
IV. sústredenie - online 

Externé štúdium, OPP 3 

15. 5. 2020 

(7:45 – 13:00) 

 

Odporúčané: 

nález ÚS SR z 2. apríla 2020, sp. zn. ÚS 387/2019 -60 ( k moderačnému oprávneniu súdu) 

uznesenie ÚS SR, sp. zn. IV. ÚS 83/2019 ( dôvody hodné osobitného zreteľa podľa § 257 

nález ÚS SR z 30. 10. 2019, sp. zn. II. ÚS 210/2019 ( zavinenie zastavenia konania) 

nález ÚS SR z 26. 9. 2019, sp. zn. I. ÚS 207/2019 ( definícia TK, účelnosť úkonov právnej 

služby)!! 

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z20. 9. 2018, C-448/17 ( odpor podaný právnickou osobou 

zameranou na ochranu spotrebiteľa v jeho individuálnej veci) 

Lazíková, J., Števček, M.: Ochrana spotrebiteľa v civilnom procese, Bulletin slov. advokácie, 

č. 19/2013 

PL. ÚS 11/2016 o návrhu Okresného súdu Košice II o súlade § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o 

ochrane spotrebiteľa s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy 

uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. novembra 2012, sp. zn. 6 M Cdo 5/2012 (zaoberajte sa 

rozdielom medzi osvedčením určitých   ich dokázaním) 

uznesenie Najvyššieho súdu SR z 5. 8. 2010, sp. zn. 3 Cdo 149/2010 uznesenie Krajského súdu 

Prešov z 26. mája 2011, sp. zn. 6Co 84/2011 (porovnajte východiská z prezentovaného 

rozhodnutia s predpokladmi pre nariadenia neodkladného opatrenia)•uznesenie Ústavného súdu 

SR zo 16. mája 2018, sp. zn. I. ÚS 160/2018(väzba neodkladného opatrenia na konanie vo veci 

samej) 

Tematické zameranie sústredenia: 

1. Osobitné procesné postupy – skrátené konania a skrátené rozhodnutia 

2. Trovy konania  

3. Konania s ochranou slabšej strany 

4. Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia 

 

Zadania k skráteným konaniam a rozhodnutiam 

1. Peter požičal dňa 13.1. 2015 maloletému Máriovi 750,- eur, pričom ústne si dohodli 

splatnosť dlhu na 20.12.2015. Ani napriek opakovaným výzvam ( mail, telefón) Mário 

peniaze nevrátil. Peter v máji 2019 podal žalobu. 

Súd po preskúmaní procesných podmienok doručil žalobu Máriovi na vyjadrenie. Dňa 30.6. 

bolo vykázané doručenie, pričom lehota vo výzve na vyjadrenie bola stanovená na 10 dní od 



doručenia. Žalovaný sa k žalobe nevyjadril a súd nariadil predbežné prejednanie sporu. 

Predvolanie na predbežné prejednanie sporu doručil súd stranám mailom. Mário sa na 

predbežné prejednanie sporu nedostavil a súd rozhodol kontumačným rozsudkom. 

Vyhodnoťte všetky zásadné procesné otázky 

2. Žalovaný na pojednávaní konanom dňa15.3.2017 uznal pohľadávky uplatnené žalobcom čo 

do istiny ( 1500,- eur), v časti o vydanie veci ( osobný počítač) navrhol žalobu zamietnuť s 

odôvodnením, že predmetný počítač žalobcovi vrátil vo februári 2017. 

- Ako rozhodne súd ? 

3. Súd rozhodol o peňažnej pohľadávke uplatnenej žalobou ( 3 000,- eur) a o náhrade trov 

konania  vo výške 180 eur platobným rozkazom. Tento doručil žalovanému Petrovi P. ( FO) do 

dátovej schránke, ktorú mal zriadenú a aktivovanú dňa 14.3. 2019. Dňa  17. 3. 2019 žalobca 

zobral žalobu späť. 

a) môže súd rozhodnúť PR aj bez výslovného návrhu žalobcu? Kedy by PR nadobudol 

právoplatnosť? Bolo by možné vydať PR v upomínacom konaní? 

b) postupoval súd správne pri doručení PR? 

c) rozhoduje súd v PR aj o výške TK, posúďte možnosť procesnej obrany voči  TK 

d) aký by mal postupovať súd, ak dôjde k postupu uvedeného v zadaní? 

