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OKRESNY SUD LIPTOVSKY MIKULAS

Tomášikova ulica 5,031 33 Liptovský Mikuláš, Telefón: 044/88 56111, Fax: 044/5 514 041
e-mail: podatelnaOSLM@justice.sk

sp. zn. 1P1158/2015
Podľa § 225 ods. 1, ods. 2 Civilného mimosporového poriadku, Okresný súd

Liptovský Mikuláš v právnej veci Albína Tkáča, nar. 28. 9. 1965, naposledy bytom
Liptovský Peter 253, ktorý má byť vyhlásený za mŕtveho, na základe návrhu na začatie
konania, podaného navrhovateľkou Mgr. Jankou Tkáčovou, nar. 20. 8. 1964, bytom Belanská
1755/70, Liptovský Hrádok, korešpondenčná adresa: Liptovský Peter 253, Liptovský Hrádok,
za účasti Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš, vydáva

verejnú vy h l á š k ll,

ktorou súd v y z Ý v a Albína Tkáča, nar. 28. 9. 1965, naposledy bytom Liptovský

Peter 253, okres Liptovský Mikuláš, aby sa prihlásil do jedného roka (1 roka) odo dňa

vydania tejto verejnej vyhlášky.

Zároveň súd v y z Ý v a každého, kto má o Albínovi Tkáčovi, nar. 28. 9. 1965,

naposledy bytom Liptovský Peter 253, okres Liptovský Mikuláš, správy, aby ich podal súdu

alebo procesnému opatrovníkovi - Obci Liptovský Peter, so sídlom Liptovský Peter 100, 033

01 Liptovský Peter.

Podstatné okolnosti prípadu:
Dňa 14. 12.2015 bol Okresnému súdu Liptovský Mikuláš doručený návrh Mgr. 1. T.

na vyhlásenie za mŕtveho Albína Tkáča, nar. 28. 9. 1965, z dôvodu, že od l. 7. 2014 je
nezvestný. Z potvrdenia polície je preukázané, že pátranie po nezvestnom Albínovi Tkáčovi
realizuje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Liptovský Mikuláš, odbor kriminálnej
polície, oddelenie pátrania a KTČ (Kriminalisticko-technické činnosti polície), so sídlom
Komenského 841, Liptovský Mikuláš, od 6.7.2014. Nezvestný Albín Tkáč, nar. 28. 9. 1965
je prihlásený na adrese trvalého pobytu Liptovský Peter č. 253, avšak zo správy obce vyplýva,
že v obci sa dlhodobo nezdržiava, obec o menovanom nemá žiadnu vedomosť, nie je známe
miesto jeho súčasného pobytu.

Podľa informácie poskytnutej navrhovateľom, bol Albín Tkáč naposledy videný dňa 5.
7. 2014 približne o 3.50 hod. ráno, kedy mal odchádzať z miesta trvalého bydliska smerom
na obec Podtureň alebo Kaleník. Oblečené mal maskáčovú bundu, staré rifle, obuté mal staré
botasky.

P o u č e nie: V prípade ak sa fyzická osoba, ktorá má byť vyhlásená za mŕtvu, neprihlási
do 1 (jedného) roka odo dňa vydania tejto vyhlášky, a súdu sa nepodarí zistiť či je nažive,
môže byť Albín Tkáč, nar. 28. 9. 1965, vyhlásený za mŕtveho.

JUDr. Katar' a
su yňa

!V Liptovskom Mikuláši, ll. 10.2016


