Zvýšenie alebo zníženie výživného na
maloleté dieťa

Bratislava, máj 2015

UPOZORNENIE:
ÚDAJE UVEDENÉ V TEXTE SÚ INFORMAČNÉHO CHARAKTERU. ZHODA VŠETKÝCH
OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ČISTO NÁHODNÁ.

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je ich zákonnou povinnosťou, ktorá trvá
do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.
Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť
svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného
minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného
predpisu.
Pri určení výživného súd prihliadne na odôvodnené pomery oprávneného, ako aj na
schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Na schopnosti, možnosti
a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého
dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu, rovnako prihliadne
aj na neprimerané majetkové riziká, ktorý povinný na seba berie.
Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. K zmene
výšky výživného môže dôjsť aj bez návrhu.
Pri zmene pomerov sa prihliada na vývoj životných nákladov. Zmena pomerov môže byť
odôvodnená buď subjektívne - okolnosťami na strane oprávneného (napr. zvýšenie
výdavkov v súvislosti s prechodom na iný stupeň školskej dochádzky, zhoršením
zdravotného stavu a pod.) resp. okolnosťami na strane povinného (napr. dlhodobá PN,
vznik ďalšej vyživovacej povinnosti a pod.) alebo objektívne - vývojom životných nákladov.
Súd je povinný podrobne skúmať okolnosti, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného.
Zmena výšky výživného je možná najskôr od času, keď došlo k zmene pomerov. Pri
výživnom na maloleté dieťa je možné výživné zvýšiť/znížiť spätne tri roky od podania
návrhu, ak sú však na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Ak dôjde k zníženiu výživného
pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia.
Konanie o zvýšenie/zníženie výživného na maloleté dieťa je oslobodené od súdneho
poplatku.

VZOR: Návrh na zvýšenie výživného na maloleté deti

Okresný súd Brezno
Kuzmányho č. 4
027 44 Brezno
Informatívna poznámka: Návrh sa podáva na príslušnom súde podľa adresy bydliska
dieťaťa.
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Navrhovateľka:
Zuzana Nováková rod. Žáková, nar. 15.05.1980
trvale bytom: Bottova č. 8, 977 01 Brezno
štátna občianka SR
Odporca:
Stanislav Novák, nar. 26.03.1977
trvale bytom: Štúrova č.13, 977 01 Brezno
štátny občan SR
Maloleté deti:
Jakub Novák, nar. 20.08.2002
štátny občan SR
Mária Nováková, nar. 11.10.2008
štátna občianka SR
obaja trvale bytom u navrhovateľky
Návrh na zvýšenie výživného na maloleté deti
I.
Rozsudkom Okresného súdu Brezno, č. k. 3P/45/2011 zo dňa 12.11.2011 bolo moje
manželstvo s odporcom rozvedené, maloleté deti boli na čas po rozvode zverené do mojej
osobnej starostlivosti a odporca bol zaviazaný prispievať na výživu mal. Jakuba, nar.
20.08.2002 sumou 90 € mesačne a na výživu mal. Márie, nar. 11.10.2008 sumou 70 €
mesačne.
Informatívna poznámka: V časti I. je potrebné presne špecifikovať rozhodnutie súdu, ktorým
bola naposledy upravená vyživovacia povinnosť voči maloletým deťom.
Dôkaz:
Rozsudok Okresného súdu Brezno, č.k. 3P/45/2011 zo dňa 12.11.2011
Informatívna poznámka: Dôkazy je nutné priložiť k návrhu, v počte kópii, v koľkých sa návrh
podáva na súd, t. j. 3x (pre súd, odporcu, kolízneho opatrovníka). Je vhodné ponechať si
jedno vyhotovenie.
II.
V čase pôvodného rozhodovania bol mal. Jakub, nar. 20.08.2002 žiakom tretej triedy
základnej školy a mal. Mária, nar. 11.10.2008 navštevovala materskú školu. Ja som bola
vtedy zamestnaná ako administratívna pracovníčka s čistým príjmom cca. 400 € a odporca
bol zamestnaný ako skladník v spoločnosti Kovopol, s.r.o s čistým príjmom cca. 500 €.
V súčasnosti je mal. Jakub, nar. 20.08.2002 žiakom šiestej triedy základnej školy, začal
navštevovať futbalový krúžok, v súvislosti s ktorým musím hradiť ročný poplatok, ako aj
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poplatok za športové sústredenia a taktiež synovi zakupujem športovú výbavu, kopačky,
dresy a pod. Jeho mesačné výdavky sú nasledovné: strava v školskej jedálni - 25 €,
domáca strava (raňajky, desiaty, večere) – cca. 40 €, ošatenie – 30 €, hygienické potreby –
5 €, vreckové - 5 €, poplatok za futbalový krúžok + 3x ročne futbalové sústredenia– 50 €
ročne, školské výlety – 20 € ročne poplatok za ZRPŠ - 20 € ročne. Po návšteve u zubára
tento konštatoval, že je nutné synovi zakúpiť strojček, ktorý bude stáť približne 150 €.
Maloletá Mária, nar. 11.10.2008 t. č. navštevuje prvý stupeň základnej školy. V súvislosti
s jej nástupom do školy mi vznikli vysoké náklady s nákupom školských potrieb ako
napríklad školskej tašky, peračníka, zošitov, pomôcok na výtvarnú a pod., kde tieto dosiahli
sumu približne 100 €. Mesačné výdavky na mal. Máriu v súčasnosti predstavujú
predovšetkým: strava v školskej jedálni – 25 €, domáca strava – 35 €, ošatenie – 20 €,
hygienické potreby – 5 €, poplatok za ZRPŠ – 20 € ročne, školské výlety – 20 € ročne.
Nakoľko môj pôvodný zamestnávateľ zrušil prevádzku, dostala som výpoveď a od
15.12.2013 som zamestnaná ako predavačka v obchode s čistým príjmom cca. 310 €. Moje
výdavky na domácnosť predstavujú: nájom- 200 € mesačne, komunálny odpad - 50 € ročne,
internet - 20 € mesačne.
Mám informáciu o tom, že môj manžel začal podnikať v stavebníctve, kde sa jeho zárobok
pohybuje na úrovni 700 €- 900 € mesačne.

