Peter Frolo, trvalý pobyt Lesná 7, 911 05 Trenčín, t.č.: 0904 444 444

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 80 Trenčín
V Trenčíne, dňa 18.10.2016

Maloleté dieťa:

Otec:

Matka:

Kristína Frolová, rod. Frolová
nar. 18.12.2008
trvale bytom Lesná 7, 911 05 Trenčín
občianka SR

Peter Frolo, rod. Frolo
nar. 12.01.1980
trvale bytom Lesná 7, 911 05 Trenčín
občan SR

Diana Frolová, rod. Lisá
nar. 29.07.1982
trvale bytom Lesná 7, 911 05 Trenčín
občianka SR

Návrh
na
nariadenie
neodkladného
opatrenia
na
úpravu
styku
s maloletým dieťaťom na čas do
právoplatného rozhodnutia súdu
o rozvode manželstva

Trojmo!
Prílohy: 1/ - 2/ podľa textu
Konanie je oslobodené od súdneho poplatku.

I.
S matkou maloletej Kristíny Frolovej, nar. 18.12.2008 v Trenčíne, sme v súčasnosti
v konaní o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu, vedenom na
Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 12P/27/2015, ktorý úzko súvisí s nutnosťou vydania
neodkladného opatrenia voči matke maloletej.
Dôkazy:

Rodný list maloletej Kristíny Frolovej (Príloha č. 1)
Návrh na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv
a povinností
k maloletej zo dňa 27.02.2015 (Príloha č. 2)
Spis okresného súdu Trenčín, sp. zn. 12P/27/2015

