Spisová značka: 4Ps/13/2021

VYHLÁŠKA

Anna Beňová, rod. Beňová, nar. 21.12.1895, naposledy bytom USA, t.č. na neznámom mieste, je
od roku 1969
n e z v e s t n á.
Podstatné okolnosti prípadu:
Anna Beňová, rod. Beňová, nar. 21.12.1895, pochádzajúca z otca Jána Beňa a matky Kristíny
Beňovej, rod. Vislockej, sa narodila a časť života prežila v obci Litmanová. V 30-tych rokoch 20. storočia
odišiel jej brat Vasiľ z obce Litmanová do USA, kam ho po čase sestra Anna nasledovala. V rokoch 196869 sa brat navrhovateľa snažil v USA vypátrať ju ako aj ich ďalších príbuzných, do dnešnej doby sa mu to
však nepodarilo. Príbuzní nemajú informáciu o tom, kde by mohla byť Anna Beňová pochovaná, nebola
však vydatá a nemala deti. O skutočnosti, že Anna Beňová nežije svedčí aj fakt, že v prípade, ak by
v súčasnosti ešte žila, mala by 126 rokov, pričom najmenej 25 rokov už o nej nemajú jej príbuzní žiadne
informácie
Na návrh navrhovateľa Ignáca Beňa, nar. 25.5.1948, trvale bytom Litmanová 105,
065 31 Jarabina sa začalo konanie o vyhlásení za mŕtveho.
Súd uznesením č.k. 4Ps/13/2021-16 zo dňa 10.1.2022 ustanovil osobe, ktorá má byť vyhlásená za
mŕtvu, procesného opatrovníka Obec Litmanová.
Súd v y z ý v a nezvestnú ak je nažive, aby sa do jedného roka prihlásila.
Súd súčasne v y z ý v a každého, kto o nezvestnej niečo vie, aby o nej podal do jedného roka odo
dňa vyvesenia tejto vyhlášky na súdnej tabuli, t.j. odo dňa 12.7.2021 správu súdu alebo opatrovníkovi
nezvestnej Obci Litmanová v zmysle ustanovenia § 225 ods. 2 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilného
mimosporového poriadku.
Ak sa nezvestná neprihlási a ak nej nedôjde žiadna správa, rozhodne súd po uplynutí uvedenej
lehoty, t.j. po 24.1.2023 o vyhlásení nezvestného za mŕtveho.
Okresný súd Stará Ľubovňa dňa 24.1.2022
JUDr. Jana Sroková
sudkyňa

