Návrh na zverenie maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti (§ 48 ods. 1 ZR)

									Okresnému súdu
									v Prešove

Navrhovateľka:	MUDr. Jarmila Patová, nar. 18. 6. 1955, bytom Prešov, Košická 54
		štátna občianka SR, stará matka maloletej

Maloletá:	Monika Pohánková, nar. 15. 8. 1998, bytom u starej matky
		štátna občianka SR, zastúpená kolíznym opatrovníkom

Otec dieťaťa:	Eugen Pohánka, nar. 4. 9. 1977, bytom Košice, Nezábudková 72
		štátny občan SR

Návrh
na zverenie maloletej do pestúnskej starostlivosti
I. 
Matka maloletej Moniky, Anna Pohánková, rod. Patová, nar. 28. 9. 1978, ktorá bola mojou dcérou, zomrela pri pôrode v r. 1998. Maloletú Moniku lekári zachránili a odvtedy sme sa o ňu starali s mojím manželom Albertom Patom a od jeho smrti v minulom roku sa o vnučku starám sama. Otec dieťaťa Eugen Pohánka sa v r. 1999 znova oženil a z nového manželstva sa mu narodili dve deti. O starostlivosť o maloletú Moniku nemá záujem, najmä so zreteľom na negatívny vzťah jeho terajšej manželky k tomuto dieťaťu. 
Dôkaz:	Rodný list maloletej
	Výsluch otca dieťaťa Eugena Pohánku z adresy hore
	Úmrtný list matky dieťaťa
II. 
Medzi maloletou Monikou a mnou sa vytvoril veľmi blízky citový vzťah. Výchovné prostredie, v ktorom sa od narodenia nachádza, jej prospieva po všetkých stránkach. Minulý rok začala navštevovať základnú školu, kde dosiahla výborné výsledky. Pre jej ďalší fyzický i duševný vývoj bude najvhodnejšie, ak mi ju súd zverí do pestúnskej starostlivosti. Chcem sa o ňu aj naďalej tak dobre starať ako doteraz. 
Som zapísaná v zozname žiadateľov o pestúnsku starostlivosť v zmysle § 35 zákona č. 305/2005 Z. z. (pred 1. 9. 2005 v zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 195/1998 Z. z.). 
Otec dieťaťa pracuje ako súkromný podnikateľ. 
Dôkaz:	Správa o pomeroch maloletého dieťaťa
	Zadováženie podkladov o príjmoch otca dieťaťa
III. 
Navrhujem, aby súd vydal tento 
rozsudok:
Súd zveruje maloletú Moniku Pohánkovú, nar. 15. 8. 1998, do pestúnskej starostlivosti starej matky MUDr. Jarmily Patovej, bytom Prešov, Košická 54, ktorá bude vykonávať osobnú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletej a v bežných veciach bude maloletú zastupovať a spravovať jej majetok namiesto rodiča. 
Otec Eugen Pohánka je povinný platiť na výživu maloletej Moniky Pohánkovej mesačne sumu 230 € vždy do 10. dňa v mesiaci vopred tak, že výživné bude poukazovať Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove.

V Prešove 20. septembra 2005
MUDr. Jarmila Patová

