Marcela Tichá, trvalý pobyt Javorová 4, 911 05 Trenčín

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

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 zákaz
dieťaťom

styku

rodiča

s maloletým

Trojmo!
Prílohy:

1/ - 2/ podľa textu

Konanie je oslobodené od súdnych poplatkov.
I.
Manželstvo s otcom maloletej bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu v Trenčíne zo dňa
20.05.2012, sp. zn. 10P/10/2012. Maloletá dcéra Anna, narodená počas nášho manželstva, bola

zverená do mojej osobnej starostlivosti a otec maloletej bol zaviazaný prispievať na jej výživu. Styk
otca s maloletým dieťaťom upravený nebol a tak si otec maloletej s mojím súhlasom bral maloletú
každú sobotu do svojej opatery na celý deň. V období posledných piatich mesiacov som pozorovala,
že otec maloletej začal nadmerne požívať alkoholické nápoje. Keď mi dieťa naposledy priviedol
domov, úplne sa „tackal”, až napokon spadol. Od mojich susedov Ingrid Horskej a Ivana Horského
som sa dozvedela, že sa aj s maloletou zdržiava v pohostinstvách a konzumuje tam alkohol. Dopočula
som sa, že má nepríjemnosti aj v zamestnaní kvôli požívaniu alkoholu. Po tomto zistení som otcovi
maloletej odmietla dcéru vydať a pokiaľ neprestane požívať nadmerne alkoholické nápoje, mám za to,
že by mal mať zakázaný akýkoľvek styk s dieťaťom, lebo v jeho prítomnosti je dieťa ohrozené na
živote i na zdraví. Po posledných stretnutiach dcéry s jej otcom som na nej pozorovala veľký nepokoj,
až strach, čo mi potvrdila aj jej učiteľka Margita Pekná.
Dôkaz:

Rozsudok Okresného súdu Trenčín o rozvode manželstva (Príloha č. 1)
Rodný list maloletej Anny Tichej (Príloha č. 2)
Výsluch účastníkov
Výsluch svedkov

II.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 25 ods. 3 ak je to potrebné v záujme maloletého
dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakáže.
Nakoľko sa otec maloletej neustále dožaduje styku s maloletou, vzhľadom k vyššie
uvedenému navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal nasledovný

rozsudok

„Súd zakazuje otcovi maloletej, Martinovi Tichému, nar. 05.05.1980, stýkať sa s maloletou
Annou Tichou, nar. 04.04.2007.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.“

S úctou

....................................................................
Marcela Tichá

