Rozvod manželstva bez maloletých detí

Bratislava, máj 2015

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

Rodinnoprávnej vzťahy upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte „aj zákon o rodine“
v príslušnom gramatickom tvare).
Zákon o rodine okrem iného upravuje vo svojich ustanoveniach § 22 a § 23 dôvody,
keď súd môže, podotýkame, že len MÔŽE manželstvo rozviesť. Súd nemá
povinnosť, t. j. nemusí manželov rozviesť. Uvedené má za cieľ zabrániť podávaniu,
resp. vyhoveniu takým návrhom na rozvod manželstva, ktoré boli podané
v krátkodobom

rozrušení,

prípadne

ani

samotný

navrhovateľ/navrhovateľka

v skutočnosti nemá záujem rozviesť sa, iba chce upriamiť toho druhého manžela
na problém v ich manželstve a nutnosti riešiť ho. Zákon o rodine ukladá súdu, aby
podrobne skúmal dôvodnosť podania návrhu na rozvod, nakoľko záujmom spoločnosti
je zachovanie manželstva. Je možné konštatovať, že v každom rozvodovom konaní
súd skúma konkrétne dôvody rozvratu vzťahu manželov (napr. alkoholizmus, domáce
násilie, miera nezáujmu o manžela/manželku, zrušenie spoločnej domácnosti, či citové
väzby medzi manželmi ochladli natoľko, že k sebe cítia len ľahostajnosť, prípadne
odpor a z toho plynúci nezáujem na zachovaní ich manželstva a pod.). Návrh na
rozvod manželstva môže podať len manžel alebo manželka. Iné osoby nemôžu podať
tento návrh namiesto nich (s výnimkou ak sa dajú zastúpiť na základe plnomocenstva
treťou osobou, napr. Centrom právnej pomoci).
Základné formálne náležitosti návrhu na rozvod manželstva (členenie):
-

-

označiť súd, na ktorý je návrh podávaný,
označiť účastníkov (ten kto podáva návrh sa označuje ako
navrhovateľ/navrhovateľka
a druhý
z manželov
sa
označuje
ako
odporca/odporkyňa), a to meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
prípadne súčasnú adresu ak je iná ako trvalé bydlisko,
označenie návrhu ako „Návrh na rozvod manželstva“,
opis okolností,
návrh na vyhlásenie rozsudku, ktorý môže byť aj v znení: „Súd manželstvo
navrhovateľa - meno priezvisko, nar. XX.XX.XXXX a odporkyne - meno
priezvisko, nar. XX.XX.XXXX rozvádza“,
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-

dátum a podpis navrhovateľa/navrhovateľky (prípadne splnomocneného
zástupcu).

Za návrh na rozvod manželstva sa platí súdny poplatok vo výške 66,- €, ktorý je
možné zaplatiť tak, že si kúpite kolky v tejto hodnote a priložíte ich k návrhu alebo
tento súdny poplatok uhradíte priamo v hotovosti do pokladnice súdu (ak Vám
Centrum právnej pomoci prizná nárok na poskytnutie právnej pomoci v tejto
veci, ste priamo zo zákona oslobodený od súdneho poplatku v celom rozsahu).
Návrh na rozvod sa podáva dvojmo, t. j. jedno vyhotovenie návrhu je určené súdu
a jedno vyhotovenie je určené odporcovi/odporkyni (doručí ho priamo súd). K návrhu je
potrebné priložiť najmä sobášny list a potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte
manželov (napr. potvrdenie obce, že manželia mali na nejakej adrese spoločný
trvalý/prechodný pobyt).
VZOR: Návrh na rozvod manželstva
Okresný súd Svidník
Návrh sa podáva na súde, v ktorého obvode mali
manželia posledné spoločné bydlisko v SR, no
s podmienkou, že v obvode uvedeného súdu býva
aspoň jeden z manželov. Ak nie, je príslušný súd
v ktorého obvode má momentálne bydlisko odporca,

Sov. hrdinov 200/35
089 01 Svidník

ak taký súd nie je, je príslušný súd navrhovateľa.

Navrhovateľka:

Beáta Floriánová, rod. Martinková
nar. 10.12.1980
trvale bytom Mierová 111/111, 089 01 Svidník
toho času bytom Sov. hrdinov 222/2, 089 01 Svidník
štátna občianka SR
(ďalej v texte aj „navrhovateľka“ v príslušnom gramatickom tvare)
Ján Florián, rod. Florián
nar. 09.09.1979
trvale bytom Mierová 111/111, 089 01 Svidník
štátny občan SR
(ďalej v texte aj „odporca“ v príslušnom gramatickom tvare)
Odporca:
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Návrh na rozvod manželstva
Súdny poplatok: 66,- € zaplatený v priložených kolkových známkach
Podané: dvojmo
Prílohy: podľa textu
I.
Manželstvo sme s odporcom uzatvorili dňa 15.02.2010 v meste Svidník a je zapísané
v knihe manželstiev Matričného úradu Svidník vo zväzku 7, ročník 2010 na strane 300
pod por. č. 77. U oboch ide o prvé manželstvo a obaja sme štátni občania SR.
Z manželstva sa nám nenarodili žiadne deti. Naše posledné spoločné bydlisko bolo na
adrese Mierová 111/111, 089 01 Svidník.
Dôkaz:
sobášny list
potvrdenie obce o spoločnom trvalom bydlisku
výsluch navrhovateľky a odporcu
V tejto časti je potrebné uviesť údaje o:
-

dátume uzatvorenia manželstva,
koľké v poradí manželstvo ide (napr. u navrhovateľky môže ísť
o prvé manželstvo a u odporcu môže ísť o druhé manželstvo),
poslednom spoločnom bydlisku (na uvedenej adrese nie je
povinnosť mať trvalý/prechodný pobyt).
II.

