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Návrh na zvýšenie (zníženie)* už určeného výživného 

pre maloleté dieťa/deti 

  Správne odpovede v zaškrtávacích políčkach označte prosím písmenom  x       -  x           
                                                  

              Okresný súd    

                                                  

Oprávnený/oprávnená 

  meno a priezvisko:   

                                                  

  adresa bydliska:   

                                                  

  dátum narodenia:     štátne občianstvo:   

                                                  

  telefonický kontakt:   elektronická pošta:    

                                                  

Povinný/povinná 

  meno a priezvisko:   

                                                  

  adresa bydliska:   

                                                  

  dátum narodenia:     štátne občianstvo:   

                                                  

  telefonický kontakt:   elektronická pošta:    

                                                  

1. Maloleté dieťa                                         

  meno a priezvisko:   

                                                  

  adresa bydliska:   

                                                  

  dátum narodenia:     štátne občianstvo:   

                                                  

2. Maloleté dieťa                                         

  meno a priezvisko:   

                                                  

  adresa bydliska:   

                                                  

  dátum narodenia:     štátne občianstvo:   

                                                  

3. Maloleté dieťa                                         

  meno a priezvisko:   

                                                  

  adresa bydliska:   

                                                  

  dátum narodenia:     štátne občianstvo:   

4. Maloleté dieťa                                         

  meno a priezvisko:   

                                                  

  adresa bydliska:   
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  dátum narodenia:     štátne občianstvo:   

                                                  

1. Vzťahy účastníkov 

1.1 S povinným/povinnou sme manželia.   áno     nie             

                                                  

1.2 S povinným/povinnou sme manželia. Manželstvo sme uzavreli 

                                                  

   dňa     pred                    

                                                  

1.3 S povinným/povinnou máme tieto deti (meno, vek) 

  

                                                  

  

                                                  

  

                            

 

        

 

          

1.4 S povinným/povinnou spolu v jednej domácnosti   žijeme     nežijeme     

                            

 

        

 

          

1.5 Adresa spoločnej domácnosti (ak iná ako bydlisko)   

                                                  

2. Príjmy oprávneného/oprávnenej 

2.1 Oprávnený/oprávnená      je   nie je  zamestnaný/ zamestnaná od:     
                                                  

  ako:   

                                                  

2.2 Označenie zamestnávateľa:   

                                                  

2.3 Priemerný mesačný príjem:                           

                                                  

2.4 Mzda (plat) zo zamestnania za posledné 3 mesiace: 

      V mesiaci Mzda/Plat Suma               

                          

                          

                          

                                                  

3. Príjmy povinného/povinnej 

3.1   Nie sú mi známe                           
                                                  

3.2 Povinný/povinná      je   nie je  zamestnaný/ zamestnaná od:     

                                                   

 
ako:   

                                                  

3.3 Označenie zamestnávateľa:   

                                                  

3.4 Priemerný mesačný príjem povinného/povinnej                 
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4. Iné vyživovacie povinnosti 
4.1 Oprávnený/oprávnená má vyživovacie povinnosti voči iným maloletým deťom (meno, vek, suma): 

    Meno Vek Suma                 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                                                  
4.2 Povinný/povinná má vyživovacie povinnosti voči iným maloletým deťom (meno, vek, suma):   

    Meno Vek Suma                 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                                                  

    nie je mi známe                             

                                                  

5. Mesačné výdavky oprávneného/oprávnenej 
5.1 Náklady na bývanie (mesačne):                       

                                                  
5.2 Cestovné do zamestnania (mesačne):                     

                                                  
5.3 Na lieky (mesačne):                               

                                                  
5.4 Iné (mesačne):       

                                                  

  

                                                  

  

                                                  

  

                                                  

  

                                                  

6. Majetkové pomery oprávneného/oprávnenej, maloletého dieťaťa a ich zmena oproti stavu 

v čase predchádzajúceho určenia výživného 

  Tieto pomery sa zmenili nasledovne: 
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7. Známe majetkové pomery povinného/povinnej a ich zmena oproti stavu v čase 

predchádzajúceho určenia výživného (ak ich poznáte) 

  Tieto pomery sa zmenili nasledovne: 

  

                                                  

8. Plnenie vyživovacej povinnosti a Výdavky na dieťa/deti, pre ktoré sa má výživné určiť a 

ich zmena oproti stavu v čase predchádzajúceho určenia výživného 

1. Maloleté dieťa – Meno:     

                

                 8.1 Plnenie vyživovacej povinnosti                                 

Povinný/povinná plní vyživovaciu povinnosť voči 1. maloletému dieťaťu: 

  meno:    

 

mesačne: 

     