 

Zadania k sporom s ochranou slabšej strany a trovám konania 

 

Riaditeľka galérie sústavne slovne napáda a kritizuje zamestnankyňu AB, prideľuje jej 

pracovné úlohy v rozpore so zmluvou. Uvedené jej vedia dosvedčiť aj spolupracovníci. 

Zamestnankyne sa v dôsledku tohto dlhodobého postupu zhoršil zdravotný stav, musí 

nastúpiť na PN na dobu 5 mesiacov, pričom po návrate sa jej prezentuje zámer skončenia 

pracovného pomeru. V snahe zachovať si zamestnanie pristúpi na Dohodu o zmene prac. 

podmienok. Na novej pracovnej pozícii získa informácie o nekalých machináciách 

a klamlivých výkazoch, o čom informuje zriaďovateľa a zašle mu aj listinné dôkazy. 

Agresívne správanie riaditeľky sa vystupňuje, súčasne táto informuje zriaďovateľa, že AB 

opakovane porušuje pracovné povinnosti. 

a) posúďte rozporné tvrdenia Riaditeľky a AB s ohľadom na úspešnosť 

antidiskriminačnej žaloby 

b) Na ktorý súd by mala byť podaná žaloba? 

c) kto a v akom rozsahu budem mať DB? 

d) Ak súd nariadi na prejednanie žaloby predbežné prejednanie sporu  riaditeľka sa 

nedostaví, napriek skutočnosti, že jej súd doručil predvolanie do VR, môže súd 

rozhodnúť kontumačne? 

e) Posúďte, ak žalovaná nesúhlasí s prejednaním veci bez nariadenia pojednávania. 



f) Žalovaná osloví SNSĽP a je rozhodnutá udeliť mu plnomocenstvo na zastupovanie. 

Vyhodnoťte jej postup. 

 

1. Kúpeľné zariadenie ( liečba pohybového ústrojenstva) má zabezpečené na všetky 

procedúry okrem jednej bezbariérový prístup. Dôvodom pre nemožnosť v prípade 

jedného druhu je technický problém, ktorý to nedovoľuje realizovať, pričom procedúra 

sa pre vybraných klientov, ktorí nemajú zásadné pohybové obmedzenie môže realizovať 

( nie pre úplne imobilných). Pán Ján patrí k druhej skupine a podal antidiskriminačnú 

žalobu. 

a) posúďte či pôjde o priamu diskrimináciu a či pán Ján uspeje v spore, ak sa Kúpele 

vo vyjadrení k žalobe bránia tvrdením, technickej nemožnosti realizácie bezb. 

vstupu a tvrdením ,že procedúry sa v rámci možnosti pre časť klientely realizujú 

b) uvedené vyhodnoťte, ak kúpele prístup nevybudovali pre nedostatok finančných 

prostriedkov 

c) Pán Ján sa rozhodne dať zastúpiť mimovládnou organizáciou Poradňa pre občianske 

a ľudské práva. Môže tomuto subjektu udeliť plnomocenstvo? Môže tento subjekt 

v konaní vystupovať aj v inej procesnej  pozícii? 

d) Žalobca sa napriek riadnemu predvolaniu na pojednávanie vrátane poučenia 

o následkoch nedostavil a ani sa neospravedlnil. Žalovaný navrhne rozhodnúť 

rozsudkom pre zmeškanie žalobcu. Je tento postup relevantný?  

 

2. Po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

vyčíslil VSÚ trovy konania na sumu 450,- eur. Rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy 

konania v stanovenej výške bolo doručené žalobcovi 13.5.2015 a žalovanému 

23.5.2015.  

- Akou formou rozhodnutia rozhodne VSÚ o výške trov konania? 

- Kedy rozhodnutie nadobudne právoplatnosť? 

- Nadobudne rozhodnutie vykonateľnosť? 

- Žalovaný podal odvolanie 25.5.2017, uspeje, ak sú dané ostatné predpoklady pre 

podanie odvolania vrátane dôvodu, resp. má inú možnosť obrany? 

