Marcela Tichá, trvalý pobyt Javorová 4, 911 05 Trenčín, t.č.: 0904 444 444

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 80 Trenčín
V Trenčíne, dňa 24.10.2016
Manželka:

Marcela Tichá, rod. Pekná
nar. 10.10.1980
trvale bytom Javorová 4, 911 05 Trenčín
občianka SR
(ďalej ako ,,navrhovateľka“)

Manžel:

Tibor Tichý, rod. Tichý
nar. 04.04.1981
trvale bytom Hroznová 1, 911 05 Trenčín
občan SR
(ďalej ako ,,manžel“)

Návrh
na úpravu vyživovacej povinnosti voči
manželke

Dvojmo!
Prílohy:

1/ - 7/ podľa textu

Navrhovateľka je oslobodená od platenia súdneho poplatku.

I.
S manželom som uzavrela manželstvo dňa 01.06.2009 pred Matričným úradom
v Trenčíne, zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu Trenčín zväzok 23, ročník 2009,
na strane 78 pod por. číslom 125. Z manželstva sa nám narodil dňa 13.04.2011 syn Ladislav
Tichý. Naše manželstvo doposiaľ trvá. Ja som v súčasnosti bez zamestnania a manžel pracuje
ako obchodný zástupca, pričom jeho priemerný čistý mesačný príjem činí približne 1.200,EUR. Z dôvodu neustálych nezhôd medzi nami sa manžel odsťahoval zo spoločnej
domácnosti v apríli roku 2012 ku svojim rodičom. Odvtedy spolu nekomunikujeme, celá
starostlivosti o domácnosť aj o maloletého Ladislava je len na mne, pričom poberám len
dávky v hmotnej núdzi vo výške 150,- EUR. Manžel neprispieva ani na domácnosť ani na
svojho syna žiadnou sumou, pričom je zamestnaný a podľa mojich vedomostí má čistý

mesačný príjem približne 1.200,- EUR. Presnú výšku jeho príjmu navrhujem zistiť
prostredníctvom jeho zamestnávateľa. Ja musím zo sociálnych dávok pokryť mesačné
nájomné 120,- EUR, stravu, ošatenie, hygienické potreby a podobne, o čom predkladám
doklady. Nakoľko tieto náklady prevyšujú moje príjmy, neustále mi musia finančne
vypomáhať rodičia. Nevlastním žiaden majetok väčšej hodnoty, žiadne nehnuteľnosti, bývam
v nájomnom byte.
Dôkaz:

Sobášny list (Príloha č. 1)
Rodný list maloletého Ladislava Tichého (Príloha č. 2)
Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín (Príloha č. 3)
Potvrdenie o príjme odporcu (Príloha č. 4)
Výsluch účastníkov
Výsluch svedkov
Rozhodnutie o priznaní dávok v hmotnej núdzi (Príloha č. 5)
Zmluva o nájme bytu (Príloha č. 6)
Inkasný lístok (Príloha č. 7)

II.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 71 ods. 1 manželia majú vzájomnú
vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z
nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri
rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o
domácnosť.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujem, aby súd po vykonanom
dokazovaní vydal tento
rozsudok
„Súd určuje, že manžel navrhovateľky Tibor Tichý, nar. 04.04.1981, je povinný
prispievať na výživu navrhovateľky Marcely Tichej, rod. Peknej, nar. 10.10.1980, sumou
100,- EUR mesačne, vždy do pätnásteho dňa v mesiaci vopred, počnúc dňom podania tohto
návrhu, na účet číslo 1111111111/0200.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.“
S úctou
........................................................
Marcela Tichá

