Maloletý Michal Mak, trvalý pobyt Javorová 4, 911 05 Trenčín, zastúpený Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny Trenčín

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

Navrhovateľ:

maloletý Michal Mak, rod. Mak
nar. 10.10.2013
trvale bytom Javorová 4, 911 05 Trenčín
občan SR

v zastúpení:

opatrovník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
pracovisko A
Kukučínova 1, 911 01 Trenčín

Odporca:

Viliam Ondris, rod. Ondris
nar. 04.04.1981, zosnulý 10.05.2014
naposledy bytom Hroznová 7, 911 05 Trenčín
občan SR

v zastúpení:

opatrovník Martin Ondris, rod. Ondris
nar. 02.03.1950
trvale bytom Olejová 7, 911 08 Trenčín
občan SR

Matka maloletého:

Lívia Maková, rod. Maková
nar. 12.01.1983
trvale bytom Javorová 4, 911 05 Trenčín
občianka SR

Návrh
na určenie otcovstva proti opatrovníkovi
zomrelého domnelého otca

Trojmo!

Prílohy:

1/ - 3/ podľa textu

Konanie je oslobodené od súdnych poplatkov.
I.
Rozhodnutím Okresného súdu Trenčín zo dňa 05.05.2015, č. konania: 10P/10/2015, bol Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín ustanovený za opatrovníka maloletému Michalovi, aby v jeho
mene podal občianskoprávnu žalobu o určenie otcovstva proti označenému za otca, nebohému
Viliamovi Ondrisovi, a na zastupovanie v tomto konaní. Máme za to, že otcom maloletého je nebohý
Viliam Ondris, nakoľko s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa
menej ako 180 a viac ako 300 dní, a to najmä v dňoch od 02.01.2013 do 01.03.2013, počas ktorých
mali pravidelný pohlavný styk. Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 07.07.2015, č. konania:
10C/10/2015, bol nebohému Viliamovi Ondrisovi ustanovený opatrovník Martin Ondris, nar.
02.03.1950, proti ktorému možno podať návrh na určenie otcovstva k maloletému Michalovi. Podľa
stanoviska opatrovníka nebohého, je nebohý Viliam Ondris otcom maloletého Michala Maka. Matka
maloletého Michala uvádza, že otcom maloletého je Viliam Ondris, ktorý chcel svoje otcovstvo uznať,
ale zomrel.
Dôkaz:

Úmrtný list (Príloha č. 1)
Rozhodnutie Okresného súdu Trenčín o ustanovení Úradu práce sociálnych
vecí a rodiny Trenčín za opatrovníka maloletému (Príloha č. 2)
Rozhodnutie Okresného súdu Trenčín o ustanovení opatrovníka nebohému
Viliamovi Ondrisovi (Príloha č. 3)
Výsluch účastníkov
Výsluch svedkov

II.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 84 otcovstvo sa určuje na základe domnienok
otcovstva ustanovených v tomto zákone súhlasným vyhlásením rodičov alebo rozhodnutím súdu.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 94 ods. 1 a 2 ak nedošlo k určeniu otcovstva
súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby
otcovstvo určil súd. Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého
neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo
nevylučujú závažné okolnosti.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 95 ods. 1 ak domnelý otec nežije, návrh na určenie
otcovstva sa podáva proti opatrovníkovi, ktorého ustanovil súd.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní
vydal tento
rozsudok

„Súd určuje, že odporca, nebohý Viliam Ondris, nar. 04.04.1981, zosnulý 10.05.2014 je
otcom maloletého Michala Maka, nar. 10.10.2013 z matky Lívie Makovej, nar. 12.01.1983.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.“

S úctou
......................................................
Michal Mak
v zastúpení ÚPSVaR Trenčín