                            vo výške:   
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    neplní si vyživovaciu povinnosť vôbec 

     

                            neplní si ju od: 

 

                                

  

         

                              

    resp. uvádzam posledné plnenia na výživu (mesiac, rok, suma): 

          

                          V mesiaci Rok Suma 

                     

                     

                     

         

 

          

         

 

                                                

8.2 Výdavky na dieťa/deti, pre ktoré sa má výživné určiť a ich zmena oproti stavu v čase 

predchádzajúceho určenia výživného 

                v súčasnosti (mesačne)     pri predchádzajúcom určení   

8.2.1 Stravné (mesačne):                        

                                                  

8.2.2 Cestovné (mesačne):                       

                                                  

8.2.3 Záľuby (mesačne):                       

                                                  

8.2.4 Výdavky na školu (mesačne):                    

                                                  

8.2.5 
Iné (opíšte aké a ako sa 

zmenili):                                         
  

                                                  

                                                  

2. Maloleté dieťa – Meno:     

8.1 Plnenie vyživovacej povinnosti                                 

Povinný/povinná plní vyživovaciu povinnosť voči 2. maloletému dieťaťu: 

  meno:    

 

mesačne: 

     

                            vo výške:   
 

                            

  

          

                            

    neplní si vyživovaciu povinnosť vôbec 

     

                            neplní si ju od: 

 

                                

  

         

                              

    resp. uvádzam posledné plnenia na výživu (mesiac, rok, suma): 

          

                          V mesiaci Rok Suma 
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8.2 Výdavky na dieťa/deti, pre ktoré sa má výživné určiť a ich zmena oproti stavu v čase 

predchádzajúceho určenia výživného 

                v súčasnosti (mesačne)     pri predchádzajúcom určení   

8.2.1 Stravné (mesačne):                        

                                                  

8.2.2 Cestovné (mesačne):                       

                                                  

8.2.3 Záľuby (mesačne):                       

                                                  

8.2.4 Výdavky na školu (mesačne):                    

                                                  

8.2.5 
Iné (opíšte aké a ako sa 

zmenili):                                         

                                                  
  

                                                  

3. Maloleté dieťa – Meno:     

                

                 8.1 Plnenie vyživovacej povinnosti                                 

Povinný/povinná plní vyživovaciu povinnosť voči 3. maloletému dieťaťu: 

  meno:    

 

mesačne: 

     

                            vo výške:   
 

                            

  

          

                            

    neplní si vyživovaciu povinnosť vôbec 

     

                            neplní si ju od: 

 

                                

  

         

                              

    resp. uvádzam posledné plnenia na výživu (mesiac, rok, suma): 

          

                          V mesiaci Rok Suma 
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8.2 Výdavky na dieťa/deti, pre ktoré sa má výživné určiť a ich zmena oproti stavu v čase 

predchádzajúceho určenia výživného 

                v súčasnosti (mesačne)     pri predchádzajúcom určení   
8.2.1 Stravné (mesačne):                        

                                                  

8.2.2 Cestovné (mesačne):                       

                                                  

8.2.3 Záľuby (mesačne):                       

                                                  

8.2.4 Výdavky na školu (mesačne):                    

                                                  

8.2.5 Iné (opíšte aké a ako sa zmenili):                               

                                                  
  

                                                  

4. Maloleté dieťa – Meno:     

8.1 Plnenie vyživovacej povinnosti                                 

Povinný/povinná plní vyživovaciu povinnosť voči 4. maloletému dieťaťu: 
                                                  

  meno:      mesačne:       

                                                  

    vo výške:   
 

                            

                                                  

    neplní si vyživovaciu povinnosť vôbec       

                                                  

    neplní si ju od: 

 

                                

  

 
                                              

    resp. uvádzam posledné plnenia na výživu (mesiac, rok, suma):                 

           

  V mesiaci Rok Suma 

 

                

       

 

                

       

 

                

       

 

                

 

     

 

                

 

                                                

8.2 Výdavky na dieťa/deti, pre ktoré sa má výživné určiť a ich zmena oproti stavu v čase 

predchádzajúceho určenia výživného 

                v súčasnosti (mesačne)     pri predchádzajúcom určení   

8.2.1 Stravné (mesačne):                        

                                                  

8.2.2 Cestovné (mesačne):                       

                                                  

8.2.3 Záľuby (mesačne):                       
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8.2.4 Výdavky na školu (mesačne):                    

                                                  

                         

                         

8.2.5 Iné (opíšte aké a ako sa zmenili):                             
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10. Opis skutkového stavu 
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11. Návrh rozhodnutia súdu (1. maloleté dieťa): 

                                                  
Súd m e n í rozsudok ................................................ zo dňa ............................. ............. tak, že  zvyšuje / znižuje  výživné pre 

maloletého ................................. zo strany otca/matky zo sumy..................................... na sumu ...... ......................................... 

mesačne s účinnosťou od ................................................ tak, že zvýšené výživné je otec/matka maloletého povinný zasielať 

vždy do 15-tého dňa v mesiaci vopred k rukám matky/otca dieťaťa. 