S odporcom sme sa zoznámili približne v máji roku 2007, pričom od uvedenej doby
sme spolu začali udržiavať vážnu známosť. V neskoršom období sme sa rozhodli
uzavrieť manželstvo zo vzájomnej citovej náklonnosti. Spoločnú domácnosť sme si
založili najprv u rodičov odporcu v ich rodinnom dome v meste Stropkov. Približne po
šiestich mesiacoch od svadby sme si kúpili trojizbový byt na adrese Mierová 111/111,
089 01 Svidník. Prvé vážne problémy medzi nami začali vznikať vo septembri roku
2013, nakoľko manžel stratil koncom roka 2011 zamestnanie a bol nútený začať
pracovať v Českej republike ako zvárač. V zahraničí pracoval turnusovo, spočiatku tri
týždne tam a jeden týždeň bol doma. Postupom času sa však jeho pracovný pobyt
predlžoval na dlhší čas, pričom domov začal chodiť len minimálne. V marci 2014 som
ho požiadala, aby si našiel zamestnanie v mieste bydliska, nakoľko som mala pocit, že
sme sa začali vzájomne citovo odcudzovať. Odporca mi následne oznámil, že nemieni
zmeniť miesto výkonu svojej práce, a taktiež mi oznámil, že asi pol roka udržiava
známosť s inou ženou. Uvedené ma veľmi zasiahlo, začala som pociťovať voči
odporcovi silný odpor, a to až do takej miery, že som opustila spoločnú domácnosť.
Prisťahovala som sa k mojim rodičom na moju terajšiu adresu.
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Dôkaz: výsluch navrhovateľky a odporcu
III.
Na základe vyššie uvedených skutočností pokladám manželstvo s odporcom
z dôvodu jeho nevery, zrušenia spoločnej domácnosti, straty dôvery a napokon aj
citového odcudzenia sa za čisto formálny zväzok, v ktorom sú vzťahy medzi manželmi
tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že si neplní svoju spoločenskú funkciu, a preto
viac nevidím žiadnu nádej na obnovu nášho manželského spolužitia. Ku dňu podania
tohto návrhu sa uvedená situácia nezmenila.
Dôkaz: výsluch navrhovateľky a odporcu

IV.
Z vyššie uvedených dôvodov navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vyhlásil
tento
rozsudok:
Súd manželstvo navrhovateľky Beáty Floriánovej, rod. Martinkovej, nar. 10.12.1980
a odporcu Jána Floriána, rod. Floriána, nar. 09.09.1979, uzavreté dňa 15.02.2010 vo
Svidníku, zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu Svidník vo zväzku 7, ročník
2010 na strane 300 pod por. č. 77 rozvádza.
Žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
Vo Svidníku, dňa 21.07.2014
V tejto časti je potrebné uviesť ako má súd
rozhodnúť vo veci samej. V konaní o rozvod
manželstva zákon v zásade nepripúšťa žiadať, resp.
priznať náhradu trov konania od protistrany.

___________________
Beáta Floriánová

Chceme Vás upozorniť na možnosť prijať svoje predchádzajúce priezvisko.
V zmysle ustanovenia § 27 zákona o rodine, 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. 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
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mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu
oznámiť, že upúšťa od používania spoločného priezviska.
Na vyššie uvedenú zmenu priezviska nie je potrebné povolenie matričného
úradu ani súhlas druhého manžela, postačuje ak zašlete matričnému úradu
písomné oznámenie, že prijímate opäť svoje predošlé priezvisko, resp. že
upúšťate od používania spoločného priezviska ak ste si svoje predošlé
priezvisko ponechali pri uzatváraní manželstva.

VZOR: Oznámenie o zmene priezviska po rozvode manželstva
Beáta Floriánová, rod. Martinková, nar. 10.12.1980, trvale bytom Mierová 111/111,
089 01 Svidník, toho času bytom Sov. hrdinov 222/2, 089 01 Svidník
Matričný úrad Svidník
Sov. hrdinov 200/33
089 01 Svidník
Vo Svidníku, dňa 26.07.2014
VEC: Oznámenie o zmene priezviska po rozvode manželstva (§ 27 zák. č. 36/2005
Z. z.)
Dňa 15.02.2010 v meste Svidník sme s Jánom Floriánom, rod. Floriánom, nar.
09.09.1979 uzatvorili manželstvo. Dohodli sme sa, že po uzatvorení manželstva
budeme používať jeho priezvisko: Florián – Floriánová.
Okresný súd Svidník nás rozsudkom sp. zn.: 9C/10/2014 zo dňa 22.07.2014
rozviedol a dňa 25.07.2014 predmetný rozsudok nadobudol právoplatnosť v celom
rozsahu.
Týmto Vám v zákonom určenej trojmesačnej lehote oznamujem, že opäť
prijímam svoje predošlé priezvisko „Martinková“.
S pozdravom
______________________
Beáta Floriánová
Prílohy: sobášny list
rozsudok Okresného súdu Svidník sp. zn.: 9C/10/2014 zo dňa 22.07.2014
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ZDROJ:
zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
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