Alexandra Dvorská, trvalý pobyt Rybárska 9, 018 41 Dubnica nad Váhom,
t.č.: 0904 444 444

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

Rozvedená manželka: Alexandra Dvorská, rod. Petrová
nar. 16.01.1980
trvale bytom Rybárska 9, 018 41 Dubnica nad Váhom
občianka SR
(ďalej ako ,,navrhovateľka“)
Bývalý manžel:

Filip Dvorský, rod. Dvorský
nar. 20.03.1977
trvale bytom Tatranská 7, 018 41 Dubnica nad Váhom
občan SR
(ďalej ako ,,bývalý manžel“)
Návrh
na určenie príspevku
rozvedeného manžela

na

výživu

Dvojmo!
Prílohy:

1/ - 4/ podľa textu

Navrhovateľka je oslobodená od platenia súdneho poplatku.

I.
Manželstvo s bývalým manželom bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu Trenčín
dňa 10.10.2014, č.k. 10C/10/2014, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 10.11.2014. Z tohto
manželstva nepochádzajú žiadne deti. Po júli 2015 som zostala bez pracovného pomeru,
nakoľko ma zamestnávateľ prepustil z dôvodu organizačných zmien. V súčasnosti som
evidovaná na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín ako uchádzačka o zamestnanie.
Nárok na dávku v nezamestnanosti mi nevznikol. V súčasnosti sa liečim na cukrovku, som
dlhodobo práceneschopná, pričom som v dôsledku zhoršenia môjho zdravotného stavu musela
medikamentóznu liečbu doplniť aj výživovými doplnkami. Pri takomto zdravotnom stave nie

je možné, aby som sa kdekoľvek zamestnala. Moje výdavky mesačne činia na lieky
a výživové doplnky 130,- EUR. Bývalý manžel je v súčasnosti zamestnaný ako riaditeľ
obchodného oddelenia v banke, jeho mesačný príjem činí 1.000,- EUR v čistom. Taktiež
nemá nijakú vyživovaciu povinnosť.
Dôkaz:

Rozsudok Okresného súdu Trenčín č.k. 10C/10/2014 (Príloha č. 1)
Potvrdenie ÚPSVaR Trenčín o zaradení do zoznamu uchádzačov o
zamestnanie (Príloha č. 2)
Rozhodnutie
zo
Sociálnej
poisťovne
o nepriznaní
dávky
v nezamestnanosti (Príloha č. 3)
Výdavkové bločky o úhradách za lieky a výživové doplnky (Príloha č.
4)
Výsluch účastníkov
Výsluch svedkov

II.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 72 ods. 1 rozvedený manžel, ktorý nie je
schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú
výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti nie som schopná zabezpečiť si prostriedky
na primeranú výživu, navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento
rozsudok

„Bývalý manžel navrhovateľky Filip Dvorský, nar. 20.03.1977 je povinný prispievať
na výživu navrhovateľky Alexandry Dvorskej, rod. Petrovej, nar. 16.01.1980 od 01.10.2015
mesačne sumou 100,- EUR, splatnej vždy do 15. dňa v mesiaci vopred.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania“

S úctou

....................................................................
Alexandra Dvorská

