Dohoda
o zrušení príspevku na výživu rozvedeného manžela

Účastníci dohody:
Povinný:

Filip Pekný, rod. Pekný
nar. 20.03.1977
trvale bytom Dubová 7, 018 41 Dubnica nad Váhom
občan Slovenskej republiky
(ďalej len ako „povinný“)

a
Oprávnená:

Alexandra Pekná, rod. Malá
nar. 16.01.1980
trvale bytom Kvetná 9, 018 41 Dubnica nad Váhom
občianka Slovenskej republiky
(ďalej len ako „oprávnená“)

I.
Úvodné ustanovenia
1. Rozsudkom Okresného súdu Trenčín č.k. 10C/10/2014 zo dňa 09.01.2015 bola
povinnému určená povinnosť prispievať na výživu oprávnenej. V zmysle vyššie
uvedeného rozsudku, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21.01.2015,
súd zaviazal povinného platiť príspevok na výživu oprávnenej ako rozvedenej manželky
sumou vo výške 100,- EUR od 01.01.2015 vždy do každého 15. dňa toho-ktorého
mesiaca vopred k rukám oprávnenej.
2. Podľa § 72 ods. 1 zákona o rodine 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.
3.

Podľa ust. § 231 Civilného sporového poriadku, rozsudok ukladajúci povinnosť plniť v
budúcnosti splatné dávky alebo splátky možno na základe žaloby zmeniť, ak sa
podstatne zmenili pomery, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie dávok alebo
splátok. Zmena rozsudku je prípustná od času, keď nastala podstatná zmena pomerov.
II.
Predmet dohody

1. Povinná dňa 16.07.2015 uzavrela pracovnú zmluvu so zamestnávateľom: Stredná
odborná škola strojárska, Dubová 15, 018 41 Dubnica nad Váhom na vykonávanie
učiteľských prác s nástupom do práce 01.08.2015. Od tohto dátumu je oprávnená schopná
sama sa živiť a sú preto splnené všetky podmienky na to, aby bola povinnosť povinného
platiť oprávnenej príspevok na výživu ako rozvedenej manželky zrušená.

2. Účastníci tejto dohody sa preto dohodli, že povinnosť povinného voči oprávnenej platiť
jej príspevok na výživu zaniká ku dňu 01.10.2015.
3. V čase uzavretia tejto dohody prebieha na Okresnom súde Trenčín konanie pod sp.zn.
10C/10/2015 o zrušenie povinnosti povinného platiť príspevok oprávnenej, na ktorého
začatie podal žalobu povinný dňa 05.05.2015, a s ktorým návrhom oprávnená súhlasí.
4. Povinný sa s oprávnenou dohodli, že oprávnená nie je povinná vrátiť povinnému už
doposiaľ uhradený príspevok na jej výživu, ktorý jej zaplatil po podaní žaloby na zrušenie
povinnosti prispievať na výživu rozvedeného manžela.

III.
Záverečné ustanovenia
1. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, že
obsah tejto dohody je im známy, plne s ním súhlasia, prejav ich vôle je dostatočne určitý
a zrozumiteľný, vážny a slobodný, a preto túto dohodu na znak súhlasu s jej obsahom
dnešného dňa podpisujú.
2. Zmeny a doplnky tejto dohody sa môžu vykonať výlučne písomne formou dodatku.
3. Táto dohoda je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu a z ktorých
každý účastník tejto dohody obdrží po jednom vyhotovení.
V Dubnici nad Váhom, dňa 18.10.2016

Povinný

Oprávnená

...................................................

....................................................

Filip Pekný

Alexandra Pekná

