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:

Andrej Tichý, rod. Tichý
nar. 08.08.2009
trvale bytom Javorová 4, 911 05 Trenčín
občan 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 Brezová 6, 911 05 Trenčín
občan SR

Návrh
na rozhodnutie pri nezhode rodičov

Trojmo!
Prílohy:

1/ - 4/ podľa textu

Konanie je oslobodené od súdnych poplatkov.
I.
S otcom maloletého som uzavrela manželstvo 07.10.2006 v rímsko-katolíckom kostole v
Trenčíne. Naše manželstvo je zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu v Trenčíne vo zväzku
23, ročník 2006, na strane 47, pod poradovým číslom 126. Manželstvo s otcom maloletého bolo
rozvedené rozsudkom Okresného súdu Trenčín dňa 10.10.2010 pod č. 10P/10/2010, bez prítomnosti

otca maloletého. Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 10.11.2010. Maloletý bol zverený do
mojej osobnej starostlivosti. Výživné bolo určené vo výške 50,- EUR a neskôr bolo zvýšené na sumu
100,- EUR mesačne. Otec takýmto výživným neprispieva. Bol preto odsúdený trestným rozkazom.
S otcom maloletého som sa zoznámila v Anglicku, kde sme obaja pracovali. Rozhodli sme sa uzavrieť
manželstvo na Slovensku a potom sa presťahovať natrvalo do Anglicka. V Anglicku sa potom narodil
aj maloletý Andrej. Nakoľko naše manželstvo nefungovalo, najmä kvôli manželovej závislosti od
alkoholu, som sa vrátila na Slovensko za tým účelom, aby nás tunajší súd rozviedol. Rozvodové
konanie však trvalo tri roky, pretože otec maloletého sa vyhýbal súdnym pojednávaniam. Preto som aj
s maloletým bývala u svojich rodičov. Maloletý už druhý rok navštevuje výučbu anglického jazyka v
súkromnej anglickej škole, už sa celkom dobre dohovorí, je veľmi šikovný. Už od dvoch rokov vie, že
s ním nechcem zostať na Slovensku. Keďže sa maloletý narodil v Anglicku, keď tam nastúpi do školy,
môže dostať anglické občianstvo. V Anglicku mám otvorené účty a aj maloletý má otvorený svoj
vlastný účet, na ktorý sú mu každý mesiac vyplácané rodinné prídavky. Tie peniaze môže využiť na
štúdium, alebo na bývanie. Maloletý je už zapísaný do školy v Anglicku. Už od svojich 18-tich rokov
žijem v Anglicku, na Slovensko som sa vrátila len preto, lebo som musela odísť od otca maloletého.
Taktiež som získala prácu v jednej špedičnej spoločnosti v Anglicku, ktorá mi zabezpečí aj byt, ktorý
je neďaleko od školy, do ktorej má nastúpiť maloletý. Otec maloletého nejaví o svojho syna záujem,
nenavštevuje ho a neplní si ani svoju vyživovaciu povinnosť.
Dôkaz:

Rodný list maloletého (Príloha č. 1)
Rozhodnutie o rozvode manželstva (Príloha č. 2)
Potvrdenie o zápise maloletého do školy v Anglicku (Príloha č. 3)
Pracovná zmluva spolu s rozhodnutím o pridelení bytu (Príloha č. 4)
Výsluch účastníkov
Výsluch svedkov

II.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 35 ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach
súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do
cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení
súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na
návrh niektorého z rodičov súd.
Keďže sa s otcom maloletého nevieme dohodnúť o podstatnej veci, ktorou je vysťahovanie
maloletého do cudziny, navrhujem, aby o tejto nezhode rozhodol súd. Vzhľadom k vyššie uvedenému
navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal nasledovný

rozsudok

„Súd udeľuje matke maloletého Marcele Tichej, nar. 10.10.1980, súhlas na vysťahovanie
sa s maloletým Andrejom Tichým, nar. 08.08.2009 do zahraničia, konkrétne do Anglicka.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.“

S úctou

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

