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

PREDVOLANIE  SVEDKA
  
Vo veci

žalobcu: #Meno#

žalovaného: #Meno#

o #Vec#

predvolávame Vás  ako svedka  na  výsluch  na deň #Dátum# o #Hodina# hod.

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

Ste povinný dostaviť sa na predvolanie na správny súd a vypovedať ako svedok [§ 196 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) v spojení s § 25 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) ].
Dostavte sa preto v určený čas na výsluch. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás správny súd dať predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 77 SSP).
Ako svedok máte právo na náhradu účelne vynaložených hotových, preukázaných a uplatnených výdavkov spojených s Vaším výsluchom, pričom ich náhradu si musíte uplatniť pri podaní výpovede, najneskôr však do desiatich dní, inak právo na náhradu zaniká (§ 172 ods. 1 a 3 SSP). 
     	Ak budete žiadať náhradu cestovného, doneste so sebou cestovný lístok.

Tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že sa nedostaví na správny súd, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, môže správny súd uložiť poriadkovú pokutu do 500 eur. Správny súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uznesením uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur (§ 78 SSP).

Svedok môže odoprieť výpoveď len vtedy, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám alebo ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou ústne alebo písomne pod podmienkou zachovať mlčanlivosť. Svedok je povinný oznámiť odopretie výpovede bezodkladne po tom, ako sa o povinnosti svedčiť dozvedel. Dôvody odopretia výpovede musí preukázať (§ 201 CSP v spojení s § 25 SSP).

        	Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
       

V #Miesto#, dňa #DnešnýDátum#

				#Sudca#
                                                               				sudca

Za správnosť vyhotovenia: #Vypracoval# 


