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UZNESENIE 

Okresný súd v Galante vo veci ded ičstva 

po neb. Dušanovi V 1 DO V 1 č O V 1 , 

230 155/2012 }i -
Dnot 216/2012 

r. Vidovic, nar , r.č .  zomr.  naposledy trvale 
bytom  takto 

rozhodol: 

Súd konanie o dedičstve z a s ta v uje. 
Súd s ch vaľ uje odmenu súdneho komisára JUDr. Otta SZABA, 

notára so sídlom v Galante, Mierové námestie č.4, vo výške 13,00 EUR a ná
hradu hotových výdavkov vo výške 3,30 EUR, spolu je príjem vo výške 16,30 

EUR. DPH 20 % je vo výške 3,26 EUR, t.j. odmena notára vrátane náhrady 
hotových výdavkov je spolu s DPH vo výške 19,56 EUR, 

Súd u k Ia dá učtárni Okresného súdu Galanta, aby do 15 dní od 
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila notárovi JUDr. Ottovi Szabovi sumu 
19,56 EUR na jeho účet vedený vo VÚB Galanta, a.s„ číslo účtu: 321342-

132/0200. Uvedená suma bude uhradená z finančných prostriedkov štátu. 

Odôvodnenie: 

Poručiteľ zomrel bez zanechania závetu a listiny o vydedení ako rozve
dený, bezdetný. Po ňom ako dedičia zo zákona v skupine II. v zmysle §-u 474 
Obč . zák. prichádzajú do úvahy rodičia Dušan Vidovič, nar , bytom 

 a Oľga Vidovičová, r.Lieskovská, nar , bytom  
. 

Na základe zápisnice o predbežnom vyšetrení spísanej dňa 10.1.2013 
s matkou poručiteľa Oľgou Vidovičovi bolo súdnemu komisárovi oznámené, že 
poručiteľ žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, ktoré by patrili do dedičstva , 

nezanechal. 
Do dedičstva však boli zahlásené pasíva, a to: 

- pohľadávka VšZP, a.s„ pobočka Galanta , Hodská 373/38 , Galanta , IČO : 
359 378 74, vzniknutá ako nedoplatok vo výške 1 577 ,97 EUR vyč í slená na 
základe výstupu z účtu poručiteľa, podľa prihlášky do dedičského konania zn .: 
Z325983/2012 zo dňa 30.11.2012, 
- pohľadávka Dôvera zdravotná poisťovňa , a.s., Bratislava , Einsteinova 25 , 
IČO: 35 942 436, vo výške 1 864,04 EUR vyčíslená na základe výstupu z účtu 
poručiteľa ako dlžníka, podľa prihlášky do dedičského konania zn .: 8712000162 
zo dňa 7. 12.2012 , 



\II 

· pohľadávka Úradu pre dohľad nad zdravotnosťou starostlivosťou pobočka 
·r.nava, Pekárska 40/A, Trnava, vo výške 100,-- EUR, v súlade s Rozhodnutím 

C uložení pokuty č. PP 201/ /01663/2011 vydaným úradom, právoplatného dňa 
·lé. 8.2011, vykonateľného dňa 8.9.2011, podl'a prihlášky do dedičského konania 
' zn.:24478/2013/912 12367/2013 zo dňa 5.2.2013. 

Vzhľadom na horeuvedenú skutočnosť okresný súd konanie vo veci v 
zmysle §-u 175h ods.1 O.s.p. pre nemajetnosť zastavuje. 
· Notárovi patrí podl'a § 11 vyhlášky č. 31 /1993 Z. z. o odmenách a náhra
dách notárov v znení jej noviel odmena vo výške 13,00 EUR a náhrada hoto
vých výdavkov, ktorá pozostáva : z odmeny a náhrady CIS NK SR za lustráciu 
v NCRza podľa položky C 3 Sadzobníka odmien a náhrad CIS NK SR vo výške 
3,30 EUR, spolu príjem je vo výške 16,30 EUR, ,DPH 20 % vo výške 3,26 EUR, 
t.j. odmena notára vrátane náhrady hotových výdavkov je spolu s DPH vo výške 
19,56 EUR. 

Poučenie: 

Proti uzneseniu o zastavení konania odvolanie nie je možné, proti 
výrokovej časti o odmene notára je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho doručenia cestou Okresného súdu v Galante Krajskému súdu v Trnave. 

