Juraj Vácval, nar. 20.03.1945, Farebná ul. 4, 924 01 Galanta
Okresný súd Galanta
Mierové nám. 1
924 01 Galanta

Dvojmo!
V Galante, dňa 05.03.2016
Navrhovateľ:

Juraj Vácval, rod. Vácval
nar. 20.03.1945
trvale bytom: Farebná ul. 4, 924 01 Galanta
občan Slovenskej republiky
(ďalej len ako ,,navrhovateľ“)

VEC: N á v r h na vyhlásenie Petra Vácvala, nar. 08.04.1938, naposledy bytom 5
Railway Parade Spingwood 2777 Austrália, za mŕtveho
Súdny poplatok vo výške 99,50 Eur bude uhradený na výzvu súdu.
I.
Nakoľko ako navrhovateľ mám právny záujem na vysporiadaní podielového
spoluvlastníctva medzi mnou a mojím bratom Petrom Vácvalom, ktorý je 1/4
spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území Galanta, obec: Galanta, okres:
Galanta, zapísané v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru Okresného úradu Galanta na
LV č. 100, podávam touto cestou návrh na vyhlásenie môjho brata, Petra Vácvala, nar.
08.04.1938, naposledy bytom 5 Railway Parade Spingwood 2777, Austrália za mŕtveho. Bez
toho, že by súd vyhlásil môjho brata za mŕtveho, nemôžem ja ako navrhovateľ vysporiadať
vlastnícke vzťahy, a teda nemôžem podať návrh na dodatočné dedičské prejednanie majetku.
Môj brat Peter Vácval, ako mladistvý emigroval v roku 1954 z ČSR do zahraničia.
Dlho sme o ňom nemali žiadne informácie. Asi po dvoch rokoch od emigrácie sa nám ozval
z Austrálie. V Austrálii striedal zamestnania a adresy, preto sme nevedeli nikdy presne, kde sa
v Austrálii nachádza. Neskôr sme sa dozvedeli, že sa oženil. V roku 1991 po zmene
politického systému, nás môj brat navštívil na Slovensku. Plánoval, že príde na návštevu
znovu, avšak to sa už nestalo. O úmrtí môjho brata dňa 08.03.2006 nás informoval jeden
Slovák, ktorý pre neho pred smrťou istú dobu pracoval. Meno tohto Slováka a jeho telefónne
číslo si už nepamätám. Ako som sa túto skutočnosť dozvedel, telefonoval som na číslo, ktoré
mi uviedol, avšak nikto mi ho nezdvíhal. Aj opakované pokusy nadviazať kontakt s rodinou
môjho brata v Austrálii zostali bezvýsledné.

Z mojej strany bola vyvinutá nadmerná snaha, aby som zistil, či informácie poskytnuté
mi bývalým zamestnancom môjho brata sú naozaj pravdivé. To, že môj brat Peter Vácval,
nar. 08.04.1938 zomrel v Austrálii mi potvrdil aj jeho syn, austrálskej národnosti, žijúci
v Austrálii, Július Vácval, ktorého som kontaktoval prostredníctvom môjho vnuka Mareka
Vácvala, ktorý ovláda anglický jazyk. Osobné stretnutie môjho vnuka pri návšteve bratovho
syna v USA aj cez jeho snahu stroskotali na absolútnom nezáujme jeho matky (bratovej
manželky) sa s problémom zaoberať. Môj vnuk, Marek Vácval, v lete v roku 2014 (konkrétne
v termíne od 17. júna do 15. septembra) viackrát navštívil Júliusa Vácvala, t.j. syna zosnulého
Petra Vácvala, v jeho dome na adrese – 23 Roosevelt Ave, Larchmont NY, 10538, U.S.A.
Prejednával s ním problém dedičstva po nebohom Petrovi Vácvalovi (jeho
otcovi), ktorý mal záujem tento problém vyriešiť. Nepodarilo sa mu však od neho
získať úmrtný list, resp. iný dokument, aby sa mohlo dedičské konanie začať, pretože jeho
matka – Samantha Vácvalová (vdova po zosnulom Petrovi Vácvalovi) tento dokument vlastní
a nie je ochotná ho ďalej poskytnúť inej osobe ani nijako inak o tejto veci komunikovať.
Dňa 26.03.2007 som tejto napísal list do Austrálie na mne známu adresu, avšak bez
odozvy.
II.
Vzhľadom ku skutočnosti, že o mojom bratovi Petrovi Vácvalovi nemá naša rodina
žiadne informácie od roku 2006, s poukázaním na oznámenie jeho bývalého zamestnanca, že
08.03.2006 zomrel, ako i potvrdenie dané jeho synom, Júliusm Vácvalom, máme za to, že
môj brat nežije.
III.
S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti preto navrhujem vydanie tohto
r o z s u d k u:
Peter Vácval, nar. 08.04.1938, naposledy bytom 5 Railway Parade Spingwood 2777,
Austrália sa vyhlasuje za mŕtveho. Za deň jeho smrti sa považuje 08.03.2006.
S úctou

.........................................
Juraj Vácval

Prílohy:
1. List adresovaný manželke Petra Vácvala z 26.03.2007
2. Osvedčenie o dedičstve č. k. 4D 258/65

