosťami, postačí, ak účastník označí v návrhu listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva.  
 
	7. Podľa § 133 CSP sa  fyzická osoba v návrhu na začatie konania označuje menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu, dátumom narodenia alebo iným identifikačným údajom a právnická osoba sa v návrhu na začatie konania označuje názvom alebo obchodným menom, adresou sídla a identifikačným číslom organizácie, ak je pridelené. 
 
	8. Podľa § 134 CSP sa zahraničná právnická osoba v návrhu na začatie konania označuje názvom alebo obchodným menom, adresou sídla, prípadne iným identifikačným údajom. 
 
	9. Podľa § 135 CSP ak je účastníkom štát, v návrhu na začatie konania sa označuje uvedením jeho názvu a názvu štátneho orgánu alebo právnickej osoby, ktorá za štát koná. Ak je účastníkom štátny orgán, v návrhu na začatie konania sa označuje uvedením názvu tohto štátneho orgánu. 
 
	10. Podľa § 136 CSP ak je to možné, navrhovateľ v návrhu na začatie konania uvedie svoje telefónne číslo, elektronickú adresu, prípadne telefónne číslo a elektronickú adresu svojho zástupcu. Rovnako uvedie telefónne číslo a elektronickú adresu #ÚčastníkaOznačenéhoZákonom# a osôb, ktorých výsluch ako dôkazný prostriedok označil, ak sú mu známe. 
   
11. Podľa § 129 ods. 1 CSP, ak ide o podanie vo veci samej alebo návrh na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia, z ktorého nie je zrejmé, čoho sa týka a čo sa ním sleduje, alebo ide o podanie neúplné alebo nezrozumiteľné, súd vyzve toho, kto podanie urobil, aby podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní. 
 

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

	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; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.  

V #Miesto#, dňa #DnešnýDátum#

				#Meno#
                                                               				funkcia

Za správnosť vyhotovenia: #Vypracoval#    