II.
S matkou maloletej sme sa brali z lásky, naše spolužitie bolo harmonické, o to viac,
keď sa nám narodila dcéra Kristína. Problémy nastali od roku 2012 keď matka maloletej
prišla o zamestnanie. Dlhú dobu bola z toho frustrovaná, tak som ju stále podporoval, aby sa
cítila lepšie a snažila si nájsť nejakú inú prácu. Keď si však uvedomila, že dokážeme vyžiť aj
z toho, čo zarobím sám, prestala si prácu hľadať a rozhodla sa byť dobrovoľne nezamestnaná.
Nemal som proti tomu v konečnom dôsledku nič. Dúfal som, že sa o to viac bude venovať
dcére a mne. Spočiatku vyzeralo všetko v poriadku, ale časom ma začala matka maloletej
bezdôvodne upodozrievať, že som jej neverný a bola chorobne žiarlivá. Neustále mi
kontrolovala mobil, dokonca aj e-maily. Je pravdou, že som často chodieval domov z práce
neskôr, ale to len preto, aby som toho stihol viac a zabezpečil tak rodinu, keďže som finančne
všetko musel hradiť ja, nakoľko ona nepracovala. Matke maloletej som nikdy nebol neverný,
aj som sa jej to snažil vysvetliť ale ona ma odmietala vypočuť. V jej predstavách ju
utvrdzovala dokonca aj jej rodina, nakoľko ma nikdy nemali v láske. Toto všetko sa veľmi
rýchlo stupňovalo až som bol nútený podať návrh na rozvod, pretože jej správanie bolo
neznesiteľné. Často sme sa kvôli tomu hádali a najviac trpela naša dcéra. Od podania návrhu
na rozvod manželstva sa situácia medzi mnou a matkou maloletej vyhrotila natoľko, že sa
účelovo aj s dcérou zamykali v detskej izbe pričom stále kričala, že mi nedovolí vidieť dcéru.
Od tohto incidentu sa aj s dcérou zbalila a odišla ku svojim rodičom, ktorí bývajú neďaleko
a zdržiavajú sa tam aj v súčasnosti.
Čo sa týka môjho vzťahu s dcérou tak ten bol vždy bezproblémový a vychádzali sme
spolu výborne. Snažil som sa jej vždy zabezpečiť všetko čo potrebovala, každý voľný víkend
sme trávili spolu. Chodili sme na výlety, do kina, na korčule. Napriek tomu všetkému sa ale
dcéra so mnou odmieta stretnúť, nevidel som ju už 3 mesiace, nedvíha mi mobil, neodpovedá
na SMS. Zo strany matky maloletej a jej rodiny ide o zámerné bránenie mi vídať dcéru. Zo
strany matky maloletej ako aj jej rodičov, s ktorými v spoločnej domácnosti žije aj naša
maloletá dcéra sú neustále útoky voči mojej osobe. Mám vážnu obavu, že prostredie,
v ktorom momentálne vyrastá moja dcéra Kristína ju negatívne ovplyvňuje a z toho dôvodu
odmieta akýkoľvek kontakt so mnou, napriek tomu, že z mojej strany je neustály záujem
o stretávanie sa s ňou. Taktiež sa odmieta stretávať aj s mojimi rodičmi, čiže jej starými
rodičmi, a aj s ostatnými členmi mojej rodiny. Nemám možnosť sa s ňou stretnúť a celú
situáciu jej vysvetliť.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutkové okolnosti, mám zato, že je v mojom prípade
splnená podmienka odôvodnenej potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov, a že v danom
prípade je aj reálny predpoklad, že môže byť a aj je ohrozené moje Ústavou garantované
právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť o moju maloletú dcéru Kristínu, a že mi nie je
umožnené udržiavať pravidelný, rovnocenný a rovnoprávny osobný styk s ňou. Napriek
môjmu maximálnemu úsiliu o stretnutie a kontakt s dcérou, som ju už dlhšiu dobu nevidel,
a aj keď úprimne som nikdy nechcel aby nastala takáto situácia, rozhodol som sa riešiť
vzniknutú situáciu týmto spôsobom, dúfajúc, že vážený súd pochopí moju situáciu a vyhovie
môjmu návrhu na vydanie tohto neodkladného opatrenia, a umožní mi tak aspoň čiastočný
kontakt s mojou dcérou, ktorá mi veľmi chýba. Tiež mám za to, že v prípade, ak tento stav,
počas ktorého moju dcéru vôbec nebudem vídať a ani sa s ňou kontaktovať, bude pretrvávať
naďalej, môže to neskôr veľmi vážne a podľa mňa aj natrvalo narušiť náš vzťah.
III.
Podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok § 324 ods. pred začatím
konania, počas konania a po jeho skončení súd môže na návrh nariadiť neodkladné
opatrenie.
Podľa zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok § 367 ods. 1
neodkladným opatrením môže súd nariadiť, aby ten, kto má maloletého pri sebe, maloletého
odovzdal do starostlivosti toho, koho označí súd, alebo do striedavej osobnej starostlivosti.
Z vyššie uvedených skutočností, keď je osvedčená danosť môjho nároku, a
jednoznačne vyplývajúca potreba nariadiť také neodkladné opatrenie, ktorým budú dočasne
upravené pomery účastníkov konania tak, aby do rozhodnutia súdu vo veci samej, bol
zabezpečený osobný kontakt s mojou dcérou a vzhľadom na súčasný vzťah medzi mojou
dcérou Kristínou a mnou navrhujem, aby súd vydal toto
neodkladné opatrenie

„Súd nariaďujúc neodkladné opatrenie upravuje styk otca s maloletou Kristínou
Frolovou, nar. 18.12.2008 tak, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletou vždy v párnom
týždni kalendárneho roka v piatok v čase od 16:00 hod. do 19:00 hod. a každý nepárny
týždeň kalendárneho roka v pondelok od 16:00 hod. do 19:00 hod. s tým, že otec si maloletú
prevezme v mieste bydliska maloletého dieťaťa a na tom istom mieste maloleté dieťa matke
včas a riadne odovzdá.
Matka je povinná maloleté dieťa na stretnutia s otcom včas a riadne pripraviť a
tomuto odovzdať.
Neodkladné opatrenie sa nariaďuje až do právoplatnosti rozhodnutia o rozvode
manželstva otca a matky a o úprave práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu
Kristíne Frolovej na čas po rozvode manželstva“

S úctou

..............................................................
Peter Frolo

