Júlia Zelená, rod. Kubíková, nar. 17.12.1973, trvale bytom: 924 01 Galanta 234,
tel. č. 0922 123 456, email: juliazelena123456@email.sk
Okresný súd Galanta
Mierové nám. č. 1
924 23 Galanta
V Galante, dňa 16.03.2017
Sp. zn.: ..............................

VEC : V y j a d r e n i e druhého manžela k návrhu na rozvod manželstva

Navrhovateľ:

Róbert Zelený, rod. Zelený
nar. 13.11.1964
trvale bytom: 924 01 Galanta 123
občan SR
(ďalej len ako ,,navrhovateľ“)

Druhý manžel:

Júlia Zelená, rod. Kubíková
nar. 17.12.1973
trvale bytom: 924 01 Galanta 234
občianka SR
(ďalej len ako ,,manželka“)

Vzhľadom na to, že ma navrhovateľ oboznámil so skutočnosťou, že na Okresnom súde
Galanta podal návrh na rozvod manželstva, ktorého rovnopis mi súčasne odovzdal, k tejto veci
podávam nasledovné vyjadrenie:
S rozvodom nášho manželstva súhlasím. Všetky skutočnosti uvedené v návrhu sú pravdivé.
K takémuto riešeniu našej už dlhšie trvajúcej manželskej krízy sme dospeli obaja, po vyjasnení si
vzájomných postojov a dôslednom zvážení situácie. Naše manželstvo nefunguje už dlhšiu dobu
a nevidím zmysel v jeho umelom udržiavaní a násilnom formálnom zotrvávaní vo zväzku, ktorý stratil
svoj obsah a opodstatnenie. Potvrdzujem, že manžel sa zo spoločnej domácnosti odsťahoval vo
februári 2016, jediný kontakt, ktorý udržiavam s navrhovateľom je, keď sa treba na niečom dohodnúť
ohľadom našich synov. Pokiaľ ide o maloletých synov: maloletého Adama Zeleného, nar. 23.12.2008
a maloletého Andreja Zeleného, nar. 29.11.2011, ohľadne našich práv a povinností k maloletým sme
uzavreli rodičovskú dohodu, ktorú manžel spolu so svojim návrhom na rozvod manželstva predložil
súdu na schválenie.
Podľa mňa naše manželstvo funguje už len na papieri, je hlboko a trvalo rozvrátené, neplní a
ani nemôže plniť svoj spoločenský účel. Preto navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal
nasledujúci
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rozsudok:

„Súd manželstvo Róberta Zeleného, rod. Zeleného, nar. 13.11.1964 a Júlie Zelenej
rod. Kubíkovej, nar. 17.12.1973, uzavreté dňa 22.06.2008 v Galante, zapísané v knihe
manželstiev matričného úradu v Galante vo zväzku VI, ročník 2008, na strane 123, pod
poradovým číslom 6, rozvádza.
Maloletý Adam Zelený, nar. 23.12.2008 a maloletý Andrej Zelený, nar. 29.11.2011 sa
na čas po rozvode zverujú do osobnej starostlivosti matky.
Zastupovať maloletého Adama Zeleného, nar. 23.12.2008 a maloletého Andreja
Zeleného, nar. 29.11.2011 a spravovať ich majetok budú obaja rodičia.
Otec je povinný prispievať na výživu maloletého Adama Zeleného mesačne sumou vo
výške 140,- Eur a na výživu maloletého Andreja Zeleného mesačne sumou vo výške 140,-Eur,
pričom sumy výživného je povinný poukazovať k rukám matky maloletých detí vždy do 15. dňa
mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý sa výživné poskytuje.
Otec je oprávnený stýkať sa s maloletým Adamom Zeleným a maloletým Andrejom
Zeleným každý párny víkend v mesiaci vždy od soboty 09:00 hod. do nedele 18:00 hod, ďalej
počas veľkonočných prázdnin každý nepárny kalendárny rok v čase od 07:00 hod. Zeleného
štvrtka, do 18:00 hod. utorka, nasledujúceho po Veľkonočnom pondelku, ďalej počas letných
školských prázdnin každý kalendárny rok v mesiaci júl v čase od 01.07. od 07:00 hod. do
07.07. do 18:00 hod a dňa 25.12. v čase od 09:00 hod. do 18:00 hod.
Matka je povinná maloleté deti na stretnutia s otcom včas a riadne pripraviť a tomuto
odovzdať.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.“
S úctou
............................................
Júlia Zelená
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