Žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu – VZOR
Okresný súd, adresa

Žalobca: meno, dátum narodenia, bydlisko
Žalovaný: meno, dátum narodenia, bydlisko

Žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu

I.
Dňa XX som so žalovaným ako predávajúcim uzatvorila kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je predaj
osobného motorového vozidla Alfa Romeo Julietta za dohodnutú kúpnu cenu 80 000 EUR. Kúpnu cenu
som žalovanému uhradila v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet
žalovaného a žalovaný mi odovzdal motorové vozidlo. Dva týždne po uzatvorení kúpnej zmluvy, dňa
XX, som bola v akútnom stave hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení Nemocnice XX, kde mi bola
diagnostikovaná bipolárna afektívna porucha a nasadená liečba. Vďaka liečbe sa moje ochorenie
stabilizovalo a ja som si uvedomila, že kúpnu zmluvu som so žalovaným uzatvorila výlučne pod vplyvom
duševnej poruchy. Ako je zrejmé z lekárskej správy psychiatra MUDr. XX, ktorého od prepustenia
z nemocnice navštevujem, duševná porucha, ktorou trpím, sa môže rozvíjať celé mesiace, pričom
pacient si vôbec nemusí uvedomovať, že nie je v poriadku. Nikdy som nechcela vlastniť osobné
motorové vozidlo, nemám vodičský preukaz a prepravujem sa výlučne na bicykli. Sumu 80 000 EUR,
ktorú som žalovanému uhradila ako kúpnu cenu, mi poskytla moja matka za účelom kúpy bytu, nakoľko
nevlastním žiadnu nehnuteľnosť a moja finančná situácia mi neumožňuje jej kúpu. V súčasnosti nemám
kde bývať, matka sa so mnou nezhovára, prespávam u kamarátky, nemám žiadne peniaze, moja
situácia je zúfalá. Motorové vozidlo, ktoré mi žalovaný odovzdal, bolo vyrobené v roku 1999 a jeho
aktuálna hodnota je cca 8 000 EUR. Žalovaného som sa pokúšala kontaktovať, no na moje maily
nereagoval a nezdvíhal mi telefón.

Navrhované dôkazy (uviesť čokoľvek, čo preukazuje tvrdenia žalobcu):
• Kúpna zmluva zo dňa XX
• Prepúšťacia správa z hospitalizácie
• Lekárska správa MUDr. XX
• Výsluch účastníkov
• Výsluch svedka (napr. matky – meno, priezvisko, adresa)
• Osvedčenie o evidencii vozidla
• Ocenenie vozidla subjektom XX zo dňa XX
• Maily odoslané žalovanému

II.
Na základe vyššie uvedených skutočností som presvedčená, že kúpnu zmluvu som uzatvorila v duševnej
poruche, ktorá ma robila na jej uzatvorenie neschopnou.
Preto navrhujem, aby súd vydal tento
rozsudok:
Súd určuje, že kúpna zmluva uzavretá medzi XX a XX dňa XX je neplatná.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobkyni trovy konania do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti
rozsudku.

V .... dňa Podpis
Dvojmo s prílohami podľa textu

