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Prejavom smerujúcim k započítaniu (§ 580 Občianskeho zákonníka) nie je samo 

predloženie faktúry druhej strane právneho vzťahu, a to ani v prípade, že táto strana 

uzná fakturovanú sumu čo do jej dôvodu a výšky. 

Žalobkyňa sa v konaní domáhala, aby súd uložil žalovanej povinnosť zaplatiť jej sumu 16 

096,35 € s príslušenstvom z dôvodu, že pri vyhotovovaní súpisu majetku úpadcu zistila, že do 

majetku patrí aj pohľadávka úpadcu voči žalovanej v tejto výške; išlo o nezaplatené faktúry za 

nájomné v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov. Uvedená pohľadávka bola 

zaradená žalobkyňou (správkyňou úpadcu) do súpisu podstaty v konkurznom konaní. 

  

Okresný súd Čadca rozsudkom z 29. apríla 2010 č.k. 6 C 184/2009-164 uložil žalovanej 

povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 16 096,35 € s príslušenstvom (konkretizovaným vo 

výroku tohto rozsudku); rozhodol tiež  náhrade trov konania. Vychádzal z toho, že žalovaná 

na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov z 31. augusta 2005 bola povinná platiť 

nájomné v dohodnutej výške. K vzájomnému započítaniu pohľadávok žalovaného a žalovanej 

v zmysle § 580 a § 581 Občianskeho zákonníka nedošlo. Pokiaľ žalovaná v konaní tvrdila, že 

spoločnosti S, a.s. doručila 2. januára 2009 faktúru č. 1/2009 vystavenú na sumu 80 949,26 €, 

súd dospel k záveru, že žalovaná neuniesla dôkaznú povinnosť a nepreukázala, že faktúru 

skutočne doručila uvedenej spoločnosti. Pokiaľ doručenie faktúry potvrdzuje svedok Ing. J. 

O., toto tvrdenie bolo vo veľkej miere všeobecné a nekonkretizovalo spôsob, akým sa mala 

faktúra na jeho stôl dostať. Rozhodnutie o príslušenstve pohľadávky odôvodnil súd 

poukázaním na § 365 a § 369 Obchodného zákonníka a rozhodnutie o trovách konania 

poukázaním na § 142 ods. 1 O.s.p. a úspech žalobkyne v konaní. 

  

Na odvolanie žalovanej Krajský súd v Žiline rozsudkom z 30. augusta 2010 sp. zn. 9 Co 

257/2010 napadnutý rozsudok potvrdil (§ 219 O.s.p.), pričom žiadnemu z účastníkov konania 

nepriznal náhradu trov odvolacieho konania. V odôvodnení rozsudku uviedol, že súd prvého 

stupňa pri hodnotení jednotlivých dôkazov postupoval správne a prijal aj správne právne 

závery. Z predložených listinných dôkazov jednoznačne vyplýva, že žalovaná s úpadcom 

uzatvorila zmluvu o nájme nebytových priestorov vrátane dodatku č. 1, pričom v zmluve je 

vyšpecifikovaný predmet a účel nájmu, ako aj výška nájomného. Na základe tejto zmluvy boli 

vystavované jednotlivé faktúry na zaplatenie nájomného, ktoré zo strany žalovanej napadnuté 

alebo spochybnené neboli. Žalovaná v konaní tvrdila, že došlo k započítaniu pohľadávok, 

lebo voči úpadcovi faktúrou z 2. januára 2009 urobila prejav smerujúci k zapíčaniu. 

Z výpovedí svedkov v konaní však vyplynulo, že táto faktúra nebola  prenajímateľovi 

doručená. Súd prvého stupňa preto správne poukázal na to, že žalovaná v tomto smere 

neuniesla dôkazné bremeno a nepreukázala, že faktúru doručila. Aj podľa názoru odvolacieho 

súdu teda nepreukázala, že urobila kompenzačný prejav adresovaný druhému účastníkovi. K 

započítaniu pohľadávok nedochádza automaticky, len čo sa pohľadávky spôsobilé 

k započítaniu stretnú, ale sa vyžaduje k tomu smerujúci právny úkon niektorého z účastníkov 

záväzkového právneho vzťahu, z ktorého musí byť zrejmé, ktorá pohľadávka a v akom 



rozsahu sa uplatňuje na započítanie proti pohľadávke veriteľa.  Žalovaná hodnoverným 

spôsobom nepreukázala, že list z 2. januára 2009 nazvaný ako započítanie pohľadávky spolu 

s faktúrou z 2. januára 2009 doručila spoločnosti S, a.s. Uvedený započítací prejav 

s predmetnou faktúrou neuvádza žalovaná ani v odôvodnení odporu proti platobnému 

rozkazu, v ktorom len všeobecne konštatuje, že úhrada nájomného sa vykonáva jeho 

čiastočným započítaním a zápočet nastáva priamo dňom splatnosti účtovanej výšky 

nájomného. Následne ale v konaní tvrdila, že k započítaniu došlo práve listom a faktúrou z 2. 

januára 2009. 

