Marcela Tichá, trvalý pobyt Javorová 4, 911 05 Trenčín

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

Maloleté dieťa:

Tomáš Tichý, rod. Tichý
nar. 04.04.2009
trvale bytom Javorová 4, 911 05 Trenčín
občan SR

Matka:

Marcela Tichá, rod. Malá
nar. 10.10.1980
trvale bytom Javorová 4, 911 05 Trenčín
občianka SR

Otec:

Martin Tichý, rod. Tichý
nar. 05.05.1980
trvale bytom Hroznová 7, 911 05 Trenčín
občan SR

Návrh
na pozbavenie výkonu rodičovských práv

Trojmo!
Prílohy:

1/ - 3/ podľa textu

Konanie je oslobodené od súdneho poplatku.

I.

Dňa 01.12.2013 bolo manželstvo medzi mnou a Martinom Tichým rozvedené pred
Okresným súdom v Trenčíne. V priebehu manželstva sa nám narodil syn Tomáš Tichý, ktorý

má v súčasnosti 4 roky. Rozviesť som sa dala s Martinom Tichým z dôvodu hrubého
zaobchádzania so synom, manžel neprispieval na nájom, na jedlo, ani na starostlivosť o syna.
Syna často bil. Dňa 02.01.2014 som bola so synom na pohotovosti kvôli tom, že mu Martin
Tichý zlomil pravú ruku. Prikladám lekársku správu. Martin Tichý po rozvode nejaví žiadny
záujem o syna, ani mne neprispieva peniazmi na maloletého Tomáša.
Dôkaz:

Rozsudok Okresného súdu o rozvode manželstva (Príloha č. 1)
Rodný list maloletého Tomáša Tichého (Príloha č. 2)
Lekárska správa zo dňa 02.01.2014 (Príloha č. 3)
Výsluch navrhovateľky
Výsluch svedkov

II.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 38 ods. 4 ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a
povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým
zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek
predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva, súd pozbaví rodiča výkonu
rodičovských práv.
Vzhľadom k vyššie uvedenému navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal
nasledovný
rozsudok

„Súd pozbavuje Martina Tichého, nar. 05.05.1980 výkonu rodičovských práv k maloletému
Tomášovi Tichému, nar. 04.04.2009. Rodičovské práva voči maloletému Tomášovi Tichému, nar.
04.04.2009 bude v plnom rozsahu vykonávať matka maloletého Marcela Tichá, nar. 10.10.1980.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.“

S úctou

....................................................................
Marcela Tichá

