Zvýšenie alebo zníženie výživného na
plnoleté 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, a teda nie je obmedzená žiadnou
zákonnou vekovou hranicou.
Osobou, ktorá je oprávnená podať návrh na určenie/zvýšenie výživného je plnoleté
dieťa. Súd upraví výživné plnoletých detí len na návrh. Výživné pre plnoleté dieťa
možno priznať najskôr odo dňa podania návrhu, nie spätne.
Oprávnené dieťa ako aj povinný rodič môžu podať návrh na zmenu výšky výživného, ak
sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo výživné stanovené. Ak dôjde k zníženiu výživného
za uplynulé obdobie, je plnoleté dieťa povinné zaplatené preplatky vrátiť.
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 navštevovaním VŠ, zhoršením zdravotného stavu a pod.), resp.
okolnosťami na strane povinného (napr. dlhodobá PN, vznik ďalšej vyživovacej
povinnosti a pod.), alebo objektívne- vývojom životných nákladov. Kritériá pre určenie
výšky výživného sú stanovené odôvodnenými potrebami oprávneného dieťaťa
a schopnosťami a možnosťami povinného rodiča. Výživné však nemožno priznať, ak by
to bolo v rozpore s dobrými mravmi.
Konanie o zvýšenie/zníženie/zrušenie výživného na plnoleté dieťa je oslobodené od
súdneho poplatku, pričom je možné, aby bola úspešnému účastníkovi konania priznaná
náhrada trov konania, o ktorej súd rozhodne na návrh.
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VZOR: Návrh na zvýšenie výživného na plnoleté dieťa
Okresný súd Brezno
Kuzmányho č. 4
027 44 Brezno
Informatívna poznámka: Návrh sa podáva na príslušnom súde podľa adresy bydliska
odporcu (rodiča).
Navrhovateľ:
Dušan Mráz, nar. 30.06.1995
trvale bytom: Hviezdoslavova č. 5, 984 01 Lučenec
štátny občan SR
Odporca:
Peter Mráz, nar. 15.03.1970
trvale bytom: Dolná č. 20, 977 03 Brezno
štátny občan SR
Návrh na zvýšenie výživného na plnoleté dieťa
I.
Rozsudkom Okresného súdu Lučenec, č. k. 3P/6/2010 zo dňa 05.02.2010 bol odporca
zaviazaný prispievať na moju výživu sumou 100 €, a to ešte k rukám mojej matky,
nakoľko som bol v tom čase maloletý. Odporcu som žiadal, aby mi po nástupe na vysokú
školu hradil vyššie výživné, avšak odporca to odmietol, s odôvodnením, že si mám popri
škole zarábať.
Informatívna poznámka: V časti I. je potrebné presne špecifikovať rozhodnutie súdu,
ktorým bola naposledy upravená vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu (bez ohľadu
na to, či bolo dieťa v tom čase už plnoleté, alebo ešte maloleté).
Dôkaz:
Rozsudok Okresného súdu Lučenec, č.k. 3P/6/2010 zo dňa 05.02.2010
Informatívna poznámka: Dôkazy je nutné priložiť k návrhu, v počte kópii, v koľkých sa
návrh podáva na súd, t. j. 2x (pre súd a odporcu). Je vhodné ponechať si jedno
vyhotovenie.

II.
V čase pôvodného rozhodovania som bol študentom Gymnázia Boženy SlánčikovejTimravy v Lučenci, avšak v r. 2013 som nastúpil do prvého ročníka na Univerzite Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Keďže štúdiom na vysokej škole sa pripravujem na svoje budúce
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povolanie a nemám žiadny príjem ani iný majetok, vyživovacia povinnosť odporcu ako
môjho otca trvá až do doby, pokiaľ nebudem schopný sám sa živiť. Moja matka si voči
mne plní vyživovaciu povinnosť dobrovoľne, a to predovšetkým zabezpečovaním stravy,
ubytovania, vreckového.
Moje výdavky po nástupe na vysokú školu výrazne vzrástli, a to nasledovne: ubytovanie
v študentskom domove – 70 € mesačne, stravné – 50 € mesačne, električenka – 20 €
mesačne, cestovné z LC do BB – 4 € (8 x 4 € t. j. 32 € mesačne), študijné materiály
a pomôcky - 30 € mesačne. Okrem predmetných výdavkov mám taktiež ďalšie výdavky
na stravu, ošatenie, hygienické potreby, voľnočasové aktivity, ktoré predstavujú úhrnne
cca. 70 € mesačne.
O príjme odporcu informácie nemám, naposledy bol zamestnaný v spoločnosti Kraft,
s.r.o s príjmom cca. 850 €.
Popri škole si nemám možnosť brigádnicky zarábať, nakoľko mám prednášky a cvičenia
rozložené do celého týždňa, pričom voľný čas venujem štúdiu a príprave seminárnych
prác.
Dôkaz:
Potvrdenie o štúdiu z UMB v BB
Potvrdenie o úhrade poplatku za študentský domov
Kópie cestovných lístkov a električeniek
V časti II. je potrebné uviesť dôvody, pre ktoré žiadate o zvýšenie výživného; presne
špecifikujte výdavky, ktoré máte a predložte na podporu svojich tvrdení adekvátne
potvrdenia.

