Michal Múdry, trvalý pobyt Dunajská 87, 911 01 Trenčín

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

Navrhovateľ:

Michal Múdry, rod. Múdry
nar. 24.11.1978
trvale bytom Dunajská 87, 911 01 Trenčín
občan SR

Odporkyňa:

Nora Múdra, rod. Svitková
nar. 06.02.1980
trvale bytom Dunajská 87, 911 01 Trenčín
občianka SR

Návrh
na rozvod manželstva a úpravu práv a
povinností rodičov k maloletému
dieťaťu

Trojmo!
Prílohy:

1/ - 4/ 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 dňa 11.11.2005 v rímsko-katolíckom kostole v
Trenčíne. Naše manželstvo je zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu v Trenčíne vo
zväzku 12, ročník 2005, na strane 198, pod poradovým číslom 27. U oboch z nás ide o prvé

manželstvo. Z manželstva sa nám narodila dcérka, maloletá Lea Múdra, nar. dňa 09.09.2008
v Trenčíne. Posledné spoločné bydlisko sme mali a ešte stále máme na Dunajskej 87, 911 01
Trenčín.
Dôkaz:

Sobášny list (Príloha č. 1)
Rodný list maloletého dieťaťa (Príloha č. 2)
Potvrdenie o poslednom spoločnom bydlisku (Príloha č. 3)
Výsluch účastníkov

II.
S odporkyňou sme začali spolu chodiť vo februári 2003, pričom o rok nato sme začali
spolu bývať v mojom byte na adrese Dunajská 87, 911 01 Trenčín. Vzali sme sa z lásky dňa
11.11.2005. Naše manželstvo bolo šťastné a harmonické. Po narodení našej dcéry Ley
Múdrej, nar. dňa 09.09.2008, sa naše vzťahy zmenili. Manželka stratila o mňa akýkoľvek
záujem. Vždy, keď som jej vyznával lásku ma odignorovala, dokonca prestala so mnou
intímne žiť. V roku 2011 som zistil, že má milenca. Nesmierne ma to zranilo, ale bol som jej
ochotný odpustiť, ak sa ku mne vráti. Ona to ale odmietla, vraj jej to vyhovuje tak ako to je.
Úplne som sa v manželke sklamal. Ďalej už s ňou nedokážem žiť, nič nás už nespája, len naša
spoločná dcéra.
Moje rozhodnutie rozviesť sa s manželkou, odporkyňou je definitívne. Nemienim s
ňou ďalej žiť. Aj keď som sa zo začiatku snažil vytvoriť harmonické a šťastné manželstvo,
moja snaha bola bezvýsledná. Naše manželstvo je hlboko a trvalo rozvrátené, neplní a ani
nemôže plniť svoj spoločenský účel a od nás, ako manželov sa nedá očakávať obnovenie
manželského spolužitia.
Podanie návrhu na rozvod som oznámil aj odporkyni. Ohľadne našich práv
a povinností k maloletej dcére Lei Múdrej sme uzavreli rodičovskú dohodu, ktorú spolu
s týmto návrhom predkladám súdu na schválenie.
Dôkaz:

Dohoda rodičov (Príloha č. 4)
Výsluch účastníkov

III.
Po vykonanom dokazovaní, oboznámením sa s listinnými dôkazmi a výsluchom
účastníkov navrhujem, aby súd vydal tento
rozsudok

„Súd manželstvo Michala Múdreho, nar. 24.11.1978 a Nory Múdrej, rod. Svitkovej,
nar. 06.02.1980, uzavreté dňa 11.11.2005 v rímsko-katolíckom kostole v Trenčíne, ktoré je
zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu v Trenčíne vo zväzku 12, ročník 2005, na
strane 198, pod poradovým číslom 27, rozvádza.
Maloletá Lea Múdra, nar. dňa 09.09.2008 sa na čas po rozvode zveruje do osobnej
starostlivosti matky.
Otec aj matka budú zastupovať maloletú a spravovať jej majetok.
Otec je povinný platiť výživné pre maloletú Leu Múdru, nar. dňa 09.09.2008 vo
výške 120,- EUR mesačne počnúc právoplatnosťou tohto rozsudku, vždy do 15. dňa toho
ktorého mesiaca vopred na účet matky vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu 11111111111/0200.
Otec je oprávnený stýkať sa s maloletou Leou Múdrou, nar. dňa 09.09.2008
neobmedzene.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.“

S úctou

...........................................................
Michal Múdry

