Anabela Pekná, trvalý pobyt Kvetná 78, 911 05 Trenčín, t.č.: 0904 444 444

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 80 Trenčín
V Trenčíne, dňa 24.10.2016

Anabela Pekná, rod. Pekná
nar. 24.09.1987
trvale bytom Kvetná 78, 911 05 Trenčín
občianka SR
(tiež ,,navrhovateľka“)

Matka:

Domnelý otec mal.: Henrich Jančo, rod. Jančo
nar. 11.01.1986
trvale bytom Dubová 4, 911 08 Trenčín
občan SR

Maloleté dieťa:

Daniel Pekný, rod. Pekný
nar. 02.03.2014
trvale bytom Kvetná 78, 911 05 Trenčín
občan SR

Návrh
na určenie otcovstva a úpravu práv a
povinností rodičov k maloletému
dieťaťu

Trojmo!
Prílohy:

1/ - 2/ podľa textu

Súdny poplatok z návrhu na začatie konania vo výške 66,- EUR je zaplatený formou
kolkových známok nalepených na prvopise návrhu.
I.

Dňa 02.03.2014 sa mne a domnelému otcovi narodil syn Daniel Pekný. S domnelým
otcov mal. spolu momentálne nežijeme. Pred pôrodom sme spolu žili v období od januára do
augusta 2013. V tomto čase došlo k splodeniu nášho spoločného syna Daniela Pekného. Počas
trvania vzťahu, ani po jeho skončení som nemala žiadnu inú známosť okrem domnelého otca
mal., nemala som s nikým iným pohlavný styk. Obaja s domnelým otcom vieme, že otcom
dieťaťa môže byť a aj je výlučne domnelý otec.
Koncom augusta 2013 sme sa rozišli, aj keď domnelý otec vedel, že som tehotná.
Jedným z dôvodov rozchodu bolo práve moje tehotenstvo. Po rozchode sme spolu prestali
komunikovať. Domnelý otec nejavil žiaden záujem o mňa, ani o to, ako sa mi v tehotenstve
darí.
Po narodení syna som domnelého otca kontaktovala s tým, že naše dieťa sa narodilo,
a požiadala som ho, aby sme na matričnom úrade vyhlásili, že maloletý Daniel je naším
spoločným dieťaťom. On to ale odmietol a neustále tvrdí, že otcom maloletého nie je, hoci
vie, že som v čase rozhodnom pre splodenie dieťaťa nemala pohlavný styk s nikým iným, len
s ním. Vzhľadom na uvedené žiadam súd, aby určil otcovstvo domnelého otca k maloletému
Danielovi, a aby bol maloletý zverený do mojej osobnej starostlivosti, pričom súd zaviaže
domnelého otca prispievať na výživu maloletého sumou 100,- EUR mesačne.
Dôkaz:

Fotokópia rodného listu maloletého Daniela Pekného (Príloha č. 1)
Potvrdenie o trvalom pobyte maloletého Daniela Pekného (Príloha č. 2)
Výsluch účastníkov

II.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 94 ods. 1 ak nedošlo k určeniu otcovstva
súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom,
navrhnúť, aby otcovstvo určil súd.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 94 ods. 2 za otca sa považuje muž, ktorý s
matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako
stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 36 ods. 1 rodičia maloletého dieťaťa, ktorí
spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a
povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a
povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti.
Po vykonanom dokazovaní, oboznámením sa s listinnými dôkazmi a výsluchom
účastníkov navrhujem, aby súd vydal tento

rozsudok

„Súd určuje, že Henrich Jančo, nar. 11.01.1986, trvale bytom Dubová 4, 911 08
Trenčín, je otcom maloletého Daniela Pekného, nar. 02.03.2014, trvale bytom Kvetná 78,
911 05 Trenčín z matky Anabely Peknej, nar. 24.09.1987, trvale bytom Kvetná 78, 911 05
Trenčín.
Maloletý sa zveruje do osobnej starostlivosti navrhovateľky a otec maloletého je
povinný prispievať na jeho výživu mesačne sumou 100,- EUR od právoplatnosti rozsudku,
splatných vždy do 15. dňa v mesiaci vopred, prevodom na účet matky vedený vo VÚB, a.s.,
č.ú: 111111111111/0200.
Otec maloletého je oprávnený stýkať sa s maloletým raz do mesiaca za prítomnosti
navrhovateľky a navyše v čase podľa osobitnej dohody s navrhovateľkou.
Otec maloletého je povinný nahradiť navrhovateľke trovy konania do troch dní od
právoplatnosti rozsudku.“

S úctou

................................................
Anabela Pekná

