Peter Dobrý, trvalý pobyt Javorová 4, 911 05 Trenčín

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 80 Trenčín
V Trenčíne, dňa 02.09.2015

Navrhovateľ:

Peter Dobrý, rod. Dobrý
nar. 10.10.1979
trvale bytom Javorová 4, 911 05 Trenčín
občan SR

Maloleté dieťa:

Roland Pekný, rod. Pekný
nar. 04.04.2008
trvale bytom Javorová 4, 911 05 Trenčín
občan SR

Matka maloletého:

Linda Dobrá, rod. Miháliková
nar. 12.01.1980
trvale bytom Javorová 4, 911 05 Trenčín
občianka SR

Otec maloletého:

Oskar Pekný, rod. Pekný
nar. 20.06.1977
trvale bytom Lúčna 78, 911 01 Trenčín
občan SR

Návrh
na
osvojenie
manželom matky

Trojmo!
Prílohy:

1/ - 4/ podľa textu

Konanie je oslobodené od súdnych poplatkov.

maloletého

dieťaťa

I.
S matkou maloletého som sa zosobášil 14.05.2010 na Matričnom úrade v Trenčíne. Naše
manželstvo je zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu Trenčín zväzok 11, ročník 2010, na
strane 45, pod por. číslom 162. S maloletým mám vytvorený veľmi blízky vzťah a vnímam ho ako
vlastného syna. Maloletý Roland má vytvorené rodinné a sociálne väzby na mňa i moju rodinu,
nakoľko ma vníma ako otca a taktiež ma tak oslovuje. Zároveň mojich rodičov považuje za svojich
starých rodičov. S mojou manželkou, čiže matkou maloletého, a s maloletým Rolandom bývame spolu
v dome, ktorý je v mojom vlastníctve. Potreby maloletého zabezpečujeme spolu s jeho matkou.
S matkou maloletého sme začali žiť v spoločnej domácnosti ešte pred narodením maloletého Rolanda.
Maloletý Roland nemá vytvorený vzťah k biologickému otcovi. Biologický otec maloletého súhlasí
s tým, aby som si maloletého Rolanda osvojil. S osvojením maloletého Rolanda súhlasí aj jeho matka
Linda Dobrá. Mám za to, že spĺňam podmienky na rozhodnutie o osvojení, nakoľko mám plnú
spôsobilosť na právne úkony, moje osobné predpoklady a to tak zdravotné, osobnostné a morálne
zaručujú, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Medzi maloletým a mnou je primeraný
vekový rozdiel a osvojenie je v jeho záujme. Môj zdravotný stav, i zdravotný stav maloletého nie je
v rozpore s účelom osvojenia. Taktiež som oboznámený so zdravotným stavom maloletého Rolanda.
Vzhľadom na vek maloletého mám za to, že jeho súhlas s osvojením nie je potrebný, nakoľko ešte
nedokáže posúdiť dosah osvojenia.
Dôkaz:

Sobášny list (Príloha č. 1)
Súhlas otca maloletého s osvojením (Príloha č. 2)
Súhlas matky maloletého s osvojením (Príloha č. 3)
Potvrdenie o zdravotnom stave navrhovateľa (Príloha č. 4)
Výsluch účastníkov
Výsluch svedkov

II.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 97 ods. 1 a 2 osvojením vzniká medzi osvojiteľom a
osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa
vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a
rovnaké práva a povinnosti ako rodičia. O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 100 ods. 3 ak je osvojiteľ manželom rodiča
maloletého dieťaťa, môže osvojiť maloleté dieťa len so súhlasom druhého manžela; súhlas nie je
potrebný, ak druhý manžel stratil spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie súhlasu
spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 101 ods. 1 prvá veta na osvojenie je potrebný súhlas
rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 105 osvojenec bude mať priezvisko osvojiteľa.
Spoločný osvojenec manželov bude mať priezvisko určené vyhlásením snúbencov pri uzavieraní
manželstva podľa § 6 ods. 3 a 4 pre ostatné deti. To platí aj v prípade, že osvojiteľom je manžel matky
osvojenca.

Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 106 ods. 1 a 2 osvojením zanikajú vzájomné práva a
povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, ako aj medzi osvojencom a poručníkom alebo
opatrovníkom, ktorý mu bol ustanovený súdom. Ak je osvojiteľ manželom jedného z rodičov osvojenca,
príbuzenské vzťahy medzi osvojencom, rodičom a jeho príbuznými zostávajú zachované.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 108 osvojiteľ sa zapíše v matrike namiesto rodiča
osvojenca na základe oznámenia súdu.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní
vydal tento
rozsudok

„Maloletý Roland Pekný, nar. 04.04.2008 je od právoplatnosti tohto rozhodnutia
osvojencom navrhovateľa Petra Dobrého, rod. č. 791010/3333, nar. 10.10.1979 v Trenčíne, ktorý sa
zapíše ako otec maloletého Rolanda Pekného v knihe narodení matričného úradu v Trenčíne, vo
zväzku 12, ročník 2008, na strane 245 pod poradovým číslom 789 namiesto Oskara Pekného, nar.
20.06.1977 v Trenčíne.
Priezviskom osvojenca bude „Dobrý“.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.“

S úctou

....................................................................
Peter Dobrý