 

3. Žalobca podal žalobu v spore s ochranou slabšej strany. V spore bol neúspešný. Napriek 

tomu, že bol žalobca neúspešný, súd úspešnému žalovanému nárok na náhradu trov 

konania nepriznal a to z dôvodu, že žalobca ako spotrebiteľ je zo zákona oslobodený od 

súdneho poplatku. 

a) Posúďte správnosť tohto rozhodnutia. 

b) Aký prostriedok nápravy bude v danom prípade prípustný. 

 

1. Žalobca bol v konaní právne zastúpený. V konaní bol úspešný pričom jeho právny 

zástupca si vyčíslil výšku trov konania za jednotlivé úkony právnej služby. Súd mu 

nepriznal uplatnený nárok v celej výške, keď mu neuznal právny úkon spojený so 

zaslaním predžalobnej výzvy žalovanému. 

  

a) Posúďte správnosť takéhoto rozhodnutia 



b) Aký prostriedok nápravy bude v danom prípade prípustný. 

 

Zadania k neodkladným a zabezpečovacím opatreniam a iným opatreniam súdu.  

 

1. Pán Ivan a pán Filip sú susedia. Ivan na svojom pozemku robí stavebné úpravy, čo 

spôsobuje zatekanie dažďovej vody na pozemok pána Filipa.  

 

a) posúďte procesné  možnosti v danej veci a za akých predpokladov je možné ich 

využiť 

b) môže byť zohľadnená skutočnosť, že práce budú trvať tri mesiace? 

c) vyhodnoťte, ak Filip podal žalobu, posúďte, čoho by sa žalobou mohol domáhať 

a tiež vyhodnoťte situáciu, keď súdny proces trvá neúmerne dlho.. 

d) ak by súd nariadil NO spočívajúce v povinnosti zdržaťť sa stavebných úprav a toto 

je doručené Ivanovi 13. 3. 2015. Kedy je povinný prestať s prácami? Bude mať na 

uvedené vplyv že v zákonnej lehote podá odvolanie? ( posúďte aj prípustnosť 

odvolania) 

 

 

2. Pán Kristián a Pavel uzavreli dohodu o výpožičke ( horský bicykel). Keď ale Pavel 

bicykel nevrátil ani  napriek opakovaným výzvam a súčasne sa ocitol vo veľmi zlej 

finančnej situácii, ktorá ho vedie k rozpredávaniu vecí, Kristián má obavy, že by mohol 

aj bicykel predať.  

a) posúďte procesné  možnosti v danej veci a za akých predpokladov ich možno využiť 

b) okolnosti vyhodnoťte, ak Kristián podal rei vindcatio, bol úspešný a má 

vykonateľné rozhodnutie., tiež sa zaberajte postupom, ak proti rozsudku bolo 

podané odvolanie a riešte, do akej miery to ovplyvní procesný postup, ak stav zo 

zadania trvá 

c) zvážte, ak na podklade exekučného titulu pod b), podal návrh na začatie exekučného 

konania, ale jeho obava pre stratu bicykla trvá 

d) Ak Kristián do žaloby naformuloval alternatívny petit a dokazovaním sa zistilo, že 

bicykel už Pavel predal, sú uložil povinnosť zaplatiť 1500,- eur a nahradiť trovy 

konania, no situácia, týkajúca materiálnej núdze je na strane Pavla nezmenená, viete 

identifikovať možný procesný postup? 

  

3. Súd nariadil neodkladné opatrenie spočívajúce v uložení povinnosti pánovi Oskarovi 

poskytnúť časť pracovnej odmeny pánovi Emilovi, pričom dôvodom bolo, že Emil 

podal žalobu o určenie trvania pracovného pomeru. Emil pre zdravotné problémy, 

spôsobené autohaváriou  t. č. nepracuje.  

a) posúďte, ak Oskar na základe vykonateľného uznesenia začal riadne Emilovi platiť 

sumu nariadenú v NO, ale po dvoch  mesiacoch získal informácie, že Emil nemal 

v skutočnosti tak závažný zdravotný problém, aby mu bránil zapojiť sa do prac. 

pomeru a začal pracovať u iného zamestnávateľa, zohľadnite všetky právne 

následky  



b) aký bude postup, ak súd nariadil NO pred začatím sporu a uložil povinnosť podať 

žalobu v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti uznesenia o NO a Emil žalobu 

nepodá 

 

4. Pani Eva, ako kupujúca, si chce uplatniť žalobou nároky na vydanie bezdôvodného 

obohatenia, ktoré vzniklo Kamilovi vyplatením preddavku na kúpu elektrickej 

kolobežky, pričom k uzavretiu zmluvy nedošlo a Kamil odmieta s Evou komunikovať. 

