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Verejná vyhláška

        Okresný súd Prešov,  prostredníctvom notára  JUDr.  Ivany Čuchtovej,  povereného
Okresným súdom Prešov funkciou súdneho komisára, so sídlom v Prešove, Konštantínova 6,
v  dedičskej  veci  po  poručiteľke  neb.  Márii  Gregovej  r.  Pavlíkovej, nar.  v roku  1852,
naposledy bytom Víťaz, ktorá zomrela 22.04.1907:

I. upovedomuje
Margitu Šmídovú  r.  Gregovú,  nar.  17.02.1916, ktorej  pobyt  nie  je  známy,  že ako dcéra
poručiteľky prichádza do úvahy ako dedička po poručiteľke a že dedič v zmysle § 463 a nasl.
Občianskeho  zákonníka  môže  dedičstvo  odmietnuť.  Odmietnutie  sa  musí  stať  ústnym
vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Zástupca dediča môže za
neho  dedičstvo  odmietnuť  len  podľa  plnomocenstva,  ktoré  ho  na  to  výslovne  oprávňuje.
Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď
bol  súdom  o  práve  dedičstvo  odmietnuť  a  o  následkoch  odmietnutia  upovedomený.  Z
dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý
svojím  počínaním  dal  najavo,  že  dedičstvo  nechce  odmietnuť.  K  odmietnutiu  dedičstva
nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len
sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva. Na neznámeho dediča alebo
na dediča, ktorého pobyt nie je známy, ktorý bol o svojom dedičskom práve upovedomený
vyhláškou súdu a ktorý v určenej  lehote  nedal  o sebe vedieť,  sa pri  prejednaní  dedičstva
neprihliada.  Jeho  opatrovník  nemôže  vyhlásenie  o  odmietnutí  či  neodmietnutí  dedičstva
urobiť.

II. vyzýva
Margitu Šmídovú r. Gregovú, nar. 17.02.1916, ktorej pobyt nie je známy, aby sa v lehote 30
dní odo  dňa  vyvesenia  tejto  vyhlášky  prihlásila  na  notárskom  úrade  alebo  u procesného
opatrovníka - obec Víťaz.

III.  poučuje
Margitu Šmídovú r. Gregovú, že v zmysle § 468 Občianskeho zákonníka, na dediča, ktorého
pobyt  nie  je  známy,  ktorý  bol  o svojom dedičskom práve  upovedomený  vyhláškou  súdu
a ktorý v určenej lehote nedal o sebe vedieť, sa pri prejednaní dedičstva neprihliada.

V Prešove dňa 19.01.2022

                                                                                       

JUDr. Ivana Čuchtová
                                                                                                      súdny komisár


