Ján Mrkvička, trvalý pobyt Kvetinková 79, 911 05 Trenčín

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

Manžel:

Ján Mrkvička, rod. Mrkvička
nar. 12.04.1978
trvale bytom Kvetinková 79, 911 05 Trenčín
občan SR
(ďalej ako ,,navrhovateľ“)

Manželka:

Jana Mrkvičková, rod. Pekná
nar. 23.09.1981
trvale bytom Zelená 10, 911 05 Trenčín
občianka SR
(ďalej ako ,,manželka“)

Návrh
na určenie neplatnosti manželstva

Dvojmo!
Prílohy:

1/ - 3/ podľa textu

Súdny poplatok z návrhu na začatie konania vo výške 66,- EUR je zaplatený formou
kolkových známok nalepených na prvopise návrhu.
I.
S manželkou som uzavrel manželstvo 12.12.2011 pred Matričným úradom v Trenčíne,
a je zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu v Trenčíne zväzok 23, ročník 2011,
strana 47, por. č. 126. Z tohto manželstva nepochádzajú žiadne deti. Posledné spoločné
bydlisko sme mali v Trenčíne, Zelená 10.

Dôkaz:

Sobášny list (Príloha č. 1)
Potvrdenie o poslednom spoločnom bydlisku (Príloha č. 2)

II.
V roku 2015 som sa dozvedel, že 10.04.2008 manželka uzavrela pred orgánom cirkvi
v Prahe manželstvo s Jiřím Malým. Preto som sa od odporkyne odsťahoval ku svojim
rodičom, kde bývam doteraz. Nakoľko ide o okolnosť vylučujúcu uzavretie manželstva, je
potrebné vyhlásiť manželstvo účastníkov konania za neplatné.
Dôkaz:

Výsluch účastníkov
Sobášny list odporkyne s Jiřím Malým (Príloha č. 3)

III.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 9 ods. 1 manželstvo nemožno uzavrieť so
ženatým mužom alebo s vydatou ženou; v takom prípade súd aj bez návrhu rozhodne, že
manželstvo je neplatné.
Po vykonanom dokazovaní, oboznámením sa s listinnými dôkazmi a výsluchom
účastníkov navrhujem, aby súd vydal tento

rozsudok

„Súd určuje neplatnosť manželstva účastníkov Jána Mrkvičku, nar. 12.04.1978
a Jany Mrkvičkovej, rod. Peknej, nar. 23.09.1981, uzavretého 12.12.2011 pred Matričným
úradom v Trenčíne, zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu v Trenčíne zväzok 23,
ročník 2011, strana 47, por. č. 126.
Žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.“

S úctou

...................................................
Ján Mrkvička

