Ján Mrkvička, trvalý pobyt Fialková 8, 911 01 Trenčín

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

Maloleté dieťa:

Marek Mrkvička, rod. Mrkvička
nar. 04.04.2010
trvale bytom Fialková 8, 911 01 Trenčín
občan SR

Otec:

Ján Mrkvička, rod. Mrkvička
nar. 18.06.1980
trvale bytom Fialková 8, 911 01 Trenčín
občan SR

Matka:

Ľudmila Nová, rod. Nová
nar. 07.12.1985
trvale bytom Hroznová 6, 911 01 Trenčín
prechodne bytom Fialková 8, 911 01 Trenčín
občianka SR

Návrh
otca na
dieťaťom

Trojmo!
Prílohy:

1/ podľa textu

Konanie je oslobodené od súdneho poplatku.

úpravu

styku

s maloletým

I.
Narodeniu Mareka Mrkvičku, nar. 04.04.2010 predchádzala niekoľkomesačná známosť medzi
mnou, čiže otcom malol. dieťaťa t.j. Jánom Mrkvičkom, nar. 18.06.1980 a matkou malol. dieťaťa t.j.
Ľudmilou Novou, nar. 07.12.1985. S matkou maloletého nie sme manželia, ale žili sme spolu
v spoločnej domácnosti v mieste môjho trvalého pobytu Fialková 8, 911 01 Trenčín. Približne pred
jedným rokom pred podaním tohto návrhu sa matka zo spoločnej domácnosti odsťahovala do svojho
predchádzajúceho bytu na adrese Hroznová 6, 911 01 Trenčín, kde sa aj v čase podania tohto návrhu
zdržuje. S matkou maloletého sme sa ústne dohodli na striedavej starostlivosti, pričom mal byť
maloletý každý párny mesiac v roku u mňa, a každý nepárny mesiac u matky. Zároveň sme sa dohodli,
že maloletý bude mať trvalé bydlisko tam, kde aj ja, Fialková 8, 911 01 Trenčín.
Dôkaz:

Rodný list maloletého Mareka Mrkvičku (Príloha č. 1)

II.
Striedavá starostlivosť o maloletého bola medzi nami dohodnutá iba ústne. Dohodli sme sa na
striedavej starostlivosti z toho dôvodu, že obaja sme mali záujem sa o maloletého starať a tráviť s ním
čas. Bohužiaľ, matka maloletého túto dohodu vôbec nedodržiava. Stáva sa totiž, že maloletého
vyzdvihne predčasne, alebo ho zas niekedy odmietne ku mne pustiť. Takýto stav je pre mňa
neakceptovateľný a rovnako aj pre nášho maloletého syna, ktorý tým trpí najviac.
Myslím si, že striedavá starostlivosť je najvhodnejším riešením, nakoľko si maloletý zachová
svoj vzťah k obom rodičom. Som schopný maloletému zabezpečiť všetky jeho potreby, bývam sám
v rodinnom dome na adrese Fialková 8, 911 01 Trenčín. Matka maloletého býva sama v 2-izbovom
byte na adrese Hroznová 6, 911 01 Trenčín.
K maloletému mám vytvorený veľmi intenzívny citový vzťah, a želám si, aby som s ním
mohol tráviť čas a starať sa oňho rovnako ako matka. Som schopný sa o syna osobne starať každý
párny mesiac v roku od prvého dňa párneho mesiaca od 08.00 hod do prvého dňa nepárneho mesiaca o
08.00 hod.

III.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 24 ods. 2 ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa
vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť
dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto
lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z
rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.
Na základe vyššie uvedených skutočností preto navrhujem, aby súd vydal tento

rozsudok

,,Práva a povinnosti rodičov k ich maloletému synovi sa upravujú tak, že maloletý Marek
Mrkvička, nar. 04.04.2010 sa zveruje do striedavej osobnej starostlivosti otca a matky tak, že
maloletý bude každý párny mesiac v roku v osobnej starostlivosti otca a každý nepárny mesiac v
roku v osobnej starostlivosti matky. Odovzdanie a prevzatie maloletého bude vždy v prvý deň
mesiaca o 08.00 hod. Každý z rodičov bude maloleté dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok
v čase zabezpečovania osobnej starostlivosti.
Každý z rodičov je povinný v stanovenom čase prevziať dieťa v bydlisku druhého rodiča a
každý z rodičov je povinný v stanovenom čase dieťa druhému rodičovi odovzdať do osobnej
starostlivosti.
Počas trvania striedavej starostlivosti sa výživné neurčuje.“

S úctou

..................................................................
Ján Mrkvička