  

Na základe podnetu žalovanej podal  generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďale len 

„generálny prokurátor“) proti uvedeným rozsudkom mimoriadne dovolanie. Navrhol, aby 

dovolací súd napadnuté rozsudky zrušil a vec vrátil súd prvého stupňa na ďalšie konanie. 

Podľa názoru generálneho prokurátora sa súdy v danej veci neriadili dôsledne ustanoveniami 

§ 1 až § 3, § 120 ods. 1, § 153 ods. 1, § 220 O.s.p., ani § 580 a § 581 ods. 2 a 3 Občianskeho 

zákonníka. Uviedol, že v konaní došlo v dôsledku toho k inej vade majúcej za následok 

nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 243f ods. 1 písm. b/ O.s.p.). Súdy nevenovali dostatočnú 

pozornosť výsluchu svedka P. H. a Ing. J. O. a tiež jednotlivým ustanoveniam zmluvy 

o nájme nebytových priestorov. Uviedol, že zmluva o nájme nebytových priestorov okrem 

úpravy nájmu obsahovala aj ustanovenia riešiace vzťah medzi vynaloženými investíciami 

žalovanou do rekonštrukcie nehnuteľnosti a platieb dohodnutého nájomného. Poukázal na jej 

článok III., podľa ktorého sa úhrada nájomného vykonáva čiastočným započítaním, ktoré 

nastáva dňom splatnosti účtovanej výšky nájomného. Pozornosť upriamil aj na článok V. 

predmetnej zmluvy, v zmysle ktorého splatnosť a výška pohľadávok predstavujúcich 

investície žalovanej do rekonštrukcie bola podmienená ich odsúhlasením 

prenajímateľom;  dohoda o započítaní môže byť aj ústna (§ 581 ods. 3 Občianskeho 

zákonníka). Podľa názoru generálneho prokurátora bola vôľa prenajímateľa a žalovanej ako 

nájomcu čo do vzájomného započítania ich vzájomných pohľadávok v článku III. nájomnej 

zmluvy prejavená dostatočne určite a pohľadávky boli spôsobilé na započítanie. Konštatoval, 

že výška budúcej predpokladanej pohľadávky uplatnenej na započítanie nemusí byť v čase 

uzatvárania takejto dohody ešte celkom presne známa. Podstatné je, že ide o pohľadávku, 

ktorá je určená na započítanie. V danej veci bol tento predpoklad splnený. S poukazom na 

článok V. zmluvy o nájme generálny prokurátor uviedol, že k vzájomnému započítaniu 

pohľadávok z nájomného a z vynaložených investícií dôjde až na základe odsúhlasenia 

investícií nájomcu prenajímateľom. V danom prípade bol rozhodujúci 22. december 2008, 

keď prenajímateľ písomne schválil výšku investícií 2 438 677,49 Sk a došlo k ich uznania (§ 

558 Občianskeho zákonníka). Momentom odsúhlasenia investícií vynaložených do 

rekonštrukcie nehnuteľnosti prenajímateľom sa pohľadávka žalovanej stala určitou aj 

z hľadiska jej výšky. Z výpovede svedka P. H. vyplynulo, že 22. decembra 2008 bolo 

prerokované aj vzájomné započítanie pohľadávok; súdy tomu ale nevenovali dostatočnú 

pozornosť.   

  

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) dospel k záveru, že mimoriadne 

dovolanie nie je dôvodné. 

  



V prejednávanej veci išlo o záväzkový vzťah medzi podnikateľmi (§ 261 ods. 1 Obchodného 

zákonníka), preto treba vychádzať z právnej úpravy započítania pohľadávok obsiahnutej v § 

358 až § 364 Obchodného zákonníka a § 580 a § 581 Občianskeho zákonníka. Podľa § 1 ods. 

