
ROVNOPIS. 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA. 

14D/224/2017- 52 
D/not 231/2017 

Okresný súd v Považskej Bystrici, v dedičskej veci po poručiteľke menom : Mália ADAMUSOVÁ, r. 
, nar. naposledy bytom Plevník-Drienové 141, ktorá zomrela dňa bez 

zanechania závetu, prostredníctvom povereného notára, JUDr. Ľubomíra Kojtala, ako súdneho komisára, so 
sídlom v Považskej Bystrici, Kpt. Nálepku 346/1, takto 

rozhodol: 

I./ Okresný súd v Považskej Bvstrici upovedomuje dediča: 
- Jaroslav KLABNÍK, r.: :, nar.· bytom Bratislava, Staré Mesto, 

o jeho dedičskom práve a VY'z;ýva tohto, aby sa v lehote do jedného mesiaca odo dňa vyvesenia tejto verejnej 
vyhlášky na úradnej tabuli súdu prihlásil na súde alebo u procesného opatrovníka, či dedičstvo po poručiteľke 
odmieta alebo neodmieta. V prípade, že sa v stanovenej lehote neprihlási, ani nedá o sebe iným spôsobom vedieť, 
na tohto sa ako na dediča neprihliada. 

II./ Zároveň súd ustanovuje Jaroslavovi Klabníkovi pre toto dedičské konanie, v prípade že sa v stanovenej 
lehote neprihlási procesnú opatrovníčku Alenu Janičíkovú, r. , nar. , bytom Považská 
Bystrica, Tatranská 307 /30. 

Odôvodnenie. 

1. Na tunajšom súde prebieha dedičské konanie po nebohej Márii Adamusovej. 

2. Účastníkom tohto konania je okrem iných aj syn poručiteľky Jaroslav Klabník. Podľa udania ostatných 
dedičov a príbuzných, tento žije ako bezdomovec bez trvalého bydliska. O jeho súčasnom pobyte nemajú jeho 
súrodenci žiadnu vedomosť, nakoľko s ním nie sú v žiadnom kontakte. Podľa oznámenia Registra obyvateľov SR, 
jeho súčasný trvalý pobyt je vedený na adrese Bratislava, Staré Mesto. 

3. Z toho dôvodu bol dedič vyzvaný v zmysle § 190 Civilného mimosporového poriadku, aby sa prihlásil k 
dedičskému konaniu. Na ochranu jeho práv v tomto konaní mu bol ustanovený procesný opatrovník, v zmysle§ 
190 Civilného mimosporového poriadku. 

4, Na neznámeho dediča, alebo na dediča, ktorého pobyt nie je známy, ktorý bol o svojom 
dedičskom práve upovedomený verejnou vyhláškou súdu a ktorý z určenej lehote nedal o sebe 
vedieť, sa pri prejednaní dedičstva neprihliada. ,Jeho procesný opatrovník nemôže vyhlásenie o 
odmietnutí či neodmietnutí dedičstva urobiť. 

V Považskej Bystrici dňa 05. februára 2018. 


