Návrh na úpravu práv a povinností rodičov
k maloletým deťom a na nariadenie
predbežného opatrenia

Bratislava, máj 2015

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

Rodičia maloletých detí, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave
výkonu ich rodičovských práv a povinností. V takom prípade súd na pojednávaní schváli
rodičovskú dohodu. Ak sa však rodičia nedohodnú, súd upraví ich rodičovské práva
a povinnosti, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti,
určí výšku výživného, ako aj to, ako sa bude rodič, ktorému deti neboli zverené do
osobnej starostlivosti s nimi stretávať.
Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa podáva len vtedy, ak je potrebné, aby
boli po začatí konania, t. j. od podania návrhu do rozhodnutia vo veci samej, dočasne
upravené pomery účastníkov. Predbežné opatrenie nariadi súd na návrh aj keď
v konaniach súdu vo veciach starostlivosti o maloleté deti nie je takýto návrh potrebný,
keďže v zmysle ust. § 81 ods. 1 zák. č. 99/1963 Z. z. (Občiansky súdny poriadok) ide
o konanie, ktoré môže súd začať i bez návrhu.
Predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkom aby a) platili výživné
v nevyhnutnej miere, b) odovzdal dieťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo do
starostlivosti toho, koho označí súd, alebo do striedavej osobnej starostlivosti.
Ak súd rozhoduje o predbežnom opatrení, o návrhu na predbežné opatrenie rozhodne
najneskôr do 30 dní od podania návrhu.
Podľa ust. § 88 ods. 1 písm. c) zák. č. 99/1963 Z. z. (Občiansky súdny poriadok) je
miestne príslušným súdom na podanie tohto návrhu okresný súd, v obvode ktorého má
maloleté dieťa svoje bydlisko. Rovnako aj v prípade návrhu na nariadenie predbežného
opatrenia je na konanie príslušný súd, ktorý je príslušný na konanie o veci.
Podľa ust. § 4 ods. 1 písm. a) zák. č. 71/1992 Zb. (O súdnych poplatkoch) je konanie vo
veciach starostlivosti o maloleté deti od poplatku oslobodené. Rovnako sa neplatí ani
súdny poplatok za návrh na nariadenie predbežného opatrenia.
Podľa ust. § 62 ods. 3 zák. č. 36/2005 Z. z. (O rodine) je každý rodič bez ohľadu na svoje
schopnosti, možnosti a majetkové pomery 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 zákona. (Suma
životného minima sa aktualizuje vždy k 01.07. kalendárneho roka a za r. 2014
predstavuje sumu 90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa. Vyživovacia
povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% = 27,13 €/mesačne).
Podľa ust. § 77 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. (O rodine) sa právo na výživné nepremlčuje.
Je ho však možné priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné na maloleté
dieťa možno priznať najdlhšie na dobu 3 rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú
na to dôvody hodné osobitného zreteľa.
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Návrh je potrebné súdu doručiť v troch vyhotoveniach spolu s prílohami.

Okresný súd ................
Ulica, popisné číslo
PSČ, mesto
Navrhovateľka (matka):
meno a priezvisko:
rodné priezvisko:
dátum narodenia:
trvale bytom:
korešpondenčná adresa: (uvádzajte, ak sa nezhoduje s adresou trvalého
bydliska)
štátna občianka SR
Odporca (otec):
meno a priezvisko:
rodné priezvisko:
dátum narodenia:
trvale bytom:
korešpondenčná adresa: (uvádzajte, ak sa nezhoduje s adresou trvalého
bydliska)
štátny občan SR
Maloleté deti:
meno a priezvisko:

1) ....................................,

2) ................................

rodné priezvisko:

....................................

....................................

dátum narodenia:

....................................

....................................

