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

PREDVOLANIE NA OBHLIADKU  

#Vážený pán/Vážená pani#

vo veci

navrhovateľa: #Meno# 

#ÚčastníkOznačenýZákonom#: #Meno# 

o #Vec#,

Vás predvolávame na  obhliadku  na deň #Dátum# o #Hodina# hod.

na #miesto#, #adresa# , #bližšia identifikácia#  

Súd Vás vyzýva predmet obhliadky predložiť/sprístupniť!

Súd vykonáva obhliadku veci, ktorú nie je možné dopraviť na súd, na mieste.
Dostavte sa preto v určený čas na určené miesto za účelom obhliadky veci. 
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“)]. 
Keď treba, urobte včas ešte pred touto obhliadkou potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety ohliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na obhliadke odvolať.
Kto má vec, ktorá má byť predmetom obhliadky, je povinný ju na vyzvanie súdu predložiť alebo sprístupniť. Tomu, kto neuposlúchne výzvu súdu na predloženie alebo sprístupnenie predmetu obhliadky, môže byť uložená poriadková pokuta (§ 211 ods. 3 CSP).  
Ak je splnenie povinnosti predložiť alebo sprístupniť predmet obhliadky spojené s výdavkami, má osoba, ktorá predmet obhliadky predložila alebo sprístupnila právo na náhradu účelne vynaložených hotových, preukázaných a uplatnených výdavkov spojených s predložením alebo sprístupnením predmetu obhliadky, pričom ich náhradu je potrebné si uplatniť pri predložení alebo sprístupnení predmetu obhliadky, najneskôr však do desiatich dní, inak právo na náhradu zaniká (§ 259 v spojení s § 258 ods. 1 a 3 CSP). 
Tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, nedostaví sa na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, neuposlúchne príkaz súdu, ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť poriadkovú pokutu až do 500 eur (§ 102 ods. 1 a 2 CSP). Pri opakovanom sťažení postupu konania môže súd uložiť poriadkovú pokutu do 2000 eur (§ 102 ods. 3 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# 
   