                                                  
Navrhujem, aby súd rozhodol o povinnosti otca/matky zaplatiť zameškané výživné maloletého dieťaťa v 

sume................................, k mojim rukám. 

                                                  

                                                  

  V        dňa                   

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

  

 

                        Podpis        

                                                  

                                                  

  * tento návrh podávam v troch rovnopisoch 

  * Ako prílohy pripájam 

    a) kópiu posledného rozhodnutia o určení vyživovacej povinnosti 

    b) posledné ročné zúčtovanie dane oprávneného/oprávnenej 

    c) rozhodnutia o  ďalších vyživovacích povinnostiach oprávneného/oprávnenej 
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11. Návrh rozhodnutia súdu (2. maloleté dieťa): 

                                                  
Súd m e n í rozsudok ................................................ zo dňa ............................. ............. tak, že  zvyšuje / znižuje  výživné pre 

maloletého ................................. zo strany otca/matky zo sumy..................................... na sumu ...... ......................................... 

mesačne s účinnosťou od ................................................ tak, že zvýšené výživné je otec/matka maloletého povinný zasielať 

vždy do 15-tého dňa v mesiaci vopred k rukám matky/otca dieťaťa. 

                                                  
Navrhujem, aby súd rozhodol o povinnosti otca/matky zaplatiť zameškané výživné maloletého dieťaťa v 

sume................................, k mojim rukám. 

                                                  

                                                  

  V        dňa                   

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

  

 

                        Podpis        

                                                  

                                                  

  * tento návrh podávam v troch rovnopisoch 

  * Ako prílohy pripájam 

    a) kópiu posledného rozhodnutia o určení vyživovacej povinnosti 

    b) posledné ročné zúčtovanie dane oprávneného/oprávnenej 

    c) rozhodnutia o  ďalších vyživovacích povinnostiach oprávneného/oprávnenej 
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11. Návrh rozhodnutia súdu (3. maloleté dieťa): 

                                                  
Súd m e n í rozsudok ................................................ zo dňa ............................. ............. tak, že  zvyšuje / znižuje  výživné pre 

maloletého ................................. zo strany otca/matky zo sumy..................................... na sumu ...... ......................................... 

mesačne s účinnosťou od ................................................ tak, že zvýšené výživné je otec/matka maloletého povinný zasielať 

vždy do 15-tého dňa v mesiaci vopred k rukám matky/otca dieťaťa. 

                                                  
Navrhujem, aby súd rozhodol o povinnosti otca/matky zaplatiť zameškané výživné maloletého dieťaťa v 

sume................................, k mojim rukám. 

                                                  

                                                  

  V        dňa                   

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

  

 

                        Podpis        

                                                  

                                                  

  * tento návrh podávam v troch rovnopisoch 

  * Ako prílohy pripájam 

    a) kópiu posledného rozhodnutia o určení vyživovacej povinnosti 

    b) posledné ročné zúčtovanie dane oprávneného/oprávnenej 

    c) rozhodnutia o  ďalších vyživovacích povinnostiach oprávneného/oprávnenej 
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11. Návrh rozhodnutia súdu (4. maloleté dieťa): 

                                                  
Súd m e n í rozsudok ................................................ zo dňa ............................. ............. tak, že  zvyšuje / znižuje  výživné pre 

maloletého ................................. zo strany otca/matky zo sumy..................................... na sumu ...... ......................................... 

mesačne s účinnosťou od ................................................ tak, že zvýšené výživné je otec/matka maloletého povinný zasielať 

vždy do 15-tého dňa v mesiaci vopred k rukám matky/otca dieťaťa. 

                                                  
Navrhujem, aby súd rozhodol o povinnosti otca/matky zaplatiť zameškané výživné maloletého dieťaťa v 

sume................................, k mojim rukám. 

                                                  

                                                  

  V        dňa                   

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

  

 

                        Podpis        

                                                  

                                                  

  * tento návrh podávam v troch rovnopisoch 

  * Ako prílohy pripájam 

    a) kópiu posledného rozhodnutia o určení vyživovacej povinnosti 

    b) posledné ročné zúčtovanie dane oprávneného/oprávnenej 

    c) rozhodnutia o  ďalších vyživovacích povinnostiach oprávneného/oprávnenej 

      

                                                  

                                                  

 