III.
Nakoľko mám za to, že od poslednej úpravy výživného nastala podstatná zmena
pomerov nárastom mojich mesačných výdavkov a odporca mi nechce dobrovoľne
prispievať na výživu vyššou sumou, ako bola určená posledným rozhodnutím,
navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento
rozsudok:
Súd mení rozsudok Okresného súdu Lučenec, č.k. 3P/6/2010 zo dňa 05.02.2010 vo
výrokovej časti 1./ cit. rozsudku, týkajúcej sa vyživovacej povinnosti odporcu voči
navrhovateľovi nasledovne:
I.

Odporca j e p o v i n n ý prispievať na výživu navrhovateľa sumou 170,€ mesačne vždy do každého 15. dňa v mesiaci vopred k rukám navrhovateľa,
počnúc dňom podania návrhu.

II.

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

Odporca je povinný nahradiť navrhovateľovi trovy konania do 3 dní od
právoplatnosti rozsudku.

Informatívna poznámka: V časti III. je potrebné presne sformulovať znenie rozsudku,
ktorý navrhujete súdu vydať.

V Brezne, dňa 12. februára 2014

____________________________
Dušan Mráz
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VZOR: Návrh na zníženie výživného na plnoleté dieťa
Okresný súd Brezno
Kuzmányho č. 4
027 44 Brezno
Informatívna poznámka: Návrh sa podáva na príslušnom súde podľa adresy bydliska
odporcu.
Navrhovateľ:
Ján Hrubý, nar. 12.12.1971
trvale bytom: Gorkého č. 42, 085 01 Bardejov
štátny občan SR
Odporkyňa:
Júlia Hrubá, rod. Hrubá, nar. 13.09.1991
trvale bytom: Bottova č.3, 977 01 Brezno
štátna občianka SR
Návrh na zníženie výživného na plnoleté dieťa
I.
Rozsudkom Okresného súdu Bardejov, č. k. 10P/60/2012 zo dňa 25.05.2012 bola
naposledy určená moja vyživovacia povinnosť voči mojej plnoletej nezaopatrenej dcére
Júlii Hrubej, nar. 13.09.1991 tak, že som bol zaviazaný prispievať na jej výživu sumou
160 € mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci.
Informatívna poznámka: V časti I. je potrebné presne špecifikovať rozhodnutie súdu,
ktorým bola naposledy upravená vyživovacia povinnosť voči plnoletému, resp.
maloletému dieťaťu.
Dôkaz:
Rozsudok Okresného súdu Bardejov, č.k. 10P/60/2012 zo dňa 25.05.2012
Informatívna poznámka: Dôkazy je nutné priložiť k návrhu, v počte kópii, v koľkých sa
návrh podáva na súd, t. j. 2x (pre súd a odporkyňu). Je vhodné ponechať si jedno
vyhotovenie.

