Marcela Tichá, trvalý pobyt Javorová 4, 911 05 Trenčín, t.č.: 0904 044 444

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 80 Trenčín
V Trenčíne, dňa 18.10.2016

Maloleté dieťa:

Anna Tichá, rod. Tichá
nar. 04.04.2007
trvale bytom Javorová 4, 911 05 Trenčín
občianka SR

Matka:

Marcela Tichá, rod. Malá
nar. 10.10.1980
trvale bytom Javorová 4, 911 05 Trenčín
občianka SR

Otec:

Martin Tichý, rod. Tichý
nar. 05.05.1980
trvale bytom Hroznová 7, 911 05 Trenčín
občan SR

Návrh
na úpravu výkonu rodičovských
práv
a povinností
a určenie
výživného

Trojmo!
Prílohy: 1/ - 4/ podľa textu
Konanie je oslobodené od súdneho poplatku.

I.
S otcom maloletej som uzavrela dňa 18.03.2005 manželstvo na Matričnom úrade
v Trenčíne, zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu Trenčín, zväzok 21, ročník 2005,
strana 54, poradové číslo 213. Z tohto manželstva sa dňa 04.04.2007 narodila maloletá Anna
Tichá. V auguste 2012 otec maloletej opustil spoločnú domácnosť z dôvodu dlhodobých
názorových nezhôd na manželské a rodinné spolužitie. O maloletú sa od tejto doby starám
výlučne ja, otec maloletej na domácnosť ani na výživu maloletej ničím neprispieva, pričom je
zamestnaný vo firme Bauer, s. r. o., Trenčín. Presnú výšku jeho príjmu ani jeho súčasné
majetkové pomery však nepoznám. Ja som momentálne zamestnaná ako predavačka a môj
mesačný príjem je 330,- EUR v čistom. Poberám prídavok na dieťa vo výške 20,- EUR. Inú
vyživovaciu povinnosť nemám.
Dôkaz:

Sobášny list (Príloha č. 1)
Rodný list maloletej Anny Tichej (Príloha č. 2)
Potvrdenie o poberaní príspevku na dieťa (Príloha č. 3)
Potvrdenie o príjme matky (Príloha č. 4)
Výsluch účastníkov
Výsluch svedkov

II.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 36 ods. 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. Ak je
to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť
styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia § 24, § 25 a 26 sa použijú primerane.
Otec maloletej nejaví o maloletú náležitý záujem, odmieta akýkoľvek kontakt aj so
mnou. Vzhľadom na to, že spolu s otcom maloletej nežijeme a o výkone rodičovských práv a
povinností sme sa nedohodli, vzhľadom k vyššie uvedenému navrhujem, aby súd po
vykonanom dokazovaní vydal nasledovný
rozsudok

„Maloletá Anna Tichá, nar. 04.04.2007 sa zveruje do osobnej starostlivosti matky
Marcely Tichej, nar. 10.10.1980.
Otec maloletej Martin Tichý, nar. 05.05.1980 je povinný prispievať na výživu
maloletej Anny Tichej, nar. 04.04.2007 sumou 120,- EUR mesačne, počnúc 01.08.2012, a
to vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky. Nedoplatok na výživnom je odporca
povinný zaplatiť do dvoch mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.
Otec je oprávnený stýkať sa s maloletou každý nepárny týždeň v sobotu od 13.00
hod. do 19.00 hod.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.“

S úctou
....................................................................
Marcela Tichá

