Ondrej Hofer, trvalý pobyt Brezová 98, 911 08 Trenčín, t.č.: 0904 444 444

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

Manžel matky:

Ondrej Hofer, rod. Hofer
nar. 30.07.1983
trvale bytom Brezová 98, 911 08 Trenčín
občan SR
(ďalej ako ,,navrhovateľ“)

Matka:

Mária Hoferová, rod. Slaná
nar. 16.06.1985
trvale bytom Hlavná 84, 911 01 Trenčín
občianka SR
(ďalej ako ,,matka maloletej“)

Maloleté dieťa:

Lívia Hoferová, rod. Hoferová
nar. 12.08.2013
trvale bytom Hlavná 84, 911 01 Trenčín
občianka SR
(ďalej ako ,,maloletá“)

Návrh
na zapretie otcovstva manželom
matky dieťaťa

Trojmo!
Prílohy:

1/ - 2/ podľa textu

Súdny poplatok z návrhu na začatie konania vo výške 66,- EUR je zaplatený formou
kolkových známok nalepených na prvopise návrhu.

I.
S matkou maloletej sme uzavreli manželstvo dňa 07.07.2008 v rímsko-katolíckom
kostole v Trenčíne, ktoré je zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu Trenčín, zväzok
12, ročník 2008, na strane 45, pod por. číslom 145. Naše manželstvo doposiaľ trvá.
Dôkaz:

Sobášny list (Príloha č. 1)
II.

V júni 2012 som opustil spoločnú domácnosť, a odsťahoval som sa ku svojim rodičom
na adresu Brezová 98, 911 08 Trenčín, kde bývam aj v súčasnosti. Od môjho odchodu som sa
do spoločnej domácnosti nevrátil, a ani som sa s matkou maloletej nestretol. V septembri
2013 som sa dozvedel, že sa jej narodila dcéra Lívia Hoferová. Keďže naše manželstvo stále
trvá, bol som zapísaný do rodného listu maloletej ako jej otec ja. Z vyššie uvedeného vyplýva,
že je vylúčené, aby som bol otcom maloletej. Navrhujem súdu, aby vyzval matku maloletej,
aby určila totožnosť skutočného biologického otca maloletého dieťaťa Lívia Hoferová, nar.
12.08.2013, a v prípade, ak tak neučiní, vykonať znalecké dokazovanie formou genetických
testov a v tomto prípade na náhradu trov dokazovania zaviazať v plnom rozsahu matku
maloletej.
Dôkaz:

Rodný list maloletej Lívie Hoferovej (Príloha č. 2)
Výsluch účastníkov
III.

Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 87 ods. 1 ak sa narodí dieťa v čase medzi
stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a trojstým dňom po tom, čo manželstvo
zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, možno otcovstvo zaprieť len vtedy, ak je vylúčené,
že by manžel matky mohol byť otcom dieťaťa.
Vzhľadom na uvedené navrhujem, aby súd vydal nasledovný
rozsudok
„Súd určuje, že Ondrej Hofer, nar. 30.07.1983, trvale bytom: Brezová 98, 911 08
Trenčín, nie je otcom maloletej Lívie Hoferovej, narodenej dňa 12.08.2013, trvale bytom:
Hlavná 84, 911 01 Trenčín z matky Márie Hoferovej, nar.: 16.06.1985.
,,Matka maloletej je povinná zaplatiť navrhovateľovi trovy konania k rukám
navrhovateľa, a to do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.“

S úctou

...........................................................
Ondrej Hofer

