Agnesa Dobrá, trvalý pobyt Lúčna 12, 911 08 Trenčín

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

Navrhovateľka:

Agnesa Dobrá, rod. Malá
nar. 20.12.1950
trvale bytom Lúčna 12, 911 08 Trenčín
občianka SR

Maloleté dieťa:

Alica Letková, rod. Letková
nar. 14.10.2001
trvale bytom Lúčna 12, 911 08 Trenčín
občianka SR

Návrh
starej matky na zverenie maloletej do
náhradnej osobnej starostlivosti

Trojmo!
Prílohy:

1/ - 3/ podľa textu

Konanie je oslobodené od súdnych poplatkov.
I.
Maloletá Alica Letková nar. 14.10.2001, trvale bytom Lúčna 12, 911 08 Trenčín, je dcérou
Denisy Letkovej, rod. Dobrej, nar. 25.02.1977, trvale bytom Mozartgasse 11, 1203 Viedeň, a Libora
Letka, rod. Letka, zosnulého 30.10.2014. Po úmrtí otca maloletej sa o ňu starala moja dcéra Denisa
Letková, nar. 25.02.1977. V januári 2015 odišla za prácou do Viedne, pričom maloletú nechala
v mojej starostlivosti. Spočiatku sa vracala domov každý druhý týždeň, no od mája 2015 doma nebola,
ozýva sa len sporadicky prostredníctvom e-mailu, od tejto doby mi na maloletú ani ničím neprispieva.
Podľa jej tvrdenia pracuje ako opatrovateľka jedného staršieho pána vo Viedni, a jej príjem
predstavuje 2.500,- EUR mesačne.

Dôkaz:

Úmrtný list Petra Letka (Príloha č. 1)
Potvrdenie o príjme matky maloletej (Príloha č. 2)
Výsluch svedkov

II.
Maloletú Alicu Letkovú mám veľmi rada, máme spolu vybudovaný pekný a dôverný vzťah
a mám záujem sa o ňu ďalej starať. Netrpím žiadnou chorobou, ktorá by mi bránila v starostlivosti
o maloletú, a som plne spôsobilá na právne úkony. Bývam sama spolu s maloletou v 4-izbovom byte.
Momentálne som už na dôchodku. Výška môjho starobného dôchodku je 400,- EUR mesačne.
Dôkaz:

Výsluch navrhovateľky
Výsluch maloletej
Potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške starobného dôchodku (Príloha č. 3)

III.
Podľa zákona o rodine č 36/2005 Z. z. § 45 ods. 1 ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa,
súd môže zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. Osobou, ktorej možno maloleté
dieťa takto zveriť, sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné,
osobnostné a morálne, a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti,
zaručuje, že bude náhradnú osobnú starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 45 ods. 2 Pri zverení maloletého dieťaťa do
náhradnej osobnej starostlivosti uprednostní súd predovšetkým príbuzného maloletého dieťaťa, ak
spĺňa ustanovené predpoklady.
Po vykonanom dokazovaní, oboznámením sa s listinnými dôkazmi a výsluchom účastníkov
navrhujem, aby súd vydal tento

rozsudok

„Súd maloletú Alicu Letkovú, nar. 14.10.2001, trvale bytom Lúčna 12, 911 08 Trenčín,
zveruje do náhradnej osobnej starostlivosti starej matky Agnesy Dobrej, nar. 20.12.1950, trvale
bytom Lúčna 12, 911 08 Trenčín.
Stará matka je povinná vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom
rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia. Právo zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok
má iba v bežných veciach.
Denisa Letková, nar. 25.02.1977, trvale bytom Mozartgasse 11, 1203 Viedeň, je povinná
poskytovať maloletému dieťaťu výživné vo výške 250,- EUR mesačne, počnúc dňom 01.05.2015, a
to vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám starej matky.

Nedoplatok na výživnom je matka povinná splácať v mesačných splátkach po 50,- EUR
splatných spolu s bežným výživným.“

S úctou

.......................................................
Agnesa Dobrá

