Róbert Mak, trvalý pobyt Slnečná 72, 911 01 Trenčín

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

Navrhovateľ:

maloletý Róbert Mak, rod. Mak
nar. 21.05.1998
trvale bytom Slnečná 72, 911 01 Trenčín
občan SR

Otec:

Juraj Mak, rod. Mak
nar. 14.09.1970
trvale bytom Slnečná 72, 911 01 Trenčín
občan SR

Matka:

Daniela Maková, rod. Hrušková
nar. 27.12.1971
trvale bytom Slnečná 72, 911 01 Trenčín
občianka SR

Návrh
o povolenie uzavrieť manželstvo

Dvojmo!
Prílohy:

1/ - 6/ podľa textu

Konanie je oslobodené od súdneho poplatku.
I.
Ku dňu podania návrhu mám 17 rokov. Bývam u svojich rodičov a som študentom 2. ročníka
na Obchodnej akadémii Milana Hodžu v Trenčíne.
Dôkaz:

Rodný list Róberta Maka (Príloha č. 1)

Fotokópia občianskeho preukazu (Príloha č. 2)
Potvrdenie o návšteve školy (Príloha č. 3)

II.
Pred dvomi rokmi som nadviazal známosť s Tatianou Tóthovou, nar. 25.10.1994 bytom
Smreková 36, 911 05 Trenčín, ktorá je zamestnaná ako recepčná v hoteli Slovan, Mierová 14, 911 01
Trenčín. V súčasnosti je v druhom mesiaci tehotenstva. Medzi nami je hlboký, už dlhšiu dobu trvajúci
citový vzťah, rozumieme si, máme spoločné záujmy a chceli by sme preto spolu uzavrieť manželstvo.
Moji rodičia, a taktiež aj rodičia Tatiany Tóthovej s uzavretím manželstva súhlasia, dokonca sa
pravidelne navštevujú. Po hospodárskej stránke bude naše manželstvo zabezpečované z príjmov
Tatiany Tóthovej a do ukončenia mojej prípravy na budúce povolanie aj z príjmov mojich rodičov.
Bývanie máme zabezpečené v prerobenom podkroví rodinného domu mojich rodičov na adrese
Slnečná 72, 911 01 Trenčín.
Dôkaz:

Rodný list Tatiany Tóthovej (Príloha č. 4)
Lekárske potvrdenie o tehotenstve (Príloha č. 5)
Potvrdenie od zamestnávateľa (Príloha č. 6)
Výsluch svedkov

III.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 11 ods. 1 manželstvo nemôže uzavrieť maloletý. Súd
môže v súlade s účelom manželstva výnimočne povoliť uzavretie manželstva maloletému staršiemu ako
16 rokov. Bez povolenia súdu je manželstvo neplatné. V takom prípade súd aj bez návrhu rozhodne, že
manželstvo je neplatné.
Vzhľadom na to, že je predpoklad, že spolu s Tatianou Tóthovou vytvoríme harmonické,
pevné a trvalé životné spoločenstvo žiadam, aby súd vydal po vykonanom dokazovaní tento

rozsudok

„Súd povoľuje, aby maloletý Róbert Mak, nar. 21.05.1998 v Trenčíne, bytom Slnečná 72,
911 01 Trenčín, dieťa rodičov Juraja Maka a Daniely Makovej, rod. Hruškovej, uzavrel manželstvo
s Tatianou Tóthovou, nar. 25.10.1994 bytom Smreková 36, 911 05 Trenčín, dcérou Mariána Tótha
a Vandy Tóthovej, rod. Rumanovej.“

S úctou
...........................................................
Róbert Mak