1 Obchodného zákonníka, tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné vzťahy, 

ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia právne 

vzťahy uvedené v odseku 1 sa spravujú ustanoveniami tohto zákona. Ak niektoré otázky 

nemožno riešiť podľa týchto ustanovení, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva. Ak ich 

nemožno riešiť ani podľa týchto predpisov, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, a ak ich 

niet, podľa zásad, na ktorých spočíva tento zákon. Podľa § 358 Obchodného zákonníka na 

započítanie sú spôsobilé pohľadávky, ktoré možno uplatniť na súde. Započítaniu však 

nebráni, ak je pohľadávka premlčaná, ale premlčanie nastalo až po dobe, keď sa pohľadávky 

stali spôsobilými na započítanie. Podľa § 359 Obchodného zákonníka proti splatnej 

pohľadávke nemožno započítať nesplatnú pohľadávku, ibaže ide o pohľadávku voči 

dlžníkovi, ktorý nie je schopný plniť svoje peňažné záväzky.  Podľa § 580 Občianskeho 

zákonníka ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého 

druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči 

druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky 

spôsobilé na započítanie. Podľa ods. 2 tohto ustanovenia započítať nemožno premlčané 

pohľadávky, pohľadávky, ktorých sa nemožno domáhať na súde, ako aj pohľadávky z 

vkladov. Proti splanej pohľadávke nemožno započítať pohľadávku, ktorá ešte nie je splatná. 

  

V predmetnej veci bolo rozhodujúcim právne posúdenie započítacieho prejavu žalovanej, 

ktorý mala urobiť 2. januára 2009 v zmysle faktúry č. 1/2009 splatnej 17. januára 2009.   

  

Započítanie (kompenzácia) je spôsob zániku vzájomne sa kryjúcich pohľadávok dlžníka 

a veriteľa. Tým odpadá dvojité splnenie vzájomných pohľadávok. Právne účinky (zánik 

záväzkov) nastávajú ku dňu stretnutia vzájomných pohľadávok, ak sú splnené všetky 

predpoklady pre započítanie. Základným predpokladom pre započítanie je : a/ vzájomnosť 

pohľadávok – musí ísť o dva záväzky medzi tými istými subjektmi, kedy veriteľ jednej 

pohľadávky je zároveň dlžníkom druhej a naopak, b/ rovnaký druh plnenia – predmetom 

plnenia oboch pohľadávok musia byť veci rovnakého druhu, nie veci individuálne určené, c/ 

spôsobilosť pohľadávok na započítanie – musí ísť o pohľadávky zo súkromnoprávneho 

vzťahu, pričom kompenzabilné nie sú pohľadávky, ktorých započítanie je vylúčené zákonom 

alebo dohodou, d/ právny úkon smerujúci k započítaniu. 

  

K zániku záväzku započítaním nedochádza automaticky, keď sa pohľadávky stretli, ale až na 

základe jednostranného právneho úkonu (compensatio necessaria) alebo dvojstranného 

právneho úkonu – dohody (compensatio voluntaria). 

  

Ku kompenzácii v zmysle § 580 Občianskeho zákonníka je potrebné, aby jeden z účastníkov 

urobil prejav smerujúci k započítaniu adresovaný druhému účastníkovi. Forma pre tento 

právny úkon nie je predpísaná, stačí aj len ústny prejav. Ide o jednostranný právny úkon, pre 



platnosť ktorého sa vyžadujú náležitosti v zmysle § 34 a nasl. Občianskeho zákonníka. Z jeho 

obsahu musí byť zrejmé najmä to, ktorá pohľadávka sa uplatňuje na započítanie, v akej výške, 

proti ktorej pohľadávke veriteľa, prípadne proti ktorým z viacerých pohľadávok. Započítací 

prejav je možné urobiť po tom, čo sa pohľadávky stretli, teda od okamihu splatnosti tej 

pohľadávky, ktorá sa stala splatnou neskôr. Započítací prejav, aj keď bol urobený až po 

splatnosti oboch pohľadávok, má účinky spätne k okamihu stretu pohľadávok (ex tunc). 

K tomuto okamihu, kedy došlo k splatnosti oboch započítavaných pohľadávok, dochádza 

k zániku pohľadávok následkom započítania, a to v rozsahu, v akom sa vzájomne kryjú. Ak je 

jedna z nich vyššia, zaniká len do výšky protipohľadávky, vo zvyšku zostáva naďalej 

v platnosti. 

  

Najvyšší súd nepovažuje za správny názor, že v danom prípade došlo k vzájomnému 

započítaniu pohľadávok z nájomného a z vynaložených investícií odsúhlasím investícií 

prenajímateľom 22. decembra 2008, kedy písomne schválil výšku investícií vložených do 

objektu nájomníčkou. 

  

Už bolo uvedené, že započítanie pohľadávky je podmienené právnou skutočnosťou, ktorou je 

prejav vôle (úkon) započítavajúcej strany smerujúci k započítaniu. Len na základe 

kompenzačného prejavu nastane zánik započítavaných pohľadávok v rozsahu, v akom sa 

kryjú. K takémuto prejavu vôle v danom prípade nedošlo. 

  

Zo zápisnice z rokovania z 22. decembra 2008 vyplýva, že prenajímateľ na základe 

predloženého rozpočtu schválil investíciu do objektu vo výške 2 438 677,49 Sk. Z tejto 

zápisnice nevyplýva, že by žalovaná (nájomníčka) vykonala akýkoľvek úkon smerujúci 

k započítaniu konkrétnej čiastky predstavujúcej jej dlh na dovtedy nezaplatenom nájomnom, 

ktoré jej prenajímateľ účtoval pravidelne faktúrami za každé príslušné obdobie nájmu. 

