Jana Mrkvičková, trvalý pobyt Zelená 10, 911 05 Trenčín

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

Navrhovateľka:

Jana Mrkvičková, rod. Pekná
nar. 23.09.1981
trvale bytom Zelená 10, 911 05 Trenčín
občianka SR

Maloleté dieťa:

Silvia Mrkvičková, rod. Mrkvičková
nar. 04.05.2000
trvale bytom Zelená 10, 911 05 Trenčín
občianka SR

Návrh
na schválenie právneho úkonu za
maloletú

Trojmo!
Prílohy:

1/ - 3/ podľa textu

Konanie je oslobodené od súdneho poplatku.

I.
Dňa 19.06.2015 bola uzavretá darovacia zmluva, na základe ktorej Eugen Mrkvička,
rod. Mrkvička, nar. 01.01.1948, rod. č. 480101/1010, trvale bytom: Potočná 7, 911 01
Trenčín, občan SR, ako darca daroval svojej vnučke, maloletej Silvii Mrkvičkovej, nar.
04.05.2000, rod. č. 005504/1010, trvale bytom: Zelená 10, 911 05 Trenčín, ako obdarovanej
svoj spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/2 v pomere k celku na nehnuteľnostiach, ktoré sa
nachádzajú v kat. úz. Trenčín, obec: Trenčín, okres: Trenčín, a ktoré sú zapísané v katastri
nehnuteľností na LV č. 311 ako:

- rodinný dom so súpisným číslom 111 postavený na parcele registra „C“ evidovanej na
katastrálnej mape pod parc. č. 111/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 300 m2,
- pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape pod parc. č. 111/22 záhrady o
výmere 600 m2 a parc. č. 111/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 300 m2.
Dôkaz:

Rodný list maloletej (Príloha č. 1)
Darovacia zmluva (Príloha č. 2)
Výpis z listu vlastníctva č. 311 (Príloha č. 3)
Výsluch účastníkov konania
Výsluch svedkov

II.
Vzhľadom na skutočnosť, že obdarovaná Silvia Mrkvičková je maloleté dieťa, pri
uzavretí vyššie uvedenej darovacej zmluvy som za ňu konala ja, ako jej matka, pričom som
tiež súhlasila s uzavretím predmetnej darovacej zmluvy.
Podľa Občianskeho zákonníka § 26, pokiaľ fyzické osoby nie sú spôsobilé na právne
úkony, konajú za nich ich zákonní zástupcovia. Podľa § 28 Občianskeho zákonníka, ak
zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde
o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu.
Keďže ide o právny úkon, ktorým maloletá nadobúda takú majetkovú hodnotu, že
tento úkon vyžaduje schválenie súdu, navrhujem ako zákonná zástupkyňa maloletej, aby súd
po vykonanom dokazovaní, oboznámením sa s listinnými dôkazmi a výsluchom účastníkov
vydal tento
rozsudok
„Súd schvaľuje za maloletú Silviu Mrkvičkovú, nar. 04.05.2000, rod. č.
005504/1010, trvale bytom Zelená 10, 911 05 Trenčín právny úkon, darovaciu zmluvu,
uzavretú dňa 19.06.2015, ktorou Eugen Mrkvička rod. Mrkvička, nar. 01.01.1948, rod. č.
480101/1010, trvale bytom: Potočná 7, 911 01 Trenčín, občan SR ako darca daroval svojej
vnučke, maloletej Silvii Mrkvičkovej, nar. 04.05.2000, rod. č. 005504/1010, trvale bytom:
Zelená 10, 911 05 Trenčín, ako obdarovanej svoj spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/2 v
pomere k celku na nehnuteľnostiach, ktoré sa nachádzajú v kat. úz. Trenčín, obec:
Trenčín, okres: Trenčín, a ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 311 ako:
- rodinný dom so súpisným číslom 111 postavený na parcele registra „C“ evidovanej na
katastrálnej mape pod parc. č. 111/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 300 m2,

- pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape pod parc. č. 111/22 záhrady
o výmere 600 m2 a parc. č. 111/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 300 m2.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.”

S úctou
...................................................
Jana Mrkvičková
zákonný zástupca

