Jana Mrkvičková, trvalý pobyt Zelená 10, 911 05 Trenčín

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

Maloleté dieťa:

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

Matka:

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

Otec:

Ján Mrkvička, rod. Mrkvička
nar. 04.12.1978
trvale bytom Zelená 10, 911 05 Trenčín
občan SR

Návrh
na ustanovenie kolízneho opatrovníka
maloletému dieťaťu

Trojmo!
Prílohy:

1/ - 2/ podľa textu

Konanie je oslobodené od súdneho poplatku.
I.
Ján Mrkvička a Jana Mrkvičková, rod. Pekná sme bezpodielovými spoluvlastníkmi 4izbového bytu na Rybárskej 7, 911 01 Trenčín.

Dôkaz:

Výpis z listu vlastníctva (Príloha č. 1)

II.
Naša dcéra maloletá Silvia Mrkvičková zdedila po starej matke Agáte Mrkvičkovej starší 2izbový byt na Štúrovej 3, 911 05 Trenčín, do ktorého je potrebné urýchlene investovať väčšiu finančnú
sumu, aby mohol byť naďalej uţívaniaschopný. Keďţe maloletá dcéra nemá ţiadne financie na
investovanie do predmetného bytu, rozhodli sme sa, ţe jej pomôţeme tak, ţe náš nový byt na
Rybárskej 7 vymeníme za dcérin starý byt na Štúrovej 3, ktorý zrenovujeme a budeme prenajímať.
Našej dcére zostane 4-izbový byt na Rybárskej 7, do ktorého sa môţe po dosiahnutí plnoletosti
presťahovať.
Dôkaz:

Osvedčenie o dedičstve č.k. 10D/10/2010 (Príloha č. 2)

III.
Pretoţe pri uzavretí predmetnej zámennej zmluvy dochádza k stretnutiu záujmov medzi nami
ako rodičmi a našou maloletou dcérou, ţiadame, aby jej súd ustanovil kolízneho opatrovníka, ktorý ju
bude pri uvedenom právnom úkone zastupovať. Navrhujeme, aby za opatrovníka bol ustanovený
krstný otec maloletej Marián Mrkvička, nar. 15.11.1976, bytom Ţelezničná 6, 911 08 Trenčín, r.č.
761115/1010.
Dôkaz:

Výsluch Mariána Mrkvičku, krstného otca maloletej.

IV.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 31 ods. 2 žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje
maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a
maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom
prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom
právnom úkone zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník").
Po vykonanom dokazovaní navrhujeme, aby súd vydal toto

uznesenie

„Súd ustanovuje maloletej Silvii Mrkvičkovej, nar. 04.05.2000 opatrovníka Mariána
Mrkvičku, nar. 15.11.1976, bytom Železničná 6, 911 08 Trenčín, ktorý bude maloletú zastupovať pri
uzavretí zámennej zmluvy medzi rodičmi maloletej a maloletou, predmetom ktorej bude zámena
bytov 4-izbový byt č. 4, na IV. poschodí bytového domu blok A 8 na Rybárskej 7, 911 01 Trenčín,
ktorého spoluvlastníkmi sú Ján Mrkvička a Jana Mrkvičková, a 2-izbový byt č. 5 na V. poschodí
bytového domu C 7 na Štúrovej 3, 911 05 Trenčín, ktorého vlastníčkou je maloletá Silvia
Mrkvičková.”

S úctou

...................................................
Jana Mrkvičková

....................................................
Ján Mrkvička

