Zrušenie vyživovacej povinnosti

Bratislava, máj 2015

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

Zrušenie vyživovacej povinnosti sa môže týkať výživného medzi manželmi, medzi
rodičmi a deťmi, ale najčastejšie ide o prípad zrušenia vyživovacej povinnosti
k plnoletému dieťaťu. Rozlišuje sa, či výživné bolo určené súdnym rozhodnutím alebo
nie.
Ak výživné nebolo určené súdnym rozhodnutím, nie je potrebné podávať návrh na
zrušenie vyživovacej povinnosti. V prípade, že k určeniu výživného došlo rozhodnutím
súdu, bude návrh potrebný. Bez podania návrhu a rozhodnutia o ňom povinný rodič
riskuje exekučné a/alebo trestnoprávne konanie.
Podľa zákona o rodine je plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom ich zákonná
povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť, čiže kým na
strane dieťaťa nedôjde k zmene pomerov. Dôvod na zrušenie vyživovacej povinnosti
musí existovať v čase podania návrhu na súd, najneskôr v čase rozhodovania súdu –
nemožno podať návrh, ktorý by sa vzťahoval na budúcu zmenu pomerov, ktorá ešte
nenastala. Nadobudnutie schopnosti dieťaťa sa živiť sa v praxi posudzuje ako
ukončenie prípravy na jeho budúce povolanie – ukončenie štúdia na strednej škole
alebo vysokej škole dennou formou štúdia. Vyživovacia povinnosť nevzniká voči
dieťaťu, ktoré študuje externe, ale v prípade dieťaťa pracujúceho brigádnicky popri
dennej forme štúdia vyživovacia povinnosť vzniká. Skutočnosť, či dieťa nadobudlo
schopnosť samostatne sa živiť, však v konečnom dôsledku posudzuje súd vzhľadom
na konkrétny prípad. V prípade, že ide o dieťa so zdravotným postihnutím, je možné,
že u neho z dôvodu jeho zdravotného stavu nikdy nevznikne schopnosť samostatne sa
živiť, a teda vyživovacia povinnosť rodičov nezanikne.
Vyživovacia povinnosť zaniká úplne absolútnym zánikom rodinnoprávneho vzťahu smrťou oprávneného alebo povinného, osvojením dieťaťa alebo zapretím otcovstva.
V prípade, že dieťa uzatvorí manželstvo, má vyživovacia povinnosť medzi manželmi
prednosť pred vyživovacou povinnosťou medzi rodičmi a deťmi. V prípade výživného
pre plnoletú osobu sa prihliada aj na dobré mravy. Súd skúma priemerné mesačné
príjmy oprávneného a majetkové pomery na strane povinného, teda jeho príjmy,
hnuteľný a nehnuteľný majetok.
Ak dôjde k zrušeniu vyživovacej povinnosti k maloletému dieťaťu, spotrebované
výživné sa nevracia. To, či k spotrebovaniu poskytnutého výživného došlo, bude
predmetom dokazovania. V prípade nespotrebovaného poskytnutého výživného vzniká
povinnému nárok na jeho vrátenie. Ak sa zruší vyživovacia povinnosť voči plnoletej
osobe, vzniká povinnému nárok na vrátenie aj spotrebovaného poskytnutého
výživného a to od podania návrhu na jeho zrušenie. Tento nárok podlieha premlčaniu.
Podanie návrhu na zrušenie vzájomnej vyživovacej povinnosti medzi rodičmi a deťmi je
oslobodené od súdneho poplatku.
(Upozornenie: Táto príručka má výlučne informatívny charakter. Je všeobecnej
povahy, a teda nemusí zohľadňovať osobitosti konkrétneho prípadu. Z tohto
dôvodu Vám odporúčame vyhľadať ohľadom riešenia Vášho problému
kvalifikovanú právnu pomoc.)
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VZOR: Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti
Okresný súd Topoľčany
Nám. M.R.Štefánika 2238
955 15 Topoľčany
Navrhovateľ:

Ľubomír Baran
trvale bytom: Tŕňová 12, 080 01 Prešov
dátum nar.: 2.10.1968
štátny občan SR

Odporca:

Peter Baran
trvale bytom: Brezová 8, Topoľčany
dátum nar.: 20.2.1995
štátny občan SR
Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu
Dvojmo
Prílohy podľa textu

I.
Vyživovacia povinnosť k odporcovi bola naposledy stanovená rozsudkom Okresného súdu
Topoľčany sp. zn. 9P/233/2011 zo dňa 7.9.2011, ktorým som bol zaviazaný prispievať na
jeho výživu vo výške 70 € mesačne.
Dôkaz: spis Okresného súdu Topoľčany sp zn. 9P/233/2011
II.
Odporca dňa 30.6.2014 ukončil štúdium na Odbornom učilišti internátnom, Hviezdoslavova
32, Topoľčany. Od 1.7.2014 je odporca zamestnaný v spoločnosti Kovoplast a.s., Mierová
67, Bratislava. Potvrdenie o jeho zárobku navrhujem vyžiadať si od jeho zamestnávateľa.
Dôkazy:
- potvrdenie o ukončení štúdia odporcu
- potvrdenie zamestnávateľa odporcu o výške jeho príjmu
- výsluch účastníkov
III.
Vzhľadom k uvedenému som toho názoru, že odporca je schopný sám sa živiť a moja
vyživovacia povinnosť k nemu zanikla. Navrhujem preto, aby súd po vykonanom
dokazovaní vydal tento
rozsudok:
súd zrušuje vyživovaciu povinnosť Ľubomíra Barana, nar. 2.10.1968, určenú rozsudkom
Okresného súdu Topoľčany, sp. zn. 9P/233/2011 zo dňa 7.9.2011 k Petrovi Baranovi, nar.
20.2.1995, s účinnosťou od 1.7.2014.
V Prešove dňa 1.8.2014
Ľubomír Baran

Zdroj:
zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

