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Porušenie povinnosti záložným veriteľom podľa § 151m ods. 8 Občianskeho zákonníka 

postupovať pri predaji zálohu s náležitou starostlivosťou tak, aby záloh predal za cenu, 

za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný predmet zvyčajne predáva za porovnateľných 

podmienok v čase a mieste predaja zálohu, nemá za následok neplatnosť zmluvy 

o predaji zálohu podľa § 39 Občianskeho zákonníka, môže však – ak sú splnené ostatné 

predpoklady – viesť k zodpovednosti za škodu podľa § 420 Občianskeho zákonníka.  

Okresný súd Čadca rozsudkom z 12. augusta 2009 č.k. 11 C 33/2007-288 určil, že je neplatná 

kúpna zmluva z 8. januára 2007 uzatvorená medzi žalobkyňou, v mene ktorej konal žalovaný 

2/, a žalovaným 1/, ktorej predmetom bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. 

Neplatnosť kúpnej zmluvy posudzoval podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka (ďalej 

len „OZ“) v spojení s § 151m ods. 8 OZ. Vychádzal z toho, že pri predaji zálohu má záložný 

veriteľ postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby záloh predal za cenu, za ktorú sa 

rovnaký alebo porovnateľný predmet zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok v čase 

a mieste predaja zálohu. Pri predaji nehnuteľností žalovaný 2/ nepostupoval s odbornou 

starostlivosťou, keď tieto predal za hodnotu o 25% nižšiu, t.j. 1 050 000 Sk, čo je len 75% 

hodnoty stanovenej znaleckým posudkom (1 400 000 Sk). Takúto kúpnu zmluvu považoval 

pre jej rozpor so zákonom (§ 39 OZ v spojení s § 151m ods. 8 OZ) za neplatnú. 

                  

Na odvolanie žalovaných 1/ a 2/ Krajský súd v Žiline rozsudkom z 24. apríla 2012 sp. zn. 8 

Co 214/2011 rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu o určenie neplatnosti kúpnej 

zmluvy zamietol. Po zopakovaní dokazovania listinnými dôkazmi na rozdiel od súdu prvého 

stupňa vychádzal z toho, že predajná cena zálohu 1 050 000 Sk sa podstatne nelíši od ceny, za 

ktorú sa bežne predáva porovnateľná vec na danom mieste a v danom čase, pretože táto 

predstavuje 87,5% zo sumy určenej znaleckým posudkom (ako všeobecnej ceny 

nehnuteľností 1 200 000 Sk, ku ktorej na rozdiel od súdu prvého stupňa nepripočítal hodnotu 

nájmu ako „závady“ 200 000 Sk), t.j. 12,5%, čo je nemenej ako 20% všeobecnej ceny. Ďalej 

vychádzal z právneho názoru, že žalobkyňou tvrdené porušenie povinnosti v zmysle § 151m 

ods. 8 OZ zakladá právo na náhradu škody a nemá za následok neplatnosť právneho úkonu 

(kúpnej zmluvy) pre rozpor so zákonom (§ 39 OZ). 

  

Proti rozsudku odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie z dôvodu, že rozhodnutie 

odvolacieho súd spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ 

O.s.p.). Navrhla ho zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. Nesúhlasila so 

záverom odvolacieho súdu, že konanie žalovaného 2/ konajúceho v mene záložcu pri predaji 

zálohu zodpovedalo konaniu s náležitou starostlivosťou v zmysle § 151m ods. 8 OZ. 

Poukázala na to, že „náležitá starostlivosť“ predstavuje také konanie, aké by vynaložil riadny 

hospodár pri nakladaní s vlastným majetkom. V konkrétnostiach daného prípadu – pri výkone 

záložného práva priamym predajom – to znamená kvalitatívnu stránku konania (nie 

formálneho charakteru vzbudzujúcu dojem transparentnosti) tak, aby bol záloh predaný za 

cenu, za ktorú sa rovnaký alebo obdobný predmet zvyčajne predával v danom mieste a čase. 



V konaní boli predložené dôkazy, že obdobné nehnuteľnosti sa v danom mieste a čase 

predávali za vyššie ceny, minimálna cena podľa ponuky na internete bola 1 350 000 Sk, 

najvyššia ponuka bola 3 000 000 Sk. Všeobecná hodnota zálohu je 1 400 000 Sk, z ktorej už 

nemala byť odpočítaná tzv. “závada nájmu“ (200 000 Sk), tak ako to urobil odvolací súd. 

