Alica Dobrá, trvalý pobyt Javorová 4, 911 05 Trenčín

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

Navrhovateľka:

Alica Dobrá, rod. Dobrá
nar. 10.10.1980
trvale bytom Javorová 4, 911 05 Trenčín
občianka SR

Maloleté dieťa:

Aneta Malá, rod. Malá
nar. 04.04.2010
trvale bytom Javorová 4, 911 05 Trenčín
občianka SR

Matka maloletej:

Anna Malá, rod. Malá
nar. 12.01.1980
trvale bytom Poštová 7, 911 05 Trenčín
občianka SR

Návrh
na osvojenie maloletého dieťaťa osamelou
osobou

Trojmo!
Prílohy:

1/ - 5/ podľa textu

Konanie je oslobodené od súdnych poplatkov.
I.
Maloletú Anetu poznám od jej dvoch mesiacov. Na základe rozhodnutia súdu mi bola zverená
do predosvojiteľskej starostlivosti. Matka maloletej bola súdom pozbavená rodičovských práv
a povinností a otec maloletej nie je známy. S maloletou mám vytvorený veľmi blízky vzťah, nakoľko

ma považuje za svoju matku. Po zákonom stanovenej príprave som bola zapísaná do zoznamu
žiadateľov o osvojenie. Všetky jej potreby zabezpečujem sama, mám 3-izbový byt vo svojom
vlastníctve. Mám vážny záujem sa o maloletú Anetu riadne starať a byť jej dobrou matkou. Som
zamestnaná ako vedúca obchodného oddelenia v banke, môj príjem je 1.000,- EUR mesačne v čistom.
Mám za to, že spĺňam podmienky na rozhodnutie o osvojení, nakoľko mám plnú spôsobilosť na
právne úkony, moje osobné predpoklady a to tak zdravotné, osobnostné a morálne zaručujú, že
osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Medzi maloletou a mnou je primeraný vekový rozdiel
a osvojenie je v jej záujme. Môj zdravotný stav, i zdravotný stav maloletej nie je v rozpore s účelom
osvojenia. Taktiež som oboznámená so zdravotným stavom maloletej Anety. Vzhľadom na vek
maloletej mám za to, že jej súhlas s osvojením nie je potrebný, nakoľko ešte nedokáže posúdiť dosah
osvojenia.
Dôkaz:

Rozhodnutie o zverení do predosvojiteľskej starostlivosti (Príloha č. 1)
Rozhodnutie o pozbavení rodičovských práv a povinností matke (Príloha č. 2)
Rozhodnutie o zápise do zoznamu žiadateľov o osvojenie (Príloha č. 3)
Potvrdenie o zdravotnom stave navrhovateľky (Príloha č. 4)
Potvrdenie o príjme navrhovateľky (Príloha č. 5)
Výsluch účastníkov
Výsluch svedkov

II.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 97 ods. 1 a 2 osvojením vzniká medzi osvojiteľom a
osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa
vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a
rovnaké práva a povinnosti ako rodičia. O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 100 ods. 1 druhá veta maloleté dieťa môže
výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 101 ods. 1 prvá veta na osvojenie je potrebný súhlas
rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 101 ods. 3 ak obaja rodičia maloletého dieťaťa
zomreli, nie sú známi, boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, boli pozbavení
spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu alebo nie sú schopní posúdiť dôsledky osvojenia,
vyžaduje sa súhlas poručníka, ktorý bol dieťaťu ustanovený.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 105 osvojenec bude mať priezvisko osvojiteľa.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 106 ods. 1 a 2 osvojením zanikajú vzájomné práva a
povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, ako aj medzi osvojencom a poručníkom alebo
opatrovníkom, ktorý mu bol ustanovený súdom. Ak je osvojiteľ manželom jedného z rodičov osvojenca,
príbuzenské vzťahy medzi osvojencom, rodičom a jeho príbuznými zostávajú zachované.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 108 osvojiteľ sa zapíše v matrike namiesto rodiča
osvojenca na základe oznámenia súdu.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní
vydal tento
rozsudok

„Maloletá Aneta Malá, nar. 04.04.2010, rod. č. 105404/1010, dieťa matky Anny Malej, nar.
12.01.1980, rod. č. 805112/1010, otec neuvedený, sa od právoplatnosti tohto rozhodnutia stáva
osvojenkyňou Alice Dobrej, nar. 10.10.1980, rod. č. 806010/1010.
Priezviskom osvojenkyne bude „Dobrá“.
Osvojiteľka Alica Dobrá, nar. 10.10.1980, rod. č. 806010/1010, sa zapíše v knihe narodení
Matričného úradu v Trenčíne vo zväzku 100, ročník 2010, na strane 36, pod číslom 120 namiesto
matky maloletej.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.“

S úctou

....................................................................
Alica Dobrá

