Vyvesené na vývesnej tabuli: 28. februára 2018
Zvesené z vývesnej tabule: .......................... o ............. hod.
KONANIE PROTI UŠLÉMU (§ 306 ods. 2 Tr. por.)
Trestná vec
proti

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

Róbert Okoličány a spol.

číslo konania: 4 To 1/2017

pre
podľa § 185a ods. 1 Tr. zák. účinného do 31. decembra 2005 a iné

Predvolanie na verejné zasadnutie
Verejné zasadnutie na Najvyšší súd Slovenskej republiky, Župné nám. č. 13, Bratislava
*) a) o odvolaní proti rozsudku ..Špecializovaného trestného súdu v ....Pezinku....................................................
zo dňa 9. augusta 2016 ...................
č. k. .. PK-1T 14/2007................................................................
*) b) o návrhu ......................................................na................................................................................................
ktorého odpis sa Vám súčasne doručuje
bude dňa 10.-11. apríla 2018 o 09.30 hod. na podpísanom súde v miestnosti č. dv. P-1.
Vaša prítomnosť na verejnom zasadnutí je nevyhnutná. Keď sa neustanovíte bez dostatočného ospravedlnenia, môžete byť predvedený (á) a potrestaný (á) pokutou do výšky 1 650 € zák. č. 498/2008 (§ 70 Tr. por.§ 120 Tr. por.).
V prípade, že sa nedostavíte na verejné zasadnutie, bude sa konať verejné zasadnutie vo Vašej
neprítomnosti.
Keď chcete, aby boli na verejnom zasadnutí vykonané niektoré dôkazy, oznámte ich podpísanému súdu
ešte pred verejným zasadnutím; pri svedkoch oznámte tiež ich presnú adresu, ako aj dôvod vypočutia.
Keď ste zamestnaný (á) oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á).
Doneste so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz.
JUDr. Pavol Farkaš, v.r.

28.2.2018

predseda senátu
Za správnosť vyhotovenia:
____________________________________________
Uloženie vylúčené! Poštovné paušalizované !

DOPORUČENE

DORUČENKA
I. Adresát odoprel prevziať dňa ..................
.................................... z dôvodu .................
......................................................................
Adresát bol doručovateľom upozornený, že
ak uzná predseda senátu (prokurátor alebo
vyšetrovací orgán), ktorý písomnosť poslal,
že sa prevzatie odoprelo neodôvodnene,
považuje sa písomnosť za doručenú dňom,
v ktorom sa prevzatie odoprelo.
Písomnosť sa preto vracia.*)
II. Doručenie do vlastných rúk sa nemohlo vykonať, náhradné doručenie je vylúčené. Písomnosť sa preto vracia.*)s

Róbert Nigut, nar. 7.4.1977
Krosnianska 37
040 22 Košice 22

t. č. na neznámom mieste

Č.Č

T : 10.-11.04.2018 o 9.30 h.

Č. k. 4 To 1/2017

................................................

Potvrdzujem svojim vlastnoručným podpisom, že som uvedenú zásielku

čitateľný podpis doručovateľa

dnes prevzal (a).
V ............................................. dňa ........................................ 20......

* Čo sa nehodí prečiarknite !

.............................................. ....
podpis

