Karol Horváth, trvale bytom Lipová 18, 924 01 Galanta

Jana Fialová
Gaštanová 25
924 01 Galanta
V Galante, dňa 19.01.2016

VEC: Súhlas otca s trvalým vycestovaním maloletého dieťaťa do zahraničia

Rozsudkom Okresného súdu Galanta sp. zn. 4P/77/2015 zo dňa 20.04.2015 vo veci
úpravy práv a povinností rodičov k maloletej Lucii Horváthovej, rod. Horváthovej, nar.
01.02.2011 v Galante, dieťa matky: Jana Fialová, rod. Vargová, nar. 26.07.1989, trvale bytom
Gaštanová 25, 924 01 Galanta, a otca: Karol Horváth, nar. 30.04.1982, trvale bytom Lipová
18, 924 01 Galanta, súd schválil dohodu rodičov o úprave práv a povinností rodičov
k maloletému dieťaťu, v zmysle ktorej sa maloleté dieťa Lucia Horváthová na čas po rozvode
zveruje do osobnej starostlivosti matky, ktorá ju bude zastupovať a spravovať jej majetok.
Styk otca sa s maloletou súd upravil tak, že otec maloletej Karol Horváth, rod. Horváth, nar.
30.04.1982, trvale bytom Lipová 18, 924 01 Galanta, je oprávnený stýkať sa s maloletou
každú nepárnu sobotu v mesiaci od 9.00 do 18.00 hod. a každý párny víkend v mesiaci od
soboty od 9.00 do nedele 17.00 hod., každý rok počas Vianočných sviatkov dňa 25.12. od
9.00 hod. do 18.00 hod. a počas letných školských prázdnin vždy počas prvého týždňa
v mesiaci august od štvrtka od 9.00 hod. do nedele 17.00 hod.
Matka je povinná dieťa na styk pripraviť a otcovi v mieste svojho bydliska
v stanovenom čase dieťaťa odovzdať. Otec je povinný v stanovenom čase dieťa matke
v mieste jej bydliska vrátiť.
V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôže styk otca s dieťaťom uskutočniť, sú
povinní rodičia vzájomne sa o tomto dôvode informovať najneskôr 18 hodín pred začiatkom
styku.
Vzhľadom k tomu, že matka maloletej, Jana Fialová, predtým Horváthová, nar.
26.07.1989, trvale bytom Gaštanová 25, 924 01 Galanta má záujem vycestovať s maloletou
Luciou Horváthovou a jej novým manželom do Rakúska do obce Kittsee, kde jej súčasný
manžel má možnosť vycestovať za robotou, a vzhľadom na skutočnosť, že v prípade otázky
trvalého vycestovania maloletého dieťaťa do zahraničia, ide o podstatnú vec, o ktorej sú
rodičia maloletého dieťaťa povinní rozhodovať spoločne, dávam, týmto ako otec maloletej
dcéry, matke maloletej, Jane Fialovej súhlas s vycestovaním maloletej Lucie

Horváthovej na územie Rakúska do obce Kittsee prípadne okolia tejto obce.
V zmysle § 24 ods. 1 Zákona o rodine v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo
rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k

maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej
starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič,
ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu,
alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.
V zmysle § 24 ods. 3 Zákona o rodine rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv
a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je
nevykonateľná.
V zmysle § 19 ods. 2 Zákona o rodine o veciach týkajúcich sa rodiny rozhodujú
manželia spoločne. Ak sa nedohodnú o podstatných veciach, rozhodne na návrh jedného z
nich súd.
V zmysle § 28 ods. 2 Zákona o rodine, rodičovské práva a povinnosti majú obaja
rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.
V zmysle § 35 Zákona o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach
súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého
dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého
dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce
povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.
Zároveň uvádzam, že vyššie uvedený súhlas otca maloletej dcéry bol vykonaný
slobodne, dobrovoľne, vážne, určito, zrozumiteľne, nie pod nátlakom, nie v tiesni, čo
potvrdzujem svojim podpisom.

..........................................
Karol Horváth

Prevzala: .....................................................
Jana Fialová