O podmienkach zmluvy, ako aj o zaplatení preddavku existuje výlučne jedna 

korešpondencia, ktorú má v držbe Kamilova manželka. Eva má dôvodné obavy, že táto 

listina bude zničená. 

a) zvážte jej možný procesný postup 

b) ktorý súd bude príslušný  

c) aké iné procesné prostriedky by bolo možné využiť, ak by Eva podala žalobu a bolo 

začaté súdne konanie. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Okresný súd............  

.................................. 

.................................. 

 

 

         V..................., dňa.................. 

 

 

NÁVRH  

na nariadenie neodkladného opatrenia 

 

podľa § 324 a nasl. Civilného sporového poriadku 

 

 

 

Žalobca: ................................................ 

  ................................................ 

  ................................................ 

  ................................................ 

  e-mail.:................................... 

  tel. číslo:................................. 

 

 

 

 
Žalovaný: ................................................ 

  ................................................ 

  ................................................ 

  ................................................ 

e-mail.:................................... 

  tel. číslo:................................. 

 

Súdny poplatok za návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo výške 33,- € bol zaplatený pred 

podaním návrhu  

 

 

Súdu podané v počte rovnopisov: 2 

Komentár od [A1]: Vecne príslušným je okresný súd (§ 

324 odsek 2 CSP) 

 

Miestna príslušnosť: § 13 a nasl. CSP 

 

Kauzálna príslušnosť: § 22 a nasl. CSP 

Komentár od [A2]: Keďže ide o sporové podanie, je 

namieste dôsledné používanie pojmov žalobca a žalovaný 

a nie navrhovateľ a odporca 

Komentár od [A3]: Akými identifikátormi je potrebné 

vymedziť strany konania (fyzická osoba, právnická osoba, 

štát) nájdete v § 133 a nasl. Civilného sporového poriadku 

Komentár od [A4]: Položka 1 c) sadzobníka súdnych 

poplatkov 



I. 

Opis rozhodujúcich skutočností 

Žalobca je výlučným vlastníkom pozemku parcelné číslo.............., druh orná pôda, 

výmera........................ m2, zapísaný na LV č......................., vedenom pre katastrálne územie 

...................... 

 

Žalobca už v minulosti disponoval informáciou, že uvedený pozemok užíva žalovaný – napriek 

opakovaným výzvam žalovaného uskutočneným dva krát v priebehu predchádzajúceho roka, žalovaný 

nepredložil žiadny právny titul, na základe ktorého špecifikovaný pozemok užíva, ani od užívania 

neupustil.  

 

Žalobca k návrhu prikladá aj potvrdenie obce................................., v ktorej katastri sa 

predmetný pozemok nachádza a z ktorého vyplýva, že žalovaný ho užíva aj v súčasnosti. 

 

Žalobca je podnikateľom v oblasti poľnohospodárstva a uvedený pozemok by v prípade jeho 

užívania využil v rámci svojej podnikateľskej činnosti -  protiprávnym užívaním pozemku mu vzniká 

škoda v podobe ušlého zisku,  prípadne za obdobie pred zaslaním vyššie uvedených výziev odplata za 

užívanie pozemkov (nárok na bezdôvodného obohatenie). 

 

 Dôkazy:  

- LV č........................, katastrálne územie.............. 

- výzva zo dňa ........ a zo dňa............. s podacími lístkami 

- potvrdenie obce................... 

- výpis z obchodného registra žalobcu 

 

 

 

II. 

Podmienky pre nariadenie neodkladného opatrenia 

Podľa § 324 odsek 1 Civilného sporového poriadku: „Pred začatím konania, počas konania a 

po jeho skončení súd môže na návrh nariadiť neodkladné opatrenie.“. 

