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OPRAVNÉ UZNESENIE

Okresný súd Stará Ľubovňa v statusovej veci osoby, ktorá má byť vyhlásená za mŕtvu:
Anna Beňová, nar. 21.12.1895, zast. procesným opatrovníkom Obcou Litmanová, na návrh
Ignáca Beňa, nar. 25.5.1948, Litmanová 105, 065 31 Jarabina, práv. zast. JUDr. Martou
Konkoľovou, advokátkou so sídlom Jarmočná 79, 064 01 Stará Ľubovňa, za účasti Okresnej
prokuratúry Stará Ľubovňa, v konaní o vyhlásení za mŕtveho takto
rozhodol:
Súd o p r a v u j e Vyhlášku Okresného súdu Stará Ľubovňa č. k. 4Ps/13/2021-21 zo
dňa 24.1.2022 v jej predposlednom odseku, a to v časti výzvy na prihlásenie tak, že ten
správne znie:
„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 24.1.2022 správu
súdu alebo opatrovníkovi nezvestnej Obci Litmanová v zmysle ustanovenia § 225 ods. 2
zákona č. 161/2015 Z.z. Civilného mimosporového poriadku.“
Odôvodnenie
1. Vyhláškou č.k. 4Ps/13/2021 zo dňa 24.1.2022 súd vyhlásil osobu, ktorá má byť
vyhlásená za mŕtvu - Annu Beňovú, nar. 21.12.1895 - za nezvestnú a vyzval na jej
prihlásenie, prípadne na podanie akejkoľvek správy o tejto osobe do jedného roka odo dňa
vyvesenia tejto vyhlášky.
2. Podľa § 224 Civilného sporového poriadku, súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v
rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave súd vydá
opravné uznesenie, ktoré doručí subjektom konania.
3. Keďže pri písomnom vyhotovení vyhlášky došlo k zrejmej nesprávnosti
spočívajúcej v uvedení nesprávneho dátumu, od ktorého je možné do jedného roka podať
správu o nezvestnej t.j. 12.7.2021 namiesto 24.1.2022, súd analogicky v súlade s cit.
zákonným ustanovením túto časť v uvedenej vyhláške opravil tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto opravného uznesenia.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie v lehote do 15 dní od
doručenia rozhodnutia na súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje.
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V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach uviesť, 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).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
V Starej Ľubovni dňa 1. februára 2022

JUDr. Jana Sroková
sudkyňa