Dôkaz:
Potvrdenie o návštevy školy maloletých deti
Potvrdenie o výške príjmu za obdobie cca. 6 mesiacov
Doklady o preukázaní výdavkov na maloleté deti – poplatok za futbalový krúžok, školské
potreby, stravné v jedálni, poplatky za ZRPŠ
Doklady na preukázanie výdavkov na domácnosť (nájomná zmluva, doklad o úhrade
poplatku za odpad, internet)
V časti II. je potrebné uviesť dôvody, pre ktoré žiadate o zvýšenie výživného; presne
špecifikujte výdavky, ktoré maloleté deti majú, ako sa zmenili vaše alebo odporcove
príjmové a majetkové pomery a predložte na podporu svojich tvrdení adekvátne potvrdenia.
III.
Nakoľko mám za to, že od poslednej úpravy výživného nastala podstatná zmena pomerov
na strane maloletých detí, na mojej strane, ako aj na strane povinného rodiča, ktorá
odôvodňuje zvýšenie výživného pre mal. Jakuba a mal. Máriu, navrhujem, aby súd vydal
tento
rozsudok:
Súd mení rozsudok Okresného súdu Brezno, č.k. 3P/45/2011 zo dňa 12.11.2011 v časti
týkajúcej sa vyživovacej povinnosti otca – Stanislava Nováka, nar. 26.03.1977 voči mal.
Jakubovi Novákovi, nar. 20.08.2002 a voči mal. Márii Novákovej, nar. 11.10.2008
nasledovne:
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I.

Otec – Stanislav Novák, nar. 26.03.1977 j e p o v i n n ý prispievať na výživu
mal. Jakuba Nováka, nar. 20.08.2002 sumou 160,- € mesačne a na výživu mal.
Márie Novákovej, nar. 11.10.2008 sumou 140,- € mesačne vždy do
každého 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky maloletých, počnúc dňom
15.12.2013.

II.

Zameškané výživné za obdobie od podania návrhu do vyhlásenia rozsudku je
otec
p o v i n n ý splácať k rukám matky maloletých v splátkach po 50,- € mesačne
splatných spolu s bežným výživným, pod hrozbou straty výhody splátok, pri
nezaplatení čo i len jednej splátky riadne a včas.