Okresný súd v Galante 

1 9 -Q j. 2013 

Kanc.! - doruč. vyslúchanej 
notárovi JUDr. Szabóovi 
veriteľom - VšZP, a.s„ pobočka Galanta 

I , 1- .... 

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 
Bratislava 25, Žellova 2, 

po právoplatnosti - učtárni OS 
vyznač skončené ako N 



bStrana 1z5 

Miriam Klottonová 

Od: "Bartalošová Judita" ~.bartalosova@justice.sk> 
Dátum: 12.júna201413:44 
Komu: <miriani:krottonova@}sered.sk> 

24Dd S3/14-3 

Dobrý deň 

Na Vašu žiadosť zo dňa 27.0S.2014 k Vášmu číslu ORM/12490/2014 Vám oznamujem nasledovné: 

Dedičské konanie po neb. Bernardíne Balážovej, zomr , naposledy bytom Sereď sa viedlo na 
tunajšom súde pod č.k. 23D 48 /08, ktoré bolo dňa 24.02.2009 rozhodnuté osvedčením o dedičstve. 
Osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť dňa 24.02.2009. 

Dedičmi po nebohej sú: 

Daniel Macka, nar , bytom Sereď,  -synovec nebohej 
Emília Bosá, rod  nar , bytom Sereď, -neter nebohej 
Gabriela Jendeková, rod , nar , bytom  -neter nebohej 
Jaroslav Macka, nar  bytom Galanta,  -synovec nebohej 

Dedičské konanie po neb. Márie Slúkovej, zomr , naposledy bytom Sereď sa viedlo na tunajšom 
súde pod č.k. SD 60 /12, ktoré bolo dňa 2S.02.2013 rozhodnuté osvedčením o dedičstve. Osvedčenie 
o dedičstve nadobudlo právoplatnosť dňa 13.03.2013. 

Dedičmi po nebohej sú: 

Ladislav Slúka, nar , bytom , Český Brod -syn nebohej 
Martin S lúka, nar. , bytom Trnava,  -syn nebohej 
Iveta Jurdová, rod , nar , bytom Trnava,  -dcéra nebohej 
Adria na Slobodová, rod , nar , bytom Trnava,  -dcéra nebohej 

Dedičské konanie po neb. Ivanovi Mlynekovi, zomr  naposledy bytom Sereď sa viedlo na 
tunajšom súde pod č.k. SD 8S /10, ktoré bolo dňa 08.10.2010 zastavené pre nemajetnosť. Uznesenie o 
zastavení konania nadobudlo právoplatnosť dňa 2S.10.2010. 

Na zápisnicu o predbežnom šetrení sa dostavila sestra nebohého Elena Haná ková, rod  
nar. , bytom Šintava . 

@%t.A.; ~.r J.j 
/. 16. 9. 2014 
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Dedičské konanie po neb. Ladislavovi Bocorovi, zomr , naposledy bytom Sereď sa viedlo na 
tunajšom súde pod č.k. lOD 47 /11, ktoré bolo dňa 01.03.2012 rozhodnuté osvedčením o dedičstve. 
Osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2012. 

Dedičmi po nebohom sú: 

Andrea Gama nová, rod .Bocorová, nar  bytom Sereď,  -dcéra nebohého 
Ladislav Bocora, nar. , bytom Sereď,  -syn nebohého 

Dedičské konanie po neb. Zdenkovi Ivanovi, zom , naposledy bytom Sereď sa viedlo na tunajšom 
súde pod č.k. 12D 112 /12, ktoré bolo dňa 21.02.2013 rozhodnuté osvedčením o dedičstve. Osvedčenie 
o dedičstve nadobudlo právoplatnosť dňa 21.02.2013. 

Dedičmi po nebohom sú: 

Ľubica Lučanská, rod , nar , bytom Topoľčany, -sestra nebohého 
Ján Ivana, nar. , bytom Sereď,  -brat nebohého 

Dedičské konanie po neb. Berte Lukačovičovej, zomr , naposledy bytom Sereď sa viedlo na 
tunajšom súde pod č.k. 25D 64 /10, ktoré bolo dňa 24.08.2010 rozhodnuté osvedčením o dedičstve. 
Osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť dňa 24.08.2010. 