maloleté deti bytom u matky:
...................................
štátny občan SR

....................................
štátna občianka SR

NÁVRH
na úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu a na nariadenie
predbežného opatrenia
I.
Navrhovateľka a odporca sú rodičia maloletých detí – 1) .................. ............., nar.
.................. a 2) .................. ............., nar. ....................
Rodičia maloletých nie sú manželia.
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Rodičia maloletých uzavreli manželstvo dňa ............. v ................... a toto je zapísané
v knihe manželstiev Matričného úradu ............ vo zväzku ....., ročník ....., na strane ........,
pod poradovým číslom ...... Predmetné manželstvo do dnešného dňa trvá.
Dôkazy:
Rodný list mal. ......................., nar. ...................... (kópia)
Rodný list mal. ......................., nar. ...................... (kópia)
Sobášny list vystavený Matričným úradom v ............ dňa .................. (kópia)
II.
V tejto časti je potrebné podrobne popísať skutkový stav, t. j. uviesť podstatné
skutočnosti, o ktoré opierate svoj nárok a ak disponujete listinami, ktorými
viete preukázať svoje tvrdenie, priložte ich k návrhu.
K dôvodom, pre ktoré som sa rozhodla pre podanie tohto návrhu súdu uvádza, že
s odporcom viac nežijeme v spoločnej domácnosti od ........ (uviesť konkrétny dátum,
príp. mesiac/rok)
Odporca si od tejto doby dobrovoľne plní vyživovaciu povinnosť voči našim maloletým
deťom v celkovej výške .........,- € mesačne, ktorú sumu si určil sám podľa vlastného
uváženia, avšak ja túto sumu nepovažujem za postačujúcu vzhľadom na príjmy odporcu
a potreby maloletých.
Odporca si od tejto doby žiadnym spôsobom dobrovoľne neplní vyživovaciu povinnosť
voči maloletým deťom, a to ani v naturálnej forme (nákupom potravín, uhrádzaním
poplatkov a pod.)
Odporca žije toho času ...... (uviesť kde, príp. s kým) a ja spolu s maloletými deťmi žijeme
..... (uviesť kde, príp. s kým).
K problematike stretávania odporcu s maloletými považujem za potrebné uviesť, že na
tomto sa s otcom maloletých nevieme dohodnúť z dôvodu, že otec maloletých
nerešpektuje žiadne dohody o stretávaní s deťmi. Keď som mu stretnutie s deťmi
umožnila, deti mi vždy odovzdal oneskorene, t. j. po dohodnutom čase. (V prípade, ak
sa rodičia vedia na stretávaní dohodnúť v tejto časti uveďte, že sa viete dohodnúť a
v časti „rozsudok“ neuvádzajte výrokovú časť IV) .
Z vyššie popísaných dôvodov som sa preto rozhodla požiadať cestou súdu o úpravu
našich rodičovských práv a povinností tak, že maloleté deti budú zverené do mojej
osobnej starostlivosti, keďže sa o deti osobne starám od ich narodenia a v mojej
starostlivosti neboli doposiaľ zistené žiadne nedostatky. Okrem toho budem súdu
navrhovať, aby odporcovi uložil povinnosť prispievať na výživu mal. ................ sumou
......,- € mesačne a na výživu mal. ............... sumou .........,- € mesačne; počnúc
dňom..................... (Ak žiadate určiť výživné spätne, t. j. pred dátumom podania návrhu
na súd je potrebné zdôvodniť čo navrhovateľovi bránilo v tom, aby takýto návrh na súd
podal skôr.)
K výdavkom, ktoré vynakladám v súvislosti so zabezpečovaním výživy a potrieb
o maloletých súdu uvádzam, že výška pravidelných mesačných výdavkov u mal.
............. dosahuje sumu cca ........,- € mesačne (napr. mlieko ......,- €/mes. , plienky ......,5

€/mes., poistka ......,- €/mes. a strava ......,- €/mes., príp. iné) a u mal. ............. sumu
cca ......,- € mesačne (napr. poistka ......,- €/mes., kredit na mobil ......,- €/mes., strava
v školskej jedálni ......,- €/mes., cestovné MHD ......,- €/mes., vreckové ......,- €/mes.
a strava doma ......,- €/mes., príp. iné).
Okrem toho mám aj iné (nepravidelné/sezónne) výdavky na maloletých spojené so
zakupovaním liekov, vitamínov, ošatenia, obuvi, hračiek, darčekov, školských potrieb,
voľnočasových aktivít a pod. Tiež výdavky spojené s bývaním, t. j. nájomné vo výške
...............,- € mesačne, elektrina ......................,- € mesačne. Ďalej tiež uhrádzam
poplatky napr. za internet v sume ........,- € mesačne, televíziu a pevnú linku v sume
.........,- € mesačne, poplatky za hovorné v mobilnej sieti vo výške ........,- € mesačne,
splátku úveru .........,- € mesačne, príp. iné.
Dôkazy:
výsluch účastníkov
doklady preukazujúce výdavky navrhovateľky
III.
V tejto časti sa vyjadrite k sociálnej, ako aj príjmovej a majetkovej situácii
obidvoch rodičov maloletých detí a ak disponujete listinami, ktorými viete
preukázať svoje tvrdenia, priložte ich k návrhu.
Čo sa týka mojich príjmových pomerov, ako aj sociálnej situácie, tak ja som t. č. na rodičovskej
dovolenke, pričom moje príjmy tvorí výplata rodičovského príspevku vo výške .........,- €
mesačne a prídavkov na deti vo výške ..........,- € mesačne. Okrem týchto príjmov inými
príjmami nedisponujem. Tiež nevlastním žiadny majetok (hnuteľný/nehnuteľný), predajom,
príp. prenájmom ktorého by som si vedela zvýšiť svoj príjem.
K príjmovým pomerom odporcu uvádzam, že tento je t. č. nezamestnaný, zamestnaný ako ...
(uviesť prac. pozíciu) u zamestnávateľa .... (uviesť obchodné meno, sídlo, IČO), podnikateľ
– majiteľ, konateľ obchodnej spoločnosti, príp. SZČO (živnostník), pričom podnikateľskú
činnosť vykonáva pod obchodným menom ... (uviesť obchodné meno, sídlo, IČO). Výška
jeho príjmu v čistom je vo výške cca .......,- € mesačne.
Odporca nedisponuje žiadnym majetkom.
Odporca disponuje majetkom - nehnuteľnosti, hnuteľný majetok vyššej hodnoty (špecifikovať
akým), predajom, príp. prenájmom ktorého by si vedel zvýšiť svoj príjem, príp. má z neho
príjem. Tiež mám vedomosť o tom, že odporca má úspory ... (ak viete - uveďte v akej výške,
v akej banke a pod.)
Dôkazy:
-

