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Návrh na výkon práva na osobný styk
Haagska dohoda z 25. októbra 1980 o občiansko-právnych aspektoch medzinárodných únosov detí

žiadajúca strana - správny orgán alebo žiadateľ požiadaný správny orgán

týkajúce sa dieťaťa

ktoré dovŕší 16. rok života dňa

Poznámka: Nasledujúce položky vyplnte co najpodrobnejsie.

I. Identita dietata a jeho rodicov 
1. Dieta
Priezvisko a meno

Pohlavie
ženské mužské

Dátum a miesto narodenia Štátna príslušnosť

Obvyklý pobyt pred prepravením alebo navrátením naspäť

Číslo cestovného pasu alebo občianskeho preukazu, ak ho dieťa má

Popis osoby, prípadne fotografia (pozri prílohu)

2. Rodičia
2.1. Matka
Priezvisko a meno

Dátum a miesto narodenia

Štátna príslušnosť

Povolanie

Miesto obvyklého pobytu

Číslo cestovného pasu alebo občianskeho preukazu

2.2 Otec
Priezvisko a meno

Dátum a miesto narodenia

Štátna príslušnosť

Povolanie

Miesto obvyklého pobytu

Číslo cestovného pasu alebo občianskeho preukazu

2.3 Dátum a miesto uzavretia manželstva
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II. Žiadatel
3.
Priezvisko a meno

Štátna príslušnosť žiadateľa

Povolanie žiadateľa

Adresa

Číslo cestovného pasu alebo občianskeho preukazu

Vzťah k dieťaťu

Meno a adresa právneho zástupcu, ak existuje

III. Miesto, na ktorom sa dieta nachádza
4.1 Údaje o osobe, u ktorej má dieťa svoj obvyklý pobyt
Priezvisko a meno

Dátum a miesto narodenia, ak sú známe

Štátna príslušnosť, ak je známa

Povolanie

Posledná známa adresa

Číslo cestovného pasu alebo občianskeho preukazu

Popis osoby, príp. fotografia (pozri prílohu)

4.2 Ďalšie osoby, ktoré by prípadne mohli poskytnúť dodatočné informácie o obvyklom pobyte dieťaťa

IV. Cas , miesto, dátum a okolnosti odopierania práva na styk

V. Skutocne alebo právne dôvody, ktoré zdôvodnujú žiadost
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VI. Zahájený civilný proces

VII. Dietatu je umozneny styk s:
a)
Priezvisko a meno

Dátum a miesto narodenia

Adresa

Telefónne číslo

b)
Návrhy, akým spôsobom by malo byť právo vykonané 

VIII. Iné poznámky

IX. Zoznam priložených listín *)

Dátum

Miesto
Podpis a/alebo pečiatka  žiadajúceho správneho orgánu 
alebo žiadateľa

                                                
*) napr. overené rozhodnutie alebo dohoda vo veci práva na starostlivosť alebo osobného styku, potvrdenie alebo miestoprísažné vyhlásenie o uplatňovanom práve 

informácia o sociálnej situácii dieťaťa, splnomocnenie pre správny orgán, aby konal v danej veci