Nájomná zmluva nepredstavovala vecné bremeno lebo nájom trval len 3 roky. V zmysle 

judikatúry (napr. R 13/70) sa za podstatné prekročenie ceny považuje prekročenie v rozmedzí 

10% až 20%. Žalovaný 2/ ako záložný veriteľ nepostupoval s potrebnou odbornou 

starostlivosťou pri výkone záložného práva a záloh predal za nižšiu hodnotu, t.j. za 62% jeho 

hodnoty (teda za podhodnotenú cenu, t.j. menej o 38%). V rámci zachovania povinnosti konať 

s náležitou starostlivosťou (v zmysle § 151m ods. 8 OZ) mal byť žalovaný 1/ oboznámený aj 

s ponukou nehnuteľností na internete v danom mieste a čase. Podhodnotením zálohu nedošlo 

k naplneniu náležitej starostlivosti záložného veriteľa ako predpokladu platnosti právneho 

úkonu, tak ako to ustanovuje § 151m ods. 8 OZ. Porušenie povinnosti záložného veriteľa 

konať s náležitou starostlivosťou nemá za následok len vznik zodpovednosti za škodu (§ 420 

a násl. OZ), porušenie tejto povinnosti podstatným spôsobom predstavuje exces s právnymi 

následkami zakladajúcimi osobitný režim ochrany v zmysle § 3 ods. 1 OZ, ktorý vedie 

k neplatnosti právneho úkonu v zmysle § 39 OZ. Neplatnosť uvedeného úkon je odvodená od 

zásady „nikomu neškodiť“. Dovolateľka považovala konanie žalovaného 2/ za formálne bez 

vynaloženia potrebnej odbornej starostlivosti, ktorému chýba kvalitatívna stránka náležitej 

starostlivosti v zmysle § 151m ods. 8 OZ; tento nedostatok spôsobil exces a neoprávnenosť 

výkonu práva, realizovaný právny úkon v dôsledku toho trpí vadou, ktorá má za následok 

jeho neplatnosť. 

  

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) po zistení, že 

dovolanie podala včas účastníčka konania (§ 240 ods. 1 O.s.p.), ktorá je zastúpená advokátom 

(§ 241 ods. 1 O.s.p.), proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom 

(§ 238 ods. 1 O.s.p.), z hľadiska uplatneného dovolacieho dôvodu (§ 241 ods. 2 písm. c/ 

O.s.p.) preskúmal rozsudok odvolacieho súdu a dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne nie 

je dôvodné. 

  

Dovolateľka v dovolaní spochybňuje (o.i.) právny záver odvolacieho súdu, podľa ktorého 

porušenie povinnosti záložným veriteľom v zmysle § 151m ods. 8 OZ (postupovať s náležitou 

starostlivosťou tak, aby sa záloh predal za cenu, za ktorú sa rovnaký záloh alebo porovnateľný 

záloh predmet zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok v čase a mieste predaja 

zálohu) zakladá (len) právo na náhradu škody a nemôže mať za následok neplatnosť právneho 

úkonu (kúpnej zmluvy) v zmysle § 39 OZ. 

  

Dovolací súd sa preto zaoberal otázkou, s akou právnou sankciou spája zákon porušenie 

právnej povinnosti uvedenej v § 151m ods. 8 OZ, najmä či do úvahy prichádza neplatnosť 

právneho úkonu v zmysle § 39 OZ. 

  



Podľa § 151m ods. 8 OZ, ak sa v zmluve o zriadení záložného práva dohodne, že záložný 

veriteľ je oprávnený predať záloh iným spôsobom ako na dražbe, záložný veriteľ je povinný 

pri predaji zálohu postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby záloh predal za cenu, za 

ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný predmet zvyčajne predáva za porovnateľných 

podmienok v čase a mieste predaja zálohu. 

  

Podľa § 39 OZ, neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje 

zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. 

                

Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného 

veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu 

záložného práva (ďalej len „záloh“), ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená (§ 151a 

a nasl. OZ). 

  

Záložné právo ako právo akcesorické slúži na zabezpečenie pohľadávky tým, že v prípade jej 

riadneho a včasného nesplnenia je záložný veriteľ oprávnený zákonom stanoveným alebo 

v zmluve určeným spôsobom dosiahnuť splnenie svojej pohľadávky. Občiansky zákonník 

teda dáva možnosť, aby si záložný veriteľ a záložca dohodli v zmluve o zriadení záložného 

práva iný spôsob jeho výkonu, ako je predaj na dražbe. Môžu sa predovšetkým dohodnúť, za 

akých podmienok môže záložný veriteľ predať záloh mimo dražby. 

