Alexandra Jakubová, rod. Jakubová, nar. 18.03.1985, trvale bytom Chladná 256/11, 924 01 Galanta
Eliška Jakubová, rod. Jakubová, nar. 06.05.1987, trvale bytom Hviezdna 559/6, 925 21 Sládkovičovo
Okresný súd Žiar nad Hronom
Nám. Matice slovenskej 1
965 35 Žiar nad Hronom
K č. k. 22C/29/2017
V Galante, dňa 05.06.2018
VEC: N á v r h na doplnenie dokazovania
1. V právnej veci určenia neplatnosti vydedenia a závetu a na určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané,
žalobcov: Alexandry Jakubovej, rod. Jakubovej, nar. 18.03.1985, trvale bytom: Chladná 256/11,
Galanta 924 01, občianky SR (ďalej ako ,,žalobkyňa v 1. rade“) a Elišky Jakubovej, rod. Jakubovej,
nar. 06.05.1987, trvale bytom: Hviezdna 559/6, 925 21 Sládkovičovo, občianky SR (ďalej ako
,,žalobkyňa v 2. rade“) (žalobkyňa v 1. rade a žalobkyňa v 2. rade ďalej spolu ako ,,žalobkyne“) proti
žalovanej: Irene Kolárovej, nar. 08.10.1962, trvale bytom: Krivá 223/11, 965 35 Žiar nad Hronom
(listina o vydedení a závet spísaný poručiteľom Zoltánom Horváthom, rod. Horváthom, nar.
05.11.1961, zomr. 11.07.2016, naposledy bytom Agátová 255/5, Sládkovičovo, formou notárskej
zápisnice zo dňa 25.02.2009, notárom JUDr. Gregorom Kližanom, so sídlom v Žiari nad Hronom,
pod sp. zn.: N/85/2009, Nz/9000/2009), konanie vedené na Okresnom súde Žiar nad Hronom, pod sp.
zn. 22C/29/2017, bolo stranám na pojednávaní konanom dňa 01.06.2018 určené v stanovenej lehote
zaslať konajúcemu súdu návrhy na doplnenie dokazovania v tejto veci. V zmysle uvedeného ako
žalobkyne predkladáme nasledovný návrh na doplnenie dokazovania.
2. Ako žalobkyne udávame, že nakoľko na pojednávaní konanom dňa 01.06.2018 bolo spochybnené
tvrdenie že poručiteľ mal počas života so žalobkyňa problém s alkoholom a zároveň sa táto
informácia ako i informácia ohľadom jeho násilníckych sklonov nenachádzala priamo v už skôr
navrhnutom pripojenom spise z rozvodového konania medzi poručiteľom a našou matkou, pričom
tieto skutočnosti majú preukázať, že k narušeniu vzťahov medzi nami ako žalobkyňami
a poručiteľom došlo práve z dôvodov na strane poručiteľa, navrhujeme vyžiadanie zdravotnej karty
a zdravotných záznamov poručiteľa, kedy máme za to, že v tejto bude musieť byť informácia
ohľadom užívania alkoholu poručiteľom a zároveň vyžiadanie si výpisu z ústrednej evidencie
priestupkov Ministerstva vnútra SR, ohľadom prípadných priestupkov poručiteľa spáchaných za
života poručiteľa, na potvrdenie našich tvrdení a vypočúvanej svedkyne, ako i výpis z evidenčnoštatistického systému Centrálnej evidencie osôb vedeného Ministerstvom vnútra SR, s informáciami
o prípadných vznesených obvineniach, vyšetrovaní a skrátenom vyšetrovaní, prerušených trestných
stíhaniach voči poručiteľovi, či akékoľvek informácie ohľadom podaných trestných oznámeniach na
poručiteľa za života poručiteľa, tiež vyžiadať si výpis z OO PZ Sládkovičovo o podaných trestných
oznámeniach na poručiteľa, ako i výpis z OR PZ Galanta o podaných trestných oznámeniach na
poručiteľa, a napokon vyžiadať kartu vodiča – poručiteľa z OR PZ Galanta.
Návrhy dôkazov:

Vyžiadanie si a pripojenie k súdnemu spisu zdravotnej karty poručiteľa
a zdravotných záznamov poručiteľa
Vyžiadanie si a pripojenie k súdnemu spisu karty vodiča – poručiteľa, z OR PZ
Galanta
Vyžiadanie a pripojenie k súdnemu spisu výpisu z ústrednej evidencie priestupkov
Ministerstva vnútra SR o priestupkoch poručiteľa
Vyžiadanie a pripojenie k súdnemu spisu výpisu z evidenčno –štatistického
systému Centrálnej evidencie osôb vedenej Ministerstvom vnútra SR o trestných
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konaniach proti poručiteľovi, resp. o podaných trestných oznámeniach proti
poručiteľovi
Vyžiadanie a pripojenie k súdnemu spisu výpisu z OO PZ Sládkovičovo
o trestných konaniach proti poručiteľovi, resp. o podaných trestných oznámeniach
proti poručiteľovi
Vyžiadanie a pripojenie k súdnemu spisu výpisu z OR PZ Galanta o trestných
konaniach proti poručiteľovi, resp. o podaných trestných oznámeniach proti
poručiteľovi
S úctou,

Žalobkyňa v 1. rade:

....................................................
Alexandra Jakubová

Žalobkyňa v 2. rade:

......................................................
Eliška Jakubová

2

