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							číslo konania: #SpisovaZnačka#

U Z N E S E N I E

#Súd#  v právnej veci žalobcu: #Meno#, #DatNar#, #Obec#, #Ulica#, #Text1# #ZástupcaŽalobcu# proti žalovanému: #Meno#, #DatNar#, #Obec#, #Ulica#, #Text2# #ZástupcaŽalovaného# v konaní o #Vec# takto


r o z h o d o l :

v y z ý v a  #ŽalobcaAleboŽalovaný#, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia svoje odvolanie zo dňa #Dátum#, 
	- d o p l n i l  #Ako#
	- o p r a v i l #Čo#
Opravené a doplnené odvolanie #ŽalobcaAleboŽalovaný# predloží s potrebným počtom rovnopisov  a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každá zo strán/účastníkov dostala jeden rovnopis.  


O d ô v o d n e n i e:

	1. Tunajšiemu súdu bolo dňa #Dátum# doručené odvolanie #ŽalobcaAleboŽalovaný# zo dňa #Dátum#. #Text#

2. 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.

3. Podľa § 127 ods. 2 CSP, ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.

4. Podľa § 363 CSP sa v odvolaní 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).

5. Podľa § 366 CSP prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak a) sa týkajú procesných podmienok, b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu, c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie. 

6. Podľa § 373 ods. 1 CSP ak odvolanie obsahuje odstrániteľné vady, súd prvej inštancie vyzve odvolateľa, aby chýbajúce náležitosti doplnil, a poučí ho o následkoch neodstránenia vád odvolania. Súd nevyzýva na doplnenie odvolacích dôvodov.

7. Vaše odvolanie neobsahuje tieto náležitosti #PopisNáležitostí# #Text#

 

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.  

	Ak sa v lehote určenej súdom podanie nedoplní alebo neopraví, súd podanie odmietne; to neplatí, ak pre uvedený nedostatok možno v konaní pokračovať (§ 129 ods. 3 CSP).

	
V #Miesto#, dňa #DnešnýDátum#

				#Meno#
                                                               				funkcia

Za správnosť vyhotovenia: #Vypracoval# 



         