Informatívna poznámka: V časti III. je potrebné presne sformulovať znenie rozsudku, ktorý
navrhujete súdu vydať.
V Brezne, dňa 03. januára 2014
____________________________
Zuzana Nováková

VZOR: Návrh na zníženie výživného na maloleté deti
Okresný súd Brezno
Kuzmányho č. 4
027 44 Brezno
Informatívna poznámka: Návrh sa podáva na príslušnom súde podľa adresy bydliska
dieťaťa.
Navrhovateľ:
Peter Slaný, nar. 29.09.1979
trvale bytom: Rázusova 15, 977 01 Brezno
štátny občan SR
Odporkyňa:
Terézia Slaná rod. Hradská, nar.12.11.1982
trvale bytom: Fučíková č. 2, 977 01 Brezno
štátna občianka SR
Maloleté deti:
Zdenka Slaná, nar. 02.02.2003
štátna občianka SR
Tomáš Slaný, nar. 03.03.2006
štátny občan SR
obaja trvale bytom u odporkyne
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Návrh na zníženie výživného na maloleté deti
I.
Rozsudkom Okresného súdu Brezno, č. k. 6P/12/2010 zo dňa 10.02.2010 bolo moje
manželstvo s odporkyňou rozvedené, maloleté deti boli na čas po rozvode zverené do jej
osobnej starostlivosti a ja som bol zaviazaný prispievať na výživu mal. Zdenky Slanej, nar.
02.02.2003 sumou 150 € mesačne a na výživu mal. Tomáša Slaného, nar. 03.03.2006
sumou 130 € mesačne.
Informatívna poznámka: V časti I. je potrebné presne špecifikovať rozhodnutie súdu, ktorým
bola naposledy upravená vyživovacia povinnosť voči maloletým deťom.
Dôkaz:
Rozsudok Okresného súdu Brezno, č.k. 6P/12/2010 zo dňa 10.02.2010
Informatívna poznámka: Dôkazy je nutné priložiť k návrhu, v počte kópii, v koľkých sa návrh
podáva na súd, t. j. 3x (pre súd, odporkyni, kolíznemu opatrovníkovi). Je vhodné ponechať
si jedno vyhotovenie.

II.
V čase pôvodného rozhodovania som podnikal ako živnostník s mesačným príjmom
cca. 850 €, a mal som vyživovaciu povinnosť, len voči mal. deťom z manželstva. Z dôvodu
poklesu objednávok a vysokých nákladov na podnikanie som sa v novembri 2013 rozhodol
živnosť zrušiť. V decembri r. 2013 sa mi podarilo zamestnať v spoločnosti Garbiar a
syn, s.r.o na pozícii vedúceho prevádzky, kde mesačne zarobím v čistom 630 €. Okrem
uvedeného sa mne a mojej družke dňa 05.11.2013 narodila dcéra Anna, voči ktorej si
taktiež plním zákonnú vyživovaciu povinnosť.
Dôkaz:
Potvrdenie o zrušení živnosti
Pracovná zmluva v spoločnosti Garbiar a syn, s.r.o
Výplatné pásky od 12/2013 do 04/2014
Rodný list mal. Anny Slanej, nar. 05.11.2013
V časti II. je potrebné uviesť dôvody, pre ktoré žiadate o zníženie výživného; presne
špecifikujte, ako sa zmenili vaše príjmové a majetkové pomery resp. iné okolnosti, kvôli
ktorým žiadate o zníženie výživného a predložte na podporu svojich tvrdení adekvátne
potvrdenia.

III.
Nakoľko mám za to, že od poslednej úpravy výživného nastala zásadná zmena pomerov na
mojej strane, a to v dôsledku poklesu príjmu a vzniku ďalšej vyživovacej povinnosti,
navrhujem, aby súd vydal tento
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rozsudok:
Súd mení rozsudok Okresného súdu Brezno, č.k. 6P/12/2010 zo dňa 10.02.2010 v časti
týkajúcej sa vyživovacej povinnosti otca – Petra Slaného, nar. 29.09.1979 voči mal. Zdenke
Slanej, nar. 02.02.2003 a voči mal. Tomášovi Slanému, nar. 03.03.2006 nasledovne:
Otec – Peter Slaný, nar. 29.09.1979 j e p o v i n n ý prispievať na výživu mal.
Zdenky Slanej, nar. 02.02.2003 sumou 80,- € mesačne a na výživu mal. Tomáša
Slaného, nar. 03.03.2006 sumou 60,- € vždy do každého 15. dňa v mesiaci vopred
k rukám matky maloletých, počnúc dňom 01.12.2013.
Informatívna poznámka: V časti III. je potrebné presne sformulovať znenie rozsudku, ktorý
navrhujete súdu vydať.

V Brezne, dňa 03. januára 2014
_________________
Peter Slaný

Zdroj:
platné právne predpisy Slovenskej republiky
internet: www.epi.sk, www.najpravo.sk, www.socpoist.sk
zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
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