  

V § 151m ods. 8 OZ sú priamo ustanovené povinnosti záložného veriteľa, ak je oprávnený 

predať záloh iným spôsobom ako na dražbe. Záložný veriteľ je povinný pri predaji zálohu 

postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby záloh predal za cenu, za ktorú sa rovnaký 

alebo porovnateľný predmet zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok v čase a mieste 

predaja zálohu. Ide o zákonnú ochranu záložcu (resp. záložného dlžníka), aby sa záloh 

nepredal nevýhodne a pod tzv. všeobecnú (trhovú) cenu. Pojem všeobecná cena vyjadruje aj 

stabilizovaná judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (napr. rozsudok sp. zn. 5 Cdo 

29/2009, uverejnený v časopise Zo súdnej praxe pod č. 63/2000). Označovaná je aj ako trhová 

cena, t.j. ktorú by bolo možné za konkrétnu vec ako predmet predaja a kúpy v rozhodnej dobe 

a mieste dosiahnuť. Zisťuje sa obvykle porovnaním s už zrealizovaným predajom a kúpou 

podobných vecí v danom mieste a čase. Ak však nie sú, treba použiť náhradnú metodiku 

podľa uváženia zisťujúceho subjektu s prihliadnutím na rôzne špecifiká pre jednotlivé druhy 

konania. 

  

Ochrana záložného dlžníka (tiež záložcu) vyplýva z funkcie záložného práva, teda 

očakávania, že speňažením zálohu možno dosiahnuť úplné uhradenie zabezpečenej 

pohľadávky (vrátane jej príslušenstva). Nemôžu byť pochybnosti, že zákonná ochrana 

v zmysle § 151m ods. 8 OZ sa dotýka aj oprávnených záujmov záložného veriteľa v tom, že 



miera záruky zabezpečovanej pohľadávky je závislá od faktického výťažku získaného 

speňažením zálohu. 

  

Pri úvahe, aké právne následky má porušenie povinnosti uloženej v zmysle § 151m ods. 8 OZ 

záložným veriteľom, nemožno pominúť skutočnosť, že úkony (činy) ním vykonávané sú 

naplnením oprávnení, ktoré pre neho vyplývajú z inštitútu záložného práva – domáhať sa 

uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva. Výkon oprávnenia – domáhať sa 

uspokojenia z predmetu zálohu – v sebe zahŕňa tiež činnosť záložného veriteľa pri predaji 

zálohu v zmysle § 151m OZ. Ak v rámci výkonu takéhoto oprávnenia záložný veriteľ vykoná 

právny úkon týkajúci sa zálohu spôsobom, ktorý odporuje § 151m ods. 8 OZ – t.j. právny 

úkon, ktorý vo svojich dôsledkoch znižuje (zmenšuje) majetok záložcu – zhoršuje 

zabezpečenie pohľadávky na ujmu záložného veriteľa – zhoršuje právne postavenie záložného 

dlžníka – nemožno vzhľadom na účel a funkciu záložného práva úspešne argumentovať, že by 

takýto právny úkon odporoval zákonu alebo zákon obchádzal alebo sa priečil dobrým 

mravom (§ 39 OZ). Následkom porušenia právnej povinnosti záložným veriteľom v zmysle § 

151m ods. 8 OZ (t.j. „postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby záloh predal za cenu, za 

ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný predmet zvyčajne predáva za porovnateľných 

podmienok v čase a mieste predaja zálohu“) nie je neplatnosť právneho úkonu (v zmysle § 39 

OZ), ktorým dochádza k predaju zálohu. Ak záložný veriteľ svojím zavineným postupom 

poruší právnu povinnosť vyplývajúcu pre neho z ustanovenia § 151m ods. 8 OZ a tým 

zavinene spôsobí ujmu na majetku alebo právach záložcu alebo záložného dlžníka, môže 

zodpovedať za vzniknutú škodu podľa § 420 a násl. OZ. 

  

Vzhľadom na uvedené možno uzavrieť, že dovolaním vytýkané nesprávne právne posúdenie 

veci odvolacím súdom (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.) nie je dôvodné a keďže neboli zistené ani 

ďalšie dôvody uvedené v § 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p., ktoré by mali za následok nesprávnosť 

dovolaním napadnutého rozhodnutia a ani vady konania uvedené v § 237 O.s.p., Najvyšší súd 

Slovenskej republiky dovolanie žalobkyne podľa § 243b ods. 1 O.s.p. zamietol. 

 


