Martin Šedivý, trvalý pobyt Záhradná 8, 911 08 Trenčín

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

Maloleté dieťa:

Lucas Šedivý, rod. Šedivý
nar. 19.09.2008
trvale bytom Lipová 7, 911 05 Trenčín
občan SR

Otec:

Martin Šedivý, rod. Šedivý
nar. 15.10.1982
trvale bytom Záhradná 8, 911 08 Trenčín
občan SR

Matka:

Hana Šedivá, rod. Lieskovská
nar. 04.06.1984
trvale bytom Lipová 7, 911 05 Trenčín
občianka SR

Návrh
otca o uloženie povinnosti podávať
informácie o maloletom dieťati

Trojmo!
Prílohy:

1/ podľa textu

Konanie je oslobodené od súdnych poplatkov.
I.
Rozsudkom Okresného súdu Trenčín, č. k. 10P/10/2010 zo dňa 10.10.2010, ktorý nadobudol
právoplatnosť dňa 10.11.2010 bolo manželstvo účastníkov konania rozvedené a maloletý Lucas
Šedivý, nar. 19.09.2008 bol na čas po rozvode zverený do osobnej starostlivosti matky.

Dôkaz:

Rozsudok Okresného súdu Trenčín č. k. 10P/10/2010 (Príloha č. 1)

II.
Aj napriek skutočnosti, že matka mi umožňuje sa s maloletým synom stretávať tak, ako bolo
stanovené súdom, odmieta mi však podávať akékoľvek informácie o maloletom synovi. Pokiaľ by som
bol vedel, že dochádza u maloletého syna k tak podstatnému zhoršovaniu školských výsledkov ako
vyplývalo z vysvedčenia, ktoré mi syn predložil, bol by som pri našich stretnutiach kládol na spoločné
učenie väčší dôraz. Zo strany maloletého syna som sa tiež dozvedel, že absolvoval s matkou viacero
odborných vyšetrení. Ich význam a výsledky mi nevedel interpretovať a matka sa o tom so mnou
odmieta rozprávať.
Dôkaz:

Výsluch účastníkov konania
Výsluch svedkov

III.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 24 ods. 5 súd pri rozhodovaní o zverení maloletého
dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude
maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati.
Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné
informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde.
Po vykonanom dokazovaní, oboznámením sa s listinnými dôkazmi a výsluchom účastníkov
navrhujem, aby súd vydal tento

rozsudok

„Súd určuje, že matka maloletého Hana Šedivá, rod. Lieskovská, nar. 04.06.1984 je
povinná od právoplatnosti tohto rozsudku písomne informovať otca Martina Šedivého, rod.
Šedivého, nar. 15.10.1982 vždy k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca v kalendárnom
roku, o zdravotnom stave maloletého vrátane absolvovaných vyšetrení a ich výsledkoch, školských
výsledkoch, hlavne priebežných hodnoteniach a dosahovanom prospechu v jednotlivých
predmetoch, mimoškolských aktivitách ako aj ostatných podstatných a mimoriadnych veciach
týkajúcich sa maloletého.“

S úctou

...................................................
Martin Šedivý

