Renáta Riečna, trvalý pobyt Rybárska 11, 911 01 Trenčín, zastúpená Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny Trenčín

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 80 Trenčín
V Trenčíne, dňa 02.09.2015

Maloleté dieťa:

Ela Riečna, rod. Riečna
nar. 12.02.2015
trvale bytom Rybárska 11, 911 01 Trenčín
občianka SR

Matka:

maloletá Renáta Riečna, rod. Riečna
nar. 18.02.1998
trvale bytom Rybárska 11, 911 01 Trenčín
občianka SR

v zastúpení:

opatrovník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
pracovisko A
Kukučínova 1, 911 01 Trenčín

Otec:

Gustáv Klas, rod. Klas
nar. 09.03.1983
trvale bytom Hodžova 7, 911 05 Trenčín
občan SR

Návrh
na
priznanie
rodičovských
práv
a povinností
vo
vzťahu
k osobnej
starostlivosti o maloleté dieťa

Trojmo!
Prílohy:

1/ - 3/ podľa textu

Konanie je oslobodené od súdneho poplatku.

I.
Dňa 12.02.2015 sa mi narodila dcéra Ela Riečna. V súčasnosti mám 17 rokov. Otcovstvo
k maloletej bolo určené súhlasným vyhlásením pred Okresným súdom v Trenčíne.
Dôkaz:

Rodný list maloletej Ely Riečnej (Príloha č. 1)
Potvrdenie o vykonanom vyhlásení o otcovstve (Príloha č. 2)

II.
Vzhľadom na skutočnosť, že otec maloletej od nás pred tromi mesiacmi odišiel, sa o ňu starám
sama spolu s mojimi rodičmi, u ktorých žijeme. Výkon rodičovských práv a povinností vo vzťahu k
osobnej starostlivosti o maloletú Elu Riečnu je z mojej strany jednoznačne v jej záujme, nakoľko sa
o ňu od narodenia starám výlučne ja a moji rodičia. Súčasne navrhujem, aby súd ustanovil maloletej
Ele Riečnej ako poručníka moju matku Martu Riečnu, rod. Peknú, nar. 02.02.1953, trvale bytom
Rybárska 11, 911 01 Trenčín, ktorá s týmto ustanovením za poručníka súhlasí.
Dôkaz:

Súhlas Marty Riečnej s ustanovením za poručníka. (Príloha č. 3)
Výsluch rodičov Renáta Riečna
Výsluch svedkov v zastúpení ÚPSVaR Trenčín

III.

Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 29 ods. 1 súd môže priznať rodičovské práva
a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa aj maloletému rodičovi
dieťaťa staršiemu ako 16 rokov, ak spĺňa predpoklady, že výkon tohto práva zabezpečí v
záujme maloletého dieťaťa.
Po vykonanom dokazovaní, oboznámením sa s listinnými dôkazmi a výsluchom účastníkov
navrhujem, aby súd vydal tento
rozsudok

„Súd priznáva maloletej matke Renáte Riečnej, nar. 18.02.1998 rodičovské práva
a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloletú Elu Riečnu, nar. 12.02.2015.
Súd ustanovuje maloletej Ele Riečnej, nar. 12.02.2015 za poručníka starú matku Martu
Riečnu, nar. 02.02.1953, ktorá je oprávnená a povinná maloletú zastupovať a spravovať jej
majetok.
Poručník je povinný dvakrát ročne k 30.06. a 31.12. toho-ktorého roka podať súdu správu
o zdravotnom stave maloletej a jej osobných potrebách.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.“

S úctou

.........................................................................
Renáta Riečna
v zastúpení ÚPSVaR Trenčín

