Michal Mak, trvale bytom Záhradnícka 1000/1, 924 01 Galanta

Okresný súd Galanta
Mierové nám č.1
924 23 Galanta
V Trenčíne, dňa 06.12.2014

Navrhovateľ:

Michal Mak
nar. 17.07.1977
trvale bytom Záhradnícka 1000/1, 924 01 Galanta
občan SR
(ďalej len ako „navrhovateľ“)

Odporkyňa:

Marta Maková, rod. Cukrová
nar. 12.02.1982
trvale bytom Záhradnícka 1000/1, 924 01 Galanta
občianka SR
(ďalej len ako „odporkyňa“)

Návrh
na rozvod manželstva

Dvojmo!
Prílohy:

1/ sobášny list - 1x originál
2/ potvrdenie Mestského úradu Galanta o pobyte
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Súdny poplatok z návrhu na začatie konania vo výške 66 € je zaplatený formou kolkových
známok nalepených na prvopise návrhu.

I.
S odporkyňou som uzavrel manželstvo dňa 10.10.2010 v rímsko-katolíckom kostole v
Galante. Naše manželstvo je zapísané v knihe manželstiev matričného úradu v Galante vo
zväzku 10, ročník 2010, na strane 210, pod poradovým číslom 1.
U oboch nás, účastníkov konania ide o manželstvo prvé. Z nášho manželstva sa nám
deti nenarodili.
Posledné spoločné bydlisko sme mali a vlastne dodnes máme v Galante.
Dôkaz:

- sobášny list
- potvrdenie Mestského úradu Galanta o pobyte
II.

S odporkyňou sme sa vzali z lásky po takmer päťročnej známosti. Sprvu bolo naše
manželstvo harmonické, s menšími aj väčšími hádkami, žili sme však šťastný a pokojný
rodinný život. Obaja sme veľmi túžili po dieťati, ale žiaľ sa nám nedarilo. Keď to už trvalo
dlhší čas, nejako sme sa obaja utiahli do seba, čoraz menej sme spolu komunikovali, prestali
sme plánovať našu budúcnosť. Aj keď sme sa rozprávali o tom, že by sme sa mali pokúsiť
naše manželstvo zachrániť, nešlo to. Obaja sme začali žiť len kvôli svojej robote, mňa osobne
z práce domov nič neťahalo, radšej som zostal vonku s kamarátmi a vracal sa až večer.
Približne od júna roku 2014 sme spolu takmer prestali komunikovať, manželka asi v tom čase
začala chodiť na brigády do zahraničia, bola takmer vždy preč, a keď sa vracala domov, aj tak
takmer vždy šla k svojim rodičom, ja som chodil spolu s kamarátmi von sa zabávať. Až tak
sme sa od seba odcudzili, že každému z nás bolo úplne jedno, čo robí ten druhý. Okrem toho,
že platíme spoločný úver resp. všetky réžie spojené s bývaním, spolu vôbec nehospodárime,
intímne sa približne od toho júna roku 2014 nestýkame. Obaja sme dospeli k tomu, že spolu
žiť nemôžeme, všetko čo malo s našou láskou spoločné, sa vytratilo a k tomu, aby mohol
každý z nás začať nový život, treba ukončiť to posledné, čo nás spája – naše nefunkčné a len
formálne existujúce manželstvo.
Moje rozhodnutie rozviesť sa s manželkou, odporkyňou je definitívne. Citovo sme sa
od seba úplne odcudzili a aj s ňou už nemienim spolu žiť. Myslím si, že aj ona je toho istého
názoru, keďže má svoj vlastný život a o naše manželstvo takisto nejaví žiadny záujem.
Vzhľadom na naše vzájomné správanie sa jedného voči druhému a k nášmu manželstvu za
posledné roky, ako aj na absolútnu rozdielnosť našich pováh, už nemám záujem na ďalšom
zotrvaní v manželstve, ktoré je hlboko a trvalo rozvrátené, neplní a ani nemôže plniť svoj
spoločenský účel.
Dôkaz:

- výsluch účastníkov

III.
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Po vykonanom dokazovaní, oboznámením sa s listinnými dôkazmi a výsluchom
účastníkov navrhujem, aby súd vydal tento
rozsudok:
„Súd manželstvo Michala Maka, nar. 17.07.1977 a Marty Makovej, rod. Cukrovej,
nar. 12.02.1982, uzavreté dňa 10.10.2010 v Galante, ktoré je zapísané v knihe manželstiev
matričného úradu v Galante vo zväzku 10, ročník 2010, na strane 210, pod poradovým číslom
1, rozvádza.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.“

Michal Mak
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