II.
V čase posledného rozhodovania o výživnom som podnikal ako živnostník s mesačným
príjmom cca. 900 €, a mal som vyživovaciu povinnosť len voči odporkyni. Z dôvodu
poklesu objednávok a vysokých nákladov na podnikanie som sa rozhodol v decembri
2013 živnosť zrušiť. V decembri r. 2013 sa mi podarilo zamestnať v spoločnosti Karbot,
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s.r.o na pozícii manažéra skladu, kde mesačne zarobím v čistom 600 €. Okrem
uvedeného sa mne a mojej družke dňa 15.12.2013 narodila dcéra Anna, voči ktorej si
taktiež plním zákonnú vyživovaciu povinnosť.
Dôkaz:
Potvrdenie o zrušení živnosti
Pracovná zmluva v spoločnosti Karbot, s. r.o
Výplatné pásky od 12/2013 do 04/2014
Rodný list mal. Anny Hrubej, nar. 15.12.2013
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
rozsudok:
Súd mení rozsudok Okresného súdu Bardejov, č.k. 10P/60/2012 zo dňa 05.02.2010 vo
výrokovej časti 1./ cit. rozsudku, týkajúcej sa vyživovacej povinnosti navrhovateľa voči
odporkyni nasledovne:
I.

Navrhovateľ je p o v i n n ý prispievať na výživu odporkyne sumou 90,€ mesačne vždy do každého 15. dňa v mesiaci vopred k rukám odporkyne,
počnúc dňom podania návrhu.

II.

Odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľovi trovy konania do troch dní od
právoplatnosti rozsudku.

Informatívna poznámka: V časti III. je potrebné presne sformulovať znenie rozsudku,
ktorý navrhujete súdu vydať.

V Bardejove, dňa 02. januára 2014
___________________________
Ján Hrubý
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VZOR: Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k zaopatrenému dieťaťu
Okresný súd Brezno
Kuzmányho č. 4
027 44 Brezno
Informatívna poznámka: Návrh sa podáva na príslušnom súde podľa adresy bydliska
odporcu.
Navrhovateľ:
Anton Duraj, nar. 01.01.1973
trvale bytom: Škultétyho č. 35, 979 01 Rimavská Sobota
štátny občan SR
Odporkyňa:
Antónia Durajová, rod. Durajová, nar. 29.03.1995
trvale bytom: Nálepkova č. 88, 977 01 Brezno
štátna občianka SR
Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k zaopatrenému dieťaťu
I.
Rozsudkom Okresného súdu Brezno, č. k. 5P/180/2008 zo dňa 13.10.2008 bola
naposledy určená moja vyživovacia povinnosť voči vtedy ešte maloletej dcére Antónii
Durajovej, nar. 29.08.1995 tak, že som bol zaviazaný prispievať na jej výživu sumou 120
€ mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky maloletej.
Informatívna poznámka: V časti I. je potrebné presne špecifikovať rozhodnutie súdu,
ktorým bola naposledy upravená vyživovacia povinnosť voči plnoletému, resp.
maloletému dieťaťu.
Dôkaz:
Rozsudok Okresného súdu Brezno, č.k. 5P/180/2008 zo dňa 13.10.2008
Informatívna poznámka: Dôkazy je nutné priložiť k návrhu, v počte kópii, v koľkých sa
návrh podáva na súd, t. j. 2x (pre súd a odporkyňu). Je vhodné ponechať si jedno
vyhotovenie.

II.
Mám vedomosť o tom, že odporkyňa dňa 20. júna 2014 ukončila strednú školu –
Hotelovú akadémiu v Brezne a od 01.07.2014 sa zamestnala v hoteli Lúč v Brezne ako
recepčná. Nakoľko sa už dcéra nepripravuje na svoje budúce povolanie a je schopná
sama sa živiť, mám za to, že sú splnené podmienky pre zrušenie vyživovacej povinnosti.
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V časti II. je potrebné uviesť dôvody, pre ktoré žiadate o zrušenie vyživovacej povinnosti
a v prípade ak ich máte k dispozícii, predložte na podporu svojich tvrdení adekvátne
potvrdenia.

III.
Na základe uvedeného, navrhujem, aby súd vydal tento
rozsudok:
I.

Súd vyživovaciu povinnosť navrhovateľa voči odporkyni, stanovenú
naposledy rozsudkom Okresného súdu Brezno, č. k. 5P/180/2008 zo dňa
15.10.2008, s účinnosťou od 01.07.2014 zrušuje.

II.

Odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľovi trovy konania do troch dní
od právoplatnosti rozsudku.

Informatívna poznámka: V časti III. je potrebné presne sformulovať znenie rozsudku,
ktorý navrhujete súdu vydať.

V Bardejove, dňa 01. júla 2014
____________________________
Anton Duraj
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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

