PRÍSPEVOK NA VÝŽIVU
ROZVEDENÉHO MANŽELA

Bratislava, marec 2012
Spracované: pracovníkmi Centra právnej pomoci

UPOZORNENIE:
ÚDAJE UVEDENÉ V TEXTE SÚ INFORMAČNÉHO CHARAKTERU. ZHODA VŠETKÝCH
OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ČISTO NÁHODNÁ.

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.
Bývalí manželia sa môžu dohodnúť aj mimosúdne, tzn. že jeden z manželov bude v určitej
výške pravidelne mesačne prispievať na jeho výživu. Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí
rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Súd pri rozhodovaní prihliada aj
na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahu medzi manželmi.
Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov
odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak
rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný
sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní
o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
vyžadujúci sústavnú opateru.
Požiadať o príspevok na výživu rozvedeného manžela nie je možné spätne, len od
podania návrhu na súd; napr. ak od rozvodu manželstva uplynuli už dva roky, je možné
žiadať o príspevok len na zostávajúce obdobie.
Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel (ten, ktorému je výživné
priznané) uzavrie nové manželstvo, alebo ak povinný manžel zomrie.
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VZOR:
Návrh na určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela
Okresný súd
Bratislava III
Nám. Biely Kríž 7
832 50 Bratislava
Navrhovateľka:
Mgr. Júlia Vňaťková, nar. 16.10.1973
Bytom: Tehelná 11, 831 03 Bratislava
Štátna občianka SR
Odporca:
Ing. Alojz Vňaťko, nar. 29.08.1965
Bytom: Za kasárňou 52, 831 06 Bratislava
Štátny občan SR
Informatívna poznámka:
Návrh na určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela sa podáva na príslušnom
súde v mieste bydliska odporcu.

Návrh
na určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela
I.
Manželstvo účastníkov bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu Bratislava
III zo dňa 10.7.2010, č. k. 8C 334/08-120, ktorý nadobudol právoplatnosť 21.8.2010.
Z manželstva sa nám narodil syn Ján Dušan Vňaťko. Na čas po rozvode manželstva
bol syn zverený do mojej osobnej starostlivosti a odporca bol zaviazaný prispievať na
jeho výživu mesačne sumou 120,- eur.
Dôkaz:
Rozsudok Okresného súdu Bratislava III, č.k. 8C 334/08-120
Informatívna poznámka:
V I. časti je potrebné presne špecifikovať rozhodnutie súdu, ktorým bolo manželstvo
účastníkov konania rozvedené.

II.
Po novembri 2010 som zostala bez pracovného pomeru, nakoľko
zamestnávateľ ma prepustil z dôvodu organizačných zmien. V súčasnosti som
evidovaná na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzačka o zamestnanie.
Nárok na dávku v nezamestnanosti mi nevznikol z dôvodu, že som za posledné štyri
roky súvisle nepracovala tri roky. V súčasnosti poberám preddavkovo poskytovanú
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dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke vo výške 109,54 eur mesačne, ktoré
v prípade priznania príspevku na výživu rozvedeného manžela budem povinná po
zúčtovaní príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, vrátiť.
V súčasnosti sa liečim na cukrovku. Môj zdravotný stav sa zhoršil, dodržiavam
diétu pre cukrovkárov a som nútená medikamentóznu liečbu dopĺňať aj výživovými
doplnkami. Mesačne moje výdavky činia 68,- eur.
Odporca je v súčasnosti samostatne zárobkovo činná osoba, vlastní firmu,
ktorá sa zaoberá distribúciou a predajom kožených sedacích súprav. Jeho mesačné
príjmy sa v súčasnosti pohybujú od 800,- eur do 1.000,- eur. Vyživovaciu povinnosť
má iba voči maloletému synovi Jánovi Dušanovi.
Dôkaz:
Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o nepriznaní dávky v nezamestnanosti
Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke
Potvrdenie o evidencii na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
Výsluch účastníkov
Výdavkové bločky o úhradách za lieky, vitamíny, stravu
Informatívna poznámka:
V II. časti je potrebné uviesť dôvody, pre ktoré žiada navrhovateľka určiť výživné.

III.
Odporca mi oznámil, že po rozvode nášho manželstva nie je ochotný ničím
prispievať na moju výživu. Keďže so zreteľom na moju osobnú starostlivosť o syna
Jána Dušana nie som schopná zabezpečiť si prostriedky na moju primeranú výživu,
navrhujem preto, aby súd po vykonaní dokazovania vydal tento
rozsudok:
Odporca je povinný prispievať na výživu navrhovateľky od 01.05.2011 mesačne
sumou 100,- eur splatnú vždy do 15. dňa v mesiaci vopred.
Odporca je povinný nahradiť navrhovateľke
právoplatnosti rozsudku.

trovy konania do troch dní od

Informatívna poznámka:
V III. časti je potrebné sformulovať návrh znenia rozsudku, ktorý navrhovateľka
navrhuje súdu vydať.

V Bratislave, 1. mája 2011
Mgr. Júlia Vňaťková

Zdroj: platné právne predpisy Slovenskej republiky, internet
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