Peter Bielik, rod Bielik, trvalý pobyt Košická 3, 911 11 Ilava, t.č.: 0904 444 441
Ivana Bieliková, rod. Krátka, trvalý pobyt Košická 3, 911 11 Ilava, t.č.: 0904 444 444

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 80 Trenčín
V Ilave, 24.09.2015

Otec:

Peter Bielik, rod. Bielik
nar. 12.11.1973
trvale bytom Košická 3, 911 11 Ilava
občan SR
(ďalej ako ,,navrhovateľ v 1. rade“)

Matka:

Ivana Bieliková, rod. Krátka
nar. 13.05.1977
trvale bytom Košická 3, 911 11 Ilava
občianka SR
(ďalej ako ,,navrhovateľka v 2. rade“)

Maloleté dieťa:

Stanislav Bielik, rod. Novotný
nar. 01.07.2000
trvale bytom Košická 3, 911 11 Ilava
občan SR
(ďalej ako ,,maloletý“)
Návrh
na zrušenie osvojenia mal. Stanislava
Bielika, nar. 01.07.2000

Trojmo!
Prílohy: 1/ - 7/ podľa textu
Konanie je oslobodené od súdnych poplatkov.

I.
Rozsudkom Okresného súdu Trenčín z 13.04.2015 č. k. 12Nc111/02-11 bolo
vyslovené, že mal. Stanislav Bielik, nar. 01.07.2000, občan SR je spoločným osvojencom
navrhovateľa v 1. rade a navrhovateľky v 2. rade (ďalej tiež ako ,,osvojitelia“).
Dôkaz:

Spis Okresného súdu v Trenčíne sp. zn. 12Nc111/02-11 (Príloha č. 1)

II.
Navrhovateľ v 1. rade a navrhovateľka v 2. rade uvádzajú, že maloletý je ťažko
ovládateľný, neučí sa, chodieva poza školu, klame, fajčí, kradne osvojiteľom peniaze
a dopúšťa sa menších krádeží i na verejnosti. Okrem iného je násilnícky k ďalším dvom
mladším deťom osvojiteľov Kristiána Bielika, nar. 11.11.2009 a Barbore Bielikovej, nar.
02.03.2008. V rodine v takejto atmosfére vznikajú nedorozumenia, vládne neustále napätie,
strach a mladšie deti osvojiteľov musia navštevovať psychológa. Prelomové rozhodnutie
osvojiteľov podať návrh na zrušenie osvojenia padlo dňa 24.08.2015, kedy mal. Stanislav
Bielik rozbil televízor, a mal. Kristiánovi zlomil ruku. Mal. Kristián preto nemôže nastúpiť na
povinnú školskú dochádzku, nakoľko v dôsledku uvedeného rodinného prostredia
a neustáleho napätia nemá dobre vyvinutý rečový prejav, pocikáva sa a je závislý na
prítomnosti navrhovateľky v 2. rade.
Dôkaz:

Lekárska správa zo dňa 24.08.2015 (Príloha č. 2)
Správa psychológa o zdravotnom stave mal. Kristiána Bielika zo dňa
26.08.2015 (Príloha č. 3)
Správa psychológa o zdravotnom stave mal. Barbory Bielikovej zo dňa
26.08.2015 (Príloha č. 4)
Správa psychológa o zdravotnom stave mal. Stanislava Bielika zo dňa
26.08.2015 (Príloha č. 5)
Správa Základnej školy v Ilave (Príloha č. 6)

III.
V súčasnej dobe nie sú osvojitelia schopní zvládnuť ďalšiu výchovu mal. Stanislava,
najmä, keď im v dôsledku zlého správania sa maloletého hrozí rozvrátenie manželstva,
ostatné deti majú zdravotné a s nimi súvisiace problémy a maloletý Stanislav nejaví na
základe vyjadrenia psychológa známky zlepšenia súčasného stavu, skôr naopak, situácia sa
neustále vyhrocuje, a pravidelne rodinu navštevuje polícia.
Dôkaz:

Správa polície zo dňa 02.08.2015 (Príloha č. 7)
Výsluch mal. Stanislava Bielika

IV.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 107 ods. 1 osvojenie môže súd zrušiť z
vážnych dôvodov, ktoré sú v záujme maloletého dieťaťa, do šiestich mesiacov odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia o osvojení na návrh osvojenca alebo osvojiteľa alebo aj bez
návrhu.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 107 ods. 2 zrušením osvojenia vznikajú znovu
vzájomné vzťahy medzi osvojencom a pôvodnou rodinou. Osvojenec bude mať opäť svoje
predošlé priezvisko. Ak súd zistí, že rodičia neplnia alebo nemôžu plniť povinnosti
vyplývajúce z rodičovských práv a povinností, rozhodne o potrebných opatreniach podľa § 38
a 44.
Na základe vyššie uvedených skutočností, navrhujeme súdu, aby po náležitom
vyhodnotení prípadu, vydal tento
rozsudok
,,Súd osvojenie mal. Stanislava Bielika, nar. 01.07.2000, osvojiteľmi Petrom
Bielikom a Ivanou Bielikovou, vyslovené rozsudkom Okresného súdu Trenčín z 13.04.2015
č. k. 12Nc111/02-11, ku dňu právoplatnosti tohto rozsudku zrušuje.
Maloletý bude mať opäť svoje predošlé priezvisko Novotný.“

S úctou

......................................................
Peter Bielik

.......................................................
Ivana Bieliková

