ROZVOD MANŽELSTVA

Bratislava, marec 2012
Spracované pracovníkmi Centra právnej pomoci

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

K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.
Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi
manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od
manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.
Za podanie návrhu na rozvod manželstva sa v súčasnosti platí súdny poplatok vo výške 66,eur.
Návrh na rozvod manželstva musí byť po formálnej stránke podpísaný a datovaný. Návrh
treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal
na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.
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VZOR: Návrh na rozvod manželstva
Okresný súd
Saratovská 1/a
844 54 Bratislava IV
Informatívna poznámka:
Návrh na rozvod manželstva sa podáva na súde, v ktorého obvode mali manželia
posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, za podmienky, že v obvode súdu
býva aspoň jeden z manželov, ak nie, je
príslušný všeobecný
súd podľa
momentálneho bydliska odporcu a ak nie je taký súd, príslušný je všeobecný súd
podľa navrhovateľa.

Navrhovateľka:
Irena Vábiová, rod. Zajacová, nar.: 03.04.1972
Trvale bytom: Bratislava, Saratovská 32
Štátna občianka SR
Odporca:
Karol Vábi, rod. Vábi, nar. 04.03.1976
Trvale bytom: Bratislava, Saratovská 32
Štátny občan SR
Informatívna poznámka:
Návrh musí obsahovať meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, bydlisko
účastníkov, príp. označenie ich zástupcov a údaj o štátnom občianstve.

Návrh na rozvod bezdetného manželstva
I.
S odporcom som uzavrela manželstvo dňa 20.02.1995 na Matričnom úrade
v Bratislave III. U obidvoch účastníkov ide o prvé manželstvo. Z manželstva sa nám
nenarodili žiadne deti. Obidvaja účastníci sme slovenskí štátni občania a naše
spoločné posledné bydlisko bolo v Bratislave na Saratovskej ul. 32.
Dôkaz:
Sobášny list
Doklad o poslednom spoločnom bydlisku účastníkov
Informatívna poznámka:
V časti I. je potrebné uviesť presné údaje kedy bolo uzavreté manželstvo, o ktoré
manželstvo v poradí ide a adresu posledného spoločného bydliska. Uvedené je
potrebné doložiť aj kópiami dokladov preukazujúcich uvedené skutočnosti.
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II.
Manželstvo sme uzavreli po krátkej známosti. Okrem menších nedorozumení bolo
pomerne harmonické až do roku 2008. K vážnemu narušeniu manželských vzťahov
došlo v januári 2008, keď odporca stratil zamestnanie. Odporca mi nedáva peniaze
na vedenie domácnosti.
Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Výsluch svedkyne – sestry navrhovateľky: Jany Porizkovej, Mliečna 24, Bratislava
Výsluch svedkyne – matky navrhovateľky: Agnesy Zajacovej, Mliečna 24, Bratislava
Informatívna poznámka:
V časti II. je potrebné uviesť údaje, ktoré sú príčinami rozvratu manželského
spolužitia; v prípade násilia je potrebné predložiť aj lekársku správu a potvrdenie
o tom, že bol na miesto privolaný policajný orgán. Upozornenie: dané doklady je
potrebné zahrnúť do dôkazov a predložiť vo fotokópii súdu. Taktiež je vhodné označiť
svedkov – príbuzných, členov rodiny, ostatné osoby, ktoré by mali byť predvolané na
pojednávanie, aby boli vypočuté súdom.

