VÝŽIVNÉ
zvýšenie výživného
na maloleté dieťa/deti

Bratislava, marec 2012
Spracované: pracovníkmi Centra právnej pomoci
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UPOZORNENIE:
ÚDAJE UVEDENÉ V TEXTE SÚ INFORMAČNÉHO CHARAKTERU. ZHODA VŠETKÝCH
OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ČISTO NÁHODNÁ.
Vyživovacia povinnosť každého rodiča bez ohľadu na jeho schopnosti, možnosti a majetkové
pomery je minimálne vo výške 30% sumy životného minima pre nezaopatrené neplnoleté
dieťa alebo nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.
Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom je možné meniť, len ak sa zmenia pomery, kedy sa
prihliada na vývoj životných nákladov. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov.
Výživné na maloleté dieťa (deti) je možné zvýšiť alebo žiadať spätne tri roky od podania
návrhu, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.
Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný
preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a
umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj
ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť,
predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje
dvadsaťnásobok sumy životného minima.
POZOR: Keďže podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v platnom znení, je
životným minimom jednej plnoletej osoby 189,83 eur mesačne, suma, z ktorej bude súd
vychádzať ako z predpokladaného príjmu, je 3.796,60 eur.
Právo na výživné sa nepremlčuje!
Premlčujú sa však práva na jednotlivé opakujúce sa
poskytnú právnici Centra právnej pomoci).

plnenia (viac informácií Vám

Konanie o zvýšenie výživného na maloleté dieťa (deti) je oslobodené od súdneho
poplatku.
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VZOR: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté deti

Okresný súd
Bratislava III
Nám. Biely Kríž 7
832 50 Bratislava
Navrhovateľka:
Mgr. Lucia Malá, nar. 16.10.1973
Trvale bytom: Osadná 11, 831 03 Bratislava
štátna občianka SR
Odporca:
Ing. Alojz Malý, nar. 29.08.1965
Trvale bytom: Osadná 11, 831 03 Bratislava
štátny občan SR
Maloleté deti:
Lukáš Malý, nar. 14.12.1998,
Trvale bytom: u navrhovateľky
štátny občan SR
David Malý, nar. 30.01.2002,
Trvale bytom: u navrhovateľky
štátny občan SR
Informatívna poznámka:
Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté deti sa podáva na príslušnom súde podľa
adresy bydliska dieťaťa.

Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté deti
I.
Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III zo dňa 19. 4. 2008 č. k. 42 C
71/2007-37 boli maloleté deti Lukáš Malý a David Malý, na čas po rozvode ich
rodičov zverení do mojej osobnej starostlivosti a otec bol zaviazaný prispievať na
výživu Lukáša Malého mesačne sumou 80,- eur a Davida Malého mesačne sumou
80,- eur.
Dôkaz:
Rozsudok Okresného súdu Bratislava III, sp. zn. 42 C 71/2007-37
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Informatívna poznámka:
V I. časti je potrebné presne špecifikovať rozhodnutie súdu, ktorým bola naposledy
upravovaná vyživovacia povinnosť voči maloletým deťom.

II.
Od roku 2010 náklady spojené s výchovou maloletého Lukáša Malého a Davida
Malého podstatne vzrástli. V čase pôvodného rozhodovania o výživnom bol maloletý
Lukáš žiakom piatej triedy základnej školy a maloletý David žiakom druhej triedy
základnej školy.
V súčasnej dobe je maloletý Lukáš žiakom deviatej triedy. Je reprezentantom
futbalového klubu Inter Bratislava, čím mi vznikajú zvýšené výdavky spojené so
zabezpečovaním oblečenia, športovej výbavy a sústredení. Jeho mesačné výdavky
sú nasledovné: oblečenie a strava vo výške 85,- eur; poplatok za stravu v školskej
jedálni 23,30 eur; poplatok za členstvo v športovom klube 33,- eur, športová výbava
50,- eur, vitamíny 16,- eur a štyri razy do roka poplatok za sústredenie vo výške
150,- eur.
Maloletý David je žiakom šiestej triedy, medzi jeho mimoškolské aktivity patrí
reprezentácia v tenisovom klube. Jeho mesačné výdavky sú nasledovné: oblečenie
a strava vo výške 85,- eur; poplatok za stravu v školskej jedálni 16,50 eur; poplatok
za členstvo v športovom klube 33,- eur, športová výbava 50,- eur, vitamíny 16,- eur
a dva razy do roka poplatok za sústredenie vo výške 128,- eur.
V čase pôvodného rozhodovania súdu o výživnom maloletých detí, otec
pracoval vo firme INVEST, a. s., vo Zvolene, Záhradná 6, s mesačným zárobkom
400,00,- eur. V súčasnosti je samostatne zárobkovo činná osoba, vlastní firmu, ktorá
sa zaoberá distribúciou a predajom kožených sedacích súprav. Jeho mesačné príjmy
sa v súčasnosti pohybujú od 800,- eur do 950,- eur. Ja som pôvodne pracovala
v zdravotníckom zariadení s mesačným zárobkom 393,- eur. V súčasnej dobe som
bez zamestnania a poberám len podporu v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne.
Dôkaz:
Potvrdenie o návšteve školy maloletých detí
Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní dávky v nezamestnanosti
Potvrdenie o evidencii na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
Výsluch účastníkov
Výdavkové bločky ohľadom ošatenia, školských potrieb, vitamínov, potvrdenia
o zaplatení stravného v školskej jedálni, potvrdenia o zaplatení poplatku za členstvo
v kluboch a za sústredenia
Potvrdenie o výdavkoch v domácnosti

Informatívna poznámka:
V II. časti je potrebné uviesť dôvody, pre ktoré sa žiada zvýšiť výživné; presne
špecifikovať výdavky, ktoré maloleté deti majú a predložiť na podporu svojich tvrdení
adekvátne potvrdenia.
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III.
Pretože od poslednej úpravy výživného pre maloletého Lukáša a maloletého
Dávida došlo k podstatnej zmene odôvodňujúcej jeho zvýšenie, navrhujem, aby súd
vydal tento
rozsudok:
Súd mení rozsudok Okresného súdu Bratislava III zo dňa 19.4. 2008 č. k. 42 C
71/2007-37 v časti týkajúcej sa výšky výživného pre maloletého Lukáša Malého tak,
že výživné pre maloletého Lukáša Malého voči jeho otcovi Ing. Alojzovi Malému sa
počnúc dňom 01.02.2012 zvyšuje zo sumy 80,- eur na sumu 250,- eur a pre
maloletého Davida Malého tak, že výživné pre maloletého Davida Malého voči jeho
otcovi Ing. Alojzovi Malému sa počnúc dňom 01.09.2011 zvyšuje zo sumy 80,- eur na
sumu 200,- eur splatnú vždy do 10. dňa v mesiaci vopred, ktorú je odporca povinný
poukazovať do rúk matky maloletých detí.
Na zameškané výživné od 01.02.2012 až do zaplatenia súd povoľuje odporcovi
splátky mesačne po 60,- eur splatné spolu s bežným výživným, a to pod stratou
výhody splátok pri nezaplatení čo i len jednej splátky.

Informatívna poznámka:
V III. časti je potrebné sformulovať návrh znenia rozsudku, ktorý navrhovateľka
navrhuje súdu vydať.

V Bratislave, 01. februára 2012

Mgr. Lucia Malá
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Zdroj:
platné právne predpisy Slovenskej republiky
internet
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