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OTÁZKY A ODPOVEDE
Radí PhDr. et Mgr. Oľga JAROŠOVÁ
zo súkromnej sociálnej poradne

V máji nás rozviedli, v auguste budem rodiť. S exmanželom už dlho nemám
a nechcem mať nič spoločné. Musím ho uviesť ako otca v rodnom liste dieťaťa? Aj keby som dokázala, že dieťa nie je jeho?
Tereza

Žiaľ, v rodnom liste bude uvedený ako otec dieťaťa váš exmanžel. Aj v prípade,
že biologický otec dieťaťa potvrdí otcovstvo súhlasným vyhlásením pred matričným úradom. Za otca dieťaťa sa totiž považuje manžel matky, ak sa dieťa narodí
v čase od uzavretia manželstva do tristo dní po zániku manželstva, čo vo vašom
prípade neprejde. Túto záležitosť môžete potom riešiť na súde návrhom na zapretie otcovstva a určením otcovstva takisto buď na súde, alebo na matričnom
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úrade.

S otcom môjho dieťaťa nie
sme manželia, ale žijeme
v spoločnej domácnosti.
Posledného pol roka to medzi
nami neklape, prestal prispievať
aj na dieťa, hoci v podnikaní sa
mu darí. Mám nárok na výživné?
Renáta

Môžete podať návrh na súd, a to
dokonca spätne od chvíle, keď
otec na dieťa prestal prispievať, čím si prestal plniť svoju
rodičovskú povinnosť. Ak to jeho
majetkové pomery dovoľujú,
súd môže určiť okrem výživného
aj to, aby prispieval na tvorbu
úspor pre dieťa. V takom prípade, by ste dieťaťu zriadili účet,
kam by sa peniaze poukazovali.
Návrh na určenie výživného sa
podáva v štyroch rovnopisoch
na príslušný súd, teda okresný
súd v mieste bydliska dieťaťa.
Rozumie sa tým miesto, kde
dieťa žije, bez ohľadu na to, kde
má trvalý pobyt.
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Zdravie

Mám súdom určené výživné. Posledný rok mi ho exmanžel neplatí v plnej výške, posledné dva mesiace
vôbec. Čo mám robiť?
Zlatica

Ak rodič nezaplatí aspoň tri po sebe nasledujúce mesiace alebo dlh po sčítaní dosiahne výšku
aspoň trojmesačného výživného, môžete podať
trestné oznámenie za to, že si neplní vyživovacie
povinnosti. S právoplatným rozhodnutím o určení
výživného navštívte exekútorský úrad. Exekútor
začne dlžné výživné vymáhať, pričom exekučné
konanie trvá najmenej tri mesiace. Ak váš bývalý
manžel nepracuje a nemá úspory, exekútorský
úrad vám vydá potvrdenie, s ktorým môžete
požiadať Úrad práce sociálnych vecí a rodiny,

oddelenie dávok v hmotnej núdzi, o náhradné
výživné. Okrem exekútorského potvrdenia si pripravte právoplatné rozhodnutie súdu o výživnom,
potvrdenie o návšteve školy aj o svojom príjme.
Náhradné výživné vám totiž nevyplatia, ak váš
mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych
mesiacov presiahol 2,2-násobok výšky životného
minima, teda 435,80 eura. Náhradné výživné sa
pohybuje do výšky 108,50 eura, ale presnú sumu
vyčíslia pracovníci úradu, ktorí vám aj poradia
s náležitosťami. Obráťte sa na nich.

Pred pár mesiacmi upravil súd výživné pre moju sedemročnú dcéru, no prihodil sa mi pracovný úraz
a zrejme budem dlhšie práceneschopná. Výživné a nemocenské dávky nám nepostačujú, pomáhajú
mi rodičia. Môžem opäť požiadať o zvýšenie výživného?
Milena

Zákon neurčuje, po akom čase sa môže podať nový návrh na určenie výživného. Hovorí len, že súd môže zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv
a povinností, teda o výške výživného, ak sa zmenia pomery na strane rodiča
alebo dieťaťa. Za zmenu pomerov považujeme stratu zamestnania, zvýšenie alebo zníženie príjmu, ale aj zlý zdravotný stav či zvýšenie výdavkov na
dieťa a podobne. Je zrejmé, že na vašej strane došlo k zmene pomerov,
preto môžete podať nový návrh na zvýšenie výživného.

Otázky píšte na izdravie@7plus.sk