Dedičmi po nebohej sú: 

Bohuslav Lukačovič, nar , bytom Sereď,  -syn nebohej 
Anna Csejteyová, rod á  nar , bytom Dunajská Streda,  - dcéra nebohej 

Dedičské konanie po neb. Petrovi Zmajkovičovi, zomr. , naposledy bytom Sereď sa viedlo na 
tunajšom súde pod č.k. 24D 13 /08, ktoré bolo dňa 18.04.2008 zastavené pre nemajetnosť. Uznesenie o 
zastavení konania nadobudlo právoplatnosť dňa 20.06.2008. 

Na zápisnicu o predbežnom šetrení sa dostavila sociálna pracovníčka Mestského úradu v Seredi Mgr.Silvia 
Adamčíková. 

Dedičské konanie po neb. Miroslavovi Hodúrovi, zomr.  naposledy bytom Sereď sa viedlo na 
tunajšom súde pod č.k. 16D 64 /10, ktoré bolo dňa 14.04.2011 rozhodnuté osvedčením o dedičstve. 
Osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2011. 

Dedičom po nebohom je: 

16. 9.2014 
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Róbert Plenta, nar. , bytom Sereď,  -syn nebohého 

Dedičské konanie po neb. Jozefovi Jánoškovi, zomr , naposledy bytom Sereď sa viedlo na 
tunajšom súde pod č.k. 17D 189 /11, ktoré bolo dňa 01.06.2012 rozhodnuté osvedčením o dedičstve. 
Osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť dňa 10.08.2012. 

Dedičmi po nebohom sú: 

Zdenka Jánošková, nar , bytom Sereď, Malý Háj -dcéra nebohého 
Ivana Jánošková, nar , bytom Sereď, Malý Háj -dcéra nebohého 
Jozef Jánoška, nar.  bytom Sereď, Malý Háj -syn nebohého 
Martin Jánoška, nar. , bytom Sereď, Malý Háj -syn nebohého 
Daniel Jánoška, nar. , bytom Sereď, Malý Háj -syn nebohého 

Dedičské konanie po neb. Viliamovi Mrvovi, zomr.  naposledy bytom Sereď sa viedlo na tunajšom 
súde pod č.k. 13D 61 /10, ktoré bolo dňa 19.08.2010 rozhodnuté osvedčením o dedičstve. Osvedčenie 
o dedičstve nadobudlo právoplatnosť dňa 06.09.2010. 

Dedičmi po nebohom sú: 

Viliam Mrva, nar  bytom Trnava,  -syn nebohého 
Miroslav Mrva, nar. , bytom Šaľa, syn nebohého 
Drahomír Mrva, nar.  bytom Sereď,  -syn nebohého 
Darina Weissová, rod. , nar bytom Sereď,  - dcéra nebohého 
Jarmila Trojáková, rod. nar.  bytom Sereď, dcéra nebohého 
Iveta Ryljaková, rod. , nar , bytom Sereď,   - dcéra nebohého 
Anna Mrvová, rod. nar. , bytom Sereď,   - manželka nebohého 

Dedičské konanie po neb. Jurajovi Procházkovi, zomr.  naposledy bytom Sereď sa viedlo na 
tunajšom súde pod č.k. SD 129 /12, ktoré bolo dňa 15.01.2013 zastavené pre nemajetnosť. Uznesenie o 
zastavení konania nadobudlo právoplatnosť dňa 04.02.2013. 

Na zápisnicu o predbežnom šetrení sa dostavila sesternica nebohého Barunka Balážová, rod. , 
nar.2  bytom Sereď,  

Dedičské konanie po neb. Helene Strapáčovej, zomr. , naposledy bytom Sereď sa viedlo na 
tunajšom súde pod č.k. 25D 165 /11, ktoré bolo dňa 01.03.2012 rozhodnuté osvedčením o dedičstve. 
Osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2012. 

Dedičmi po nebohej sú: 

16. 9. 2014 
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Anna Hanusová, rod nar. , bytom Sereď  -dcéra nebohej 
Eva Kováčová, rod. , nar. bytom Sereď,  - dcéra nebohej 

Nakoľko nie ste účastníkmi konania tak Vám tunajší súd rozhodnutie nezasiela. 

16.9.2014 
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S pozdravom 

V Galante, dňa 12.06.2014 

Judita Bartalošová 
súdna tajomníčka 
Okresný súd Galanta 

16. 9.2014 
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