Marcela Tichá, trvalý pobyt Javorová 4, 911 05 Trenčín, t.č.: 0904 444 444

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 80 Trenčín
V Trenčíne, dňa 24.10.2016

Matka:

Marcela Tichá, rod. Pekná
nar. 10.10.1980
trvale bytom Javorová 4, 911 05 Trenčín
občianka SR
(ďalej ako ,,navrhovateľka“ alebo ,,matka“)

Manžel matky:

Tibor Tichý, rod. Tichý
nar. 04.04.1981
trvale bytom Hroznová 1, 911 05 Trenčín
občan SR
(ďalej ako ,,manžel“)

Maloleté dieťa:

Vanda Tichá, rod. Tichá
nar. 12.01.2013
trvale bytom Javorová 4, 911 05 Trenčín
občianka SR
(ďalej ako ,,maloletá“)

Návrh
na zapretie otcovstva matkou dieťaťa

Trojmo!
Prílohy:

1/ - 3/ podľa textu

Súdny poplatok z návrhu na začatie konania vo výške 66,- EUR je zaplatený formou kolkových
známok nalepených na prvopise návrhu.
I.
S manželom sme uzavreli manželstvo dňa 14.02.2008 na Matričnom úrade v Trenčíne. Naše
manželstvo je zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu Trenčín, zväzok 13, ročník 2008, na

strane 54, pod por. číslom 145. S manželom sme si od začiatku manželstva nerozumeli pre rôznosť
povahových vlastností, záujmov a názorov. V júli 2011 manžel opustil spoločnú domácnosť
a nasťahoval sa k Anne Dolnej na adresu Hroznová 1, 911 05 Trenčín, ktorá je jeho partnerkou. Ja
žijem od októbra 2011 v spoločnej domácnosti s Jurajom Suchoňom. Z pohlavných stykov, ktoré od
tejto doby spolu udržiavame sa narodila maloletá Vanda. Zákonná domnienka otcovstva svedčí môjmu
manželovi, avšak ten nemôže byť biologickým otcom maloletej. Od júla 2011 s ním totiž neudržiavam
pohlavné, ani žiadne iné styky. V čase rozhodnom pre počatie dieťaťa som sa stýkala iba s mojím
partnerom Jurajom Suchoňom, ktorý otcovstvo k maloletej Vande uznáva. Po rozvode môjho
terajšieho manželstva sa plánujeme s mojím partnerom Jurajom Suchoňom zosobášiť. Konanie o
rozvod manželstva medzi mnou a manželom sa vedie na Okresnom súde v Trenčíne pod sp. zn.
10P/10/2015.
Dôkaz:

Sobášny list (Príloha č. 1)
Rodný list maloletej Vandy Tichej (Príloha č. 2)
Spis Okresného súdu v Trenčíne, sp. zn. 10P/10/2015 (Príloha č. 3)
Výsluch účastníkov
Výsluch svedkov

II.
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. § 88 ods. 2 aj matka môže do troch rokov od narodenia
dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel. Ustanovenia o práve na zapretie otcovstva manželom
matky dieťaťa sa použijú primerane.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní
vydal tento
rozsudok

„Súd určuje, že manžel matky maloletej Tibor Tichý, nar. 04.04.1981 nie je otcom maloletej
Vandy Tichej, nar. 12.01.2013 z matky Marcely Tichej, rod. Peknej, nar. 10.10.1980.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.“

S úctou

....................................................................
Marcela Tichá