Potvrdenia o vyplácaní rodičovského príspevku a prídavku na dieťa – nech si
vyžiada súd od príslušného ÚPSVaR
Potvrdenie o príjme odporcu – nech si vyžiada súd
Výpisy z listov vlastníctva

-

príp. iné
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IV.
V tejto časti je potrebné podrobne opísať rozhodujúce skutočnosti
odôvodňujúce nariadenie predbežného opatrenia. V prípade, ak spolu
s návrhom vo veci samej súdu nedoručujete aj návrh na nariadenie
predbežného opatrenia, tento bod vynechajte a nahraďte ho textom podľa bodu
V/ .
Z dôvodu, že odporca opakovane nerešpektuje naše dohody o stretávaní
s maloletými, pričom si voči nim neplní ani svoju vyživovaciu povinnosť, a to ani
len vo výške zodpovedajúcej zákonnému minimu, tak ako to predpokladá ust. § 62
ods. 3 zák. č. 36/2005 Z. z., mám za to, že je nevyhnutné, aby boli predbežným
opatrením dočasne upravené pomery účastníkov, tak ako to predpokladá ust. § 76
a nasl. OSP a preto navrhujem, aby súd vydal toto
uznesenie
I/

Maloleté deti – 1) ........... ............, nar. ............ a 2) ........... ............, nar. ............
sa z v e r u j ú do osobnej starostlivosti matky – ........... ............, nar.
............., a to až do rozhodnutia vo veci samej.

II/

Otec – .......... ............., nar. ............... je p o v i n n ý prispievať na výživu
maloletých detí - 1) ........... ............, nar. ............ sumou 30,- € mesačne a na
výživu 2) ........... ............, nar. ............ sumou 30,- € mesačne, a to vždy do 15.
dňa v mesiaci vopred k rukám matky maloletých; počnúc dňom doručenia tohto
uznesenia, a to až do rozhodnutia vo veci samej.

III/

Otec - ............ .........., nar. ......... je o p r á v n e n ý stretávať sa s maloletými
deťmi 1) ........... ............, nar. ............ a 2) ........... ............, nar. ............ každý
párny týždeň v mesiaci od soboty 09,00 hod., kedy si maloleté deti prevezme
v mieste bydliska matky maloletých od ich matky do soboty do 19,00 hod., kedy
maloleté deti ich matke na tom istom mieste odovzdá, a to až do rozhodnutia
vo veci samej. Matka je p o v i n n á maloleté deti na stretnutie s otcom riadne
pripraviť a v určený deň a hodinu ich otcovi odovzdať.
V.

S poukazom na vyššie popísaný skutkový stav, ako aj na citované zákonné ustanovenia
navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento
rozsudok
I/

Maloleté deti – 1) ........... ............, nar. ............ a 2) ........... ............, nar. ...........
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sa z v e r u j ú do osobnej starostlivosti matky – ........... ............, nar. ..............
Obaja rodičia sú oprávnení maloletých zastupovať a spravovať ich majetok.
II/

Otec – .......... ............., nar. ............... je p o v i n n ý prispievať na výživu
maloletých detí - 1) ........... ............, nar. ............ sumou ..........,- € mesačne
a na výživu 2) ........... ............, nar. ............ sumou .............,- € mesačne, a to
vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky maloletých; počnúc dňom
...............

III/

Zameškané výživné za obdobie od ........................ do vyhlásenia rozhodnutia
je otec p o v i n n ý zaplatiť k rukám matky maloletých do 30 dní od
právoplatnosti rozsudku.

IV/

Otec – .......... ............., nar. ............... je o p r á v n e n ý
stretávať sa
s maloletými deťmi - 1) ........... ............, nar. ............ a 2) ........... ............, nar.
............ , každý párny víkend od piatku od 17:00 hod., kedy si maloleté deti
prevezme v mieste bydliska matky maloletých od ich matky do nedele do 17:00
hod., kedy maloleté deti ich matke na tom istom mieste odovzdá. Matka je p
o v i n n á maloleté deti na styk s otcom riadne pripraviť a v určený deň
a hodinu ich otcovi odovzdať.

V/

Žiaden z účastníkov n e m á p r á v o na náhradu trov konania.

V ....................... dňa .............................

......................................................
Meno a priezvisko
(navrhovateľka)
Prílohy:

podľa textu

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

