Martin Tichý, trvalý pobyt Javorová 4, 911 05 Trenčín

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 80 Trenčín
V Trenčíne, dňa 02.09.2015

Navrhovateľ:

Martin Tichý, rod. Tichý
nar. 05.05.1980
trvale bytom Javorová 4, 911 05 Trenčín
občan SR

Odporkyňa:

Marcela Tichá, rod. Malá
nar. 10.10.1980
trvale bytom Javorová 4, 911 05 Trenčín
občianka SR

Návrh
na rozvod bezdetného manželstva

Dvojmo!
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 odporkyňou som uzavrel manželstvo 11.10.2005 v rímsko-katolíckom kostole v
Trenčíne. Naše manželstvo je zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu v Trenčíne vo
zväzku 23, ročník 2005, na strane 47, pod poradovým číslom 126. U oboch z nás ide o prvé
manželstvo, z ktorého sa nám nenarodili žiadne deti. Posledné spoločné bydlisko sme mali na
adrese Javorová 4, 911 05 Trenčín. Naše manželstvo bolo harmonické len prvých 6 rokov po
jeho uzavretí. Po uvedenej dobe naše vzájomné vzťahy ochladli. Začali sme sa vzájomne
odcudzovať a pred dvoma rokmi sa odporkyňa bez uvedenia dôvodu odsťahovala zo

spoločného bytu. Neskôr som sa dozvedel, že býva u Miroslava Malého, s ktorým udržiava
intímny vzťah.
Dôkaz:

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

II.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 23 ods. 1 súd môže manželstvo na návrh niektorého z
manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo
nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.
Pretože manželstvo účastníkov je vážne rozvrátené a niet žiadneho predpokladu, že by mohlo
plniť svoj spoločenský účel, vzhľadom k vyššie uvedenému navrhujem, aby súd po vykonanom
dokazovaní vydal nasledovný

rozsudok

„Súd manželstvo účastníkov konania Martina Tichého, nar. 05.05.1980 a Marcely Tichej,
rod. Malej, nar. 10.10.1980 uzavreté dňa 11.10.2005 v rímsko-katolíckom kostole v Trenčíne,

zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu v Trenčíne zväzok 23, ročník 2005, strana
47, por. č. 126, rozvádza.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.“

S úctou

....................................................................
Martin Tichý