Z podania žalobkyne zo 16. novembra 2009 vyplýva, že žalovaná nikdy nepredložila 

prenajímateľovi vyúčtovanie vložených investícií do predmetného objektu. Z výpovede 

žalovanej na pojednávaní pred súdom prvého stupňa 1. apríla 2010 navyše vyplýva, že 

žalovaná  od roku 2005 do roku 2008 v účtovnej evidencii svojej firmy neevidovala žiadne 

výdavky, ktoré boli spojené s realizáciou investičných prác do objektu. Z výpovede svedka P. 

H. vyplýva, že 22. decembra 2008 reálne k započítaniu pohľadávky nedošlo, bolo iba 

dohodnuté, že žalovaná vystaví započítaciu faktúru alebo započítací prejav. Námietka 

generálneho prokurátora, že k právnemu úkonu započítania došlo 22. decembra 2008, preto 

nemôže obstáť. 

  

Súdy nižších stupňov potom správne zamerali svoje dokazovanie na preukázanie, či a kedy 

žalovaná urobila voči prenajímateľovi úkon smerujúci k započítaniu. 

  



Podľa § 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka, prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od 

okamihu, keď jej dôjde. V prejednávanej veci žalovaná tvrdila, že  2. januára 2009 osobne 

doručila prejav smerujúci k započítaniu pohľadávky do sídla prenajímateľa a že konečná 

výška investície uplatňovanej na započítanie je určená faktúrou doručenou v tento deň 

prenajímateľovi. Súd prvého stupňa na otázku doručenia tejto písomnosti vykonal dôkladné 

dokazovanie nielen listinnými dôkazmi (o.i. predložením evidencie došlej a odoslanej pošty 

za obdobie od 22. decembra 2008 do 5. januára 2009), ale aj výsluchmi svedkov 

(zamestnancov prenajímateľa). 

  

Písomný prejav vôle je doručený druhému účastníkovi v okamihu, kedy sa ocitne vo sfére 

jeho dispozície, ibaže zákon stanoví určitý spôsob doručovania. Písomnosť sa ocitne vo sfére 

dispozície druhého účastníka tým, že získa možnosť zoznámiť sa s jej obsahom. Nie je pritom 

nevyhnutné, aby sa druhý účastník skutočne s obsahom prejavu vôle zoznámil. Rozhodujúce 

je, aby mal objektívnu možnosť obsah písomnosti poznať.                    

  

Občiansky zákonník nepredpisuje doručenie zásielky obsahujúcej právny úkon smerujúci 

k započítaniu do vlastných rúk druhého účastníka. Takúto zásielku možno druhej strane 

doručiť akýmkoľvek spôsobom, ktorým sa dostane do sféry jej dispozície, teda aj osobným 

odovzdaním. V prejednávanej veci žalovaná tvrdila, že zásielku odovzdala osobne v sídle 

prenajímateľa príslušnej zamestnankyni, ktorá svojim podpisom prevzatie faktúry potvrdila. 

Žalovaná nevedela identifikovať osobu, ktorej faktúru odovzdala a vykonaným dokazovaním 

v konaní bolo preukázané, že podpis na faktúre nepatrí žiadnej zamestnankyni prenajímateľa; 

doručenie faktúry so započítacím prejavom nepotvrdzujú ani údaje vyznačené v knihe 

doručenej a odoslanej pošty. Žalovaná v tomto zmysle neuniesla ju zaťažujúce dôkazné 

bremeno – výsledky vykonaného dokazovania v ničom neopodstatňujú záver, že žalovaná 

listinu obsahujúcu jej prejav vôle smerujúci k započítaniu pohľadávky v uvedený deň doručila 

do sídla prenajímateľa (iný spôsob doručenia ani netvrdila). 

  

Súdy oboch nižších stupňov v danom prípade správne posúdili otázku vzájomného 

započítania pohľadávky a na prejednávanú vec správne aplikovali § 580 a nasl. Občianskeho 

zákonníka. Správny je ich záver, že nedošlo k započítaniu pohľadávky jednostranným 

právnym úkonom žalovanej. Generálny prokurátor neopodstatnene namieta, že napadnuté 

rozhodnutia súdov nižších stupňov spočívajú na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 243f 

ods. 1 písm. c/ O.s.p.).  

  

Najvyšší súd Slovenskej republiky z vyššie uvedených dôvodov mimoriadne dovolanie 

zamietol podľa § 243b ods. 1 O.s.p. v spojení s § 243i ods. 2 O.s.p. 

 


