
r Jud\ta B~f\R'ľ.&LO efi Á 
11omn~ía' • 

,.;r 1 • 
~znesenie 

16D/8/2012 - fq 
Dnot 39/2012 

Okresný súd v Galante v dedičskej 1 veci po poručiteľovi Ľubošovi Lukáčovi, rod. 
Lukáčovi, nar. , zomr. dňa , napsledy bytom Sereď, bez pojednávania, 
o zastavení dedičského konania rozhodol · 

takto: 

Súd konanie z a s t a v u j e . 
Súd priznáva notárovi JUDr. ~ichalovi Irsákovi, ako súdnemu komisárovi, 

odmenu vo výške 13,- EUR, náhradu hotových výdavkov vo výške 3,70 EUR, spolu vo 
výške 16,70 EUR, DPH 20% predstavuje 3,34 EUR, celkove spolu s DPH 20,04 EUR, 
ktorú sumu učtáreň Okresného súdu v: Galante uhradí v lehote do 15 dní odo dňa 
právoplatnosti uznesenia na účet ndtára evidovaný v SLSP, a.s., číslo účtu: 

0024123398/0900. 1 

Odô 'f odnenie: 

Dňa  zomrel poručiteľ 4uboš Lukáč. Uznesením OS v Galante zo dňa 
ľ9. l.2012,, č.k. 16D 8/12-3, súd začal pp tomto poručiteľovi, podľa§ 175a ods. 2 OSP, 
dedičské konanie. Na vykonanie úkono:v v konaní o dedičstve bol Okresným súdom v 
Galante na základe Pmrerenia zo - dňa 19.1.2012, č.k. 16D- 8/12-4 poverený ako súdny 
komisár JUDr. Michal Irsák, notár so sídlom v Seredi, Námestie republiky č. 4466/11. 

Poručiteľ zomrel ako rozvedený, ~ez zanechania závetu a listiny o vydedení. Ako 
dedičia zo zákona v I. dedičskej skupinie prichádzali do úvahy deti poručiteľa Veronika 
Lukáčová, nar.   , Mária Lukáčová, nar. 

    Ľuboš Lukáč, nar.  
 a Lenka Lu~áčová, nar.   

. 

Na základe výsluchu Veroniky j Lukáčovej, dcéry poručiteľa, spísaného do 
Zápisnice o predbežnom vyšetrení dňa 120.2.2012 bolo zistené, že poručiteľ nezanechal 
žiaden mc~etok. Z prihlášky veriteľa V~, a.s. , Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, zo 
dňa 24.2.2012 bolo zistené, že poručiteľ zanechal dlh vo výške 44,99 EUR titulom 
debetného zostatku na účte poručiteľa. palej z prihlášky veriteľa Krajského riaditeľstva 
policajného zboru v Trnave, ul. Kolláro\.[a č. 31, Trnava zo dňa 31.1.2012 bolo zistené, že 
poručiteľ zanechal dlh vo výške 150~- EUR z titulu Rozkazu o uložení sankcie za 
priestupok ORP-P-835/DI-GA-2011 vydaného Okresným dopravným inšpektorátom OR 
PZ v Galante dňa 27 .9.2011 . Ďalej z yrihlášky veriteľa Krajského súdu v Bratislave, 
Justičná pokladnica, Záhradnícka č . l ~, 813 66 Bratislava bolo zistené, že poručiteľ 
zanechal dlh vo výške 39,83 EUR titulom Uznesenia 2T/263/2010 a dlh vo -výške 50,
EUR titulom Uznesenia č. 7Er 453/2Q04-11, EX 128/2004. Ďalej z prihlášky veriteľa 
JUDr. Petra Urbánka - súdneho exek4tora, Exekútorský _ úrad v Galante, Bratislavská 
1458, 924 01 Galanta bolo zistené, že poručiteľ zanechal dlho vo výške 2.547,91 EUR 
titulom vymáhania v exekučnom kornjmí č. · EX 1475/10 zo dňa 20.10.2010. Ďalej 
z prihlášky veriteľa Všeobecnej zdravot~ej poisťovne, a.s„ pobočka Galanta, Hodská 
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373/38, 924 01 Galanta bolo zistené, že/ poručiteľ zanechal dlh vo výške 3. 049,4~ EUR, 
titulom nezaplateného zdravotného pois~enia. 

Podľa ust. § l 75h ods. 1 O.s.p„ lak poručiteľ nezanechal majetok, súd konanie 
~~ 1 1 

Podľa ust. § 11 Zák.č. 31/93 Zz. o; odmenách a náhradách notárov v platnom znení, 
odmena notára ako súdneho komisára ~a úkony vykonané v konaní o dedičstve, ktoré 
bolo zastavené pre nedostatok podnjiienok konania, pretože poručiteľ ne2ianechal 
majetok, alebo súd vydal majetok tomJ, kto sa postaral o pohreb, je 13,- EUR. Podľa§ 
18 odst. 1 tohto zákona, súdny komisár a správca dedičstva majú popri nároku na 
odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvi.slosti s 
vykonávaním činnosti súdneho konlisára a správcu dedičstva. Hotové fÝdavky 
predstavuje poštovné za doručenie zásjelok a poplatok za lustráciu závetu v notárskom 
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centrálnom registri závetov /NCRzaY. VNotár je platcom DPH podľa Osvedčenia o 
registrácii pre DPH zo dňa 22.12.2004) ICDPH: SK 1026860857. · · · f 

1 1 

Z vyššie uvedených dôvodov, v súl~de s vyššie citovanými zákonnými ustanqveniami 
súd rozhodol o zastavení dedičského k ·.· nania a o odmene notára ako súdneho ko;misára a 
náhrade jeho hotových výdavkov tak, o je uvedené vo výroku. / 

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu v ~asti výroku o zastavení konania nemožfio podať 
odvolanie. 1 f 

Proti tomuto uzneseniu v čast~ výroku o priznaní odmeny notára možÓo podať 
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia na Krajský súd N Trnave 
prostredníctvom tunaj šieho súdu. 1 
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