III.
Napriek tomu, že odporca prestal pracovať, snažila som sa ho podporovať v úsilí
nájsť si nové, adekvátne zamestnanie, avšak bez úspechu. Čoraz častejšie sa
zdržiaval v miestnych pohostinstvách a požíval alkoholické nápoje. Domov chodil
pod vplyvom alkoholu, kvôli ktorému vznikali medzi nami hádky. Odporca sa voči
mne správal agresívne a viac razy ma fyzicky napadol. Viac razy som bola nútená
privolať policajný orgán a vyhľadať lekársku pomoc. V novembri 2008 mi spôsobil
zlomeninu ramennej kosti s dobou liečenia dva mesiace. Odporca po tomto čine
prestal s fyzickými útokmi. Súhlasil s návštevou manželskej poradne, avšak na dve
dohodnuté stretnutia sa ani raz nedostavil. Sám potom takéto stretnutie neinicioval.
V marci 2010 začal podnikať, avšak po pol roku s podnikaním prestal. Pôžičky, ktoré
si vo finančných inštitúciách zobral na rozbehnutie podnikateľskej činnosti som mu
pomohla splatiť ja, nakoľko hrozilo, že prídeme o byt.
Dôkaz:
Výsluch svedkyne – sestry navrhovateľky: Jany Porizkovej, Mliečna 24, Bratislava
Výsluch svedkyne – matky navrhovateľky: Agnesy Zajacovej, Mliečna 24, Bratislava
Kópie lekárskych správ a potvrdení z polície
IV.
Vzťahy medzi manželmi, z vyššie uvedených dôvodov zapríčinených odporcom, sú
tak vážne rozvrátené, že naše manželstvo neplní a ani v budúcnosti už nemôže plniť
svoj spoločenský účel. Po prerušení nášho manželského spolužitia v máji 2011,
kedy som sa od odporcu odsťahovala do podnájmu, niet žiadnej nádeje na jeho
obnovenie. Preto sa chcem s odporcom rozviesť.
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Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Informatívna poznámka:
Z návrhu musí byť zjavné, čoho sa navrhovateľ domáha a doplniť pravdivý opis
rozhodujúcich skutočností a predložiť dôkazy na podporu svojich tvrdení.

V.
Navrhujem preto, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento
r o z s u d o k:
Manželstvo Ireny Vábiovej, rod. Zajacovej a Karola Vábiho, uzavreté dňa
20.02.1995 pred Miestnym národným výborom v Bratislava III, zapísané v knihe
manželstiev Matriky ........... vo zväzku 14 roč. 1995, str. 32, pod por. č. 215, sa
rozvádza.
Informatívna poznámka:
V V.časti je potrebné sformulovať návrh znenia rozsudku, ktorý navrhovateľka
navrhuje súdu vydať.

V Bratislave, dňa 17. októbra 2011

Irena Vábiová
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Upozorňujeme
na
možnosť
prijať
svoje
predošlé
priezvisko.
Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné
priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva
matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.
A taktiež manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako
spoločné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé priezvisko svoje
predošlé priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode
manželstva matričnému úradu oznámiť, že upúšťa od používania spoločného priezviska.
Oznámiť prijatie svojho predošlého priezviska je možné ústne i písomne, nie je predpísaná
forma. Súhlas bývalého manžela k prijatiu predošlého priezviska nie je nutný a bývalý
manžel prijatie predošlého priezviska ani nijako nemôže ovplyvniť.

VZOR písomného podania:

Anna Jedlíková, rod. Šťastná, bytom Wolkrova 15, Bratislava
Matričnému úradu
Bratislava 3
Vec: Oznámenie Anny Jedlíkovej, rod. Šťastnej, o zmene priezviska po
rozvode manželstva
Dňa 11. 11. 1980 som uzavrela manželstvo s Tiborom Jedlíkom pred Miestnym
úradom Bratislava 3. Jeho priezvisko bolo naším spoločným priezviskom.
Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III z 10. 2. 2010 č. k. 12 C 937/04-31,
v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 30. 6. 2011 sp. zn. 14 Co
803/05, bolo naše manželstvo právoplatne rozvedené. Rovnopisy vyhotovenia
uvedených rozhodnutí tvoria prílohu tohto oznámenia.
V zákonom stanovenej trojmesačnej lehote oznamujem, že prijímam opäť svoje
predošlé priezvisko „Šťastná“.
V Bratislave 30. augusta 2011
Anna Jedlíková, rod. Šťastná
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Zdroj:
platné právne predpisy Slovenskej republiky
internet
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