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Mantis 2887: Upovedomenie o zastavení starých exekúcií
-

opravená chyba, keď servisný modul označoval aj fyzické osoby na zastavenie "zánik bez
právneho nástupcu" na základe ORSR
opravená chyba zlého načítania nastavenia počtu dní na odoslanie a doručenie UoZSE a potom
program vyhlasoval okamžite po spustení, že nebol odoslaný a ani doručený
opravená chyba, keď servisný modul vyznačil spisy na zastavenie "zánik bez právneho
nástupcu" na spisoch, ktoré sú vedené voči ORSR a nemajú ani záznam v ORSR
opravená chyba vyznačovania zániku PO bez právneho nástupcu aj v spisoch, kde nie je
doručené poverenie
opravená chyba vyznačovania zániku PO bez právneho nástupcu aj v spisoch, kde k zániku PO
došlo pred 1.1.2020

Doporučujeme odstrániť kategóriu zastavenia starej exekúcie zo spisov, ktoré boli označené na
zastavenie z dôvodu zániku PO bez právneho nástupcu a servisný modul nanovo vyznačí potrebné
spisy.

Mantis 2937: Pridať stĺpec dátumu doručenia v zozname "na vedomie" pri oprave
dokumentu

Mantis 2939: Implementácia XML verzie UoZSE do prílohy v podaní pre oprávneného
Pokiaľ sa bude odosielať Upovedomenie o zastavení starej exekúcie, tak program po nastavení
v kontakte adresáta, že sa má prikladať aj XML verzia upovedomenia, tak sa priloží v požadovanom
formáte.

Pridaný príznak, že či sa má príloha posielať na podpis. Dôvod tejto požiadavky je ten, že QSign nevie
podpisovať XML dokumenty, ktoré nie sú zverejnené v ÚPVS, t.j. potrebujeme označiť, že nech súbor
ani neposiela do QSignu na podpis. Toto budeme zatiaľ využívať pri generovaných XML UoZSE, dokým
nebude zverejnený formulár, ktorý bude potrebné naimplemementovať.

Mantis 2944: Úkony nad spisom nezobrazujú súčinnosť s RFO na inú osobu ako
povinného
Zrušená podmienka zobrazenia len povinných, odteraz program zobrazí ako súvisiace spisy aj spisy,
kde sú povinní a oprávnení prekrížený v spisoch. T.j. pokiaľ je osoba v jednom spise povinná a v druhom
oprávnená, tak po zobrazení súvisiacich spisov zobrazia spisy, kde sa osoby v úkonoch objavujú aj v
iných spisoch bez ohľadu na to, že či sú účastníkom konania na strane povinných alebo oprávnených.

Mantis 2945: Pridať možnosť opakovaného vytvorenia už raz vytvoreného podania na
ÚPVS
Pokiaľ na prvú otázku odpoviete "NIE", tak program sa opýta, že či si želáte vytvoriť podania aj z tých
pripravených podaní, ktoré už boli použité na vytvorenie podania.

Mantis 2942: Pridať nové zástupné reťazce k ZSE
#$ZSE_NAMIETKY_PRIJATE_DATUM

S - dátum prijatia námietok proti zastaveniu starej exekúcie

#$ZSE_OZNAMENIE_VYDANE_DATUM S - dátum vydania Oznámenia o ukončení starej exekúcie
#$ZSE_UPOVEDOMENIE_DORUCENE_OPR
S - dátum doručenia UoZSE oprávnenému (v prípade
viacerých oprávnených vracia dátum posledného doručenia)
#$ZSE_UPOVEDOMENIE_DORUCENE_SUDU

S - dátum doručenia UoZSE súdu

#$ZSE_UPOVEDOMENIE_VYDANE_DATUM
S - dátum vydania Upovedomenia o zastavení starej
exekúcie (v prípade opakovaného ZSE, posledný dátum)