 

 Podľa § 324 odsek 3 Civilného sporového poriadku: „Neodkladné opatrenie súd nariadi iba za 

predpokladu, ak sledovaný účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím opatrením.“. 

 

 Podľa § 325 odsek 1 Civilného sporového poriadku: „Neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, 

ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.“ 



 

 Podľa § 325 odsek 2 písmeno d) Civilného sporového poriadku: „Neodkladným opatrením 
možno strane uložiť najmä, aby niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala.“. 

 

 Podľa § 326 Civilného sporového poriadku: „V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia 

sa popri náležitostiach žaloby podľa § 132 uvedie opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich 

potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obavu, že exekúcia bude ohrozená, opísanie skutočností 

hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť 

z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha.“ 

 

Podľa § 123 Občianskeho zákonníka: „Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho 

vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.“ 

 

Žalobca sa návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia domáha toho, aby bolo 

žalovanému uložená povinnosť zdržať sa užívania pozemku. 

 

Náležitosti  žaloby podľa § 132 Civilného sporového poriadku sú obsiahnuté v záhlaví resp. 

v bode I tohto návrhu.  

 

Podľa nášho názoru z nich súčasne vyplýva opis dôvodnosti a trvania nároku, ktorému sa má 

poskytnúť ochrana – žalobca riadne preukázal svoje vlastnícke právo a teda oprávnenie užívať 

pozemok, ako aj to, že žalovaný napriek opakovaným výzvam od tohto užívania neupustil, ani 

nepreukázal svoje oprávnenie pozemok užívať. 

 

Žalobca má za to, že je potrebná dočasná úprava pomerov, pretože v opačnom prípade bude 

protiprávny stav naďalej pretrvávať (už v súčasnosti trvá minimálne od doručenia vyššie uvedených 

výziev) – nariadením neodkladného opatrenia bude naplnená požiadavka ochrany vlastníckeho práva 

žalobcu. 

 

Žalobca je toho názoru, že účel sledovaný žalobcom nie je možné dosiahnuť zabezpečovacím 

opatrením, keďže žalobca si voči žalovanému primárne neuplatňuje zaplatenie peňažnej čiastky, ktorej 

exekúcia by mala byť ohrozená.  

 

Žalobca má za to, že nariadenie neodkladného opatrenia nijakým spôsobom neobmedzí 

žalovaného, pretože žalovaný nemá žiadne právo užívať predmetný pozemok. 

 

Ak má súd za to, že je potrebné podať vo veci samej žalobu, žalobca uvádza, že vo veci samej 

si bude uplatňovať vypratanie pozemku a náhradu škody. 

Komentár od [A5]: Podľa § 336 odsek 1 CSP:  
 
Ak súd nariadi neodkladné opatrenie pred začatím konania, 
môže vo výroku uznesenia uložiť navrhovateľovi povinnosť 
podať v určitej lehote žalobu vo veci samej. Súd túto 
povinnosť neuloží najmä vtedy, ak je predpoklad, že 
neodkladným opatrením možno dosiahnuť trvalú úpravu 
pomerov medzi stranami. 



 

 

III. 

Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia 

  Žalobca z dôvodov opísaných v bode I a II navrhuje, aby súd vydal nasledovné  

 

u z n e s e n i e 

 

 Žalovaný je povinný zdržať sa užívania pozemku parcela registra „...“ č. ....., o výmere 

.............m2, druh: ................ zapísaný na LV č. ................, vedenom katastrálnym odborom 

Okresného úradu ....................., pre okres ................, obec ......................, katastrálne územie 

........................, najmä je povinný sa zdržať vstupovania na uvedený pozemok pešo, motorovými 

vozidlami a  poľnohospodárskymi strojmi a zdržať sa jeho poľnohospodárskeho obhospodarovania 

a to do právoplatného skončenia konania vo veci samej. 

 

 Žalobca je povinný v lehote 30 dní od právoplatnosti tohto uznesenia podať žalobu vo veci 

samej a to žalobu o náhradu škody a o vypratanie pozemku. 

 

    

          Žalobca 

 

Prílohy: potvrdenie o zaplatení súdneho poplatku 

 podľa textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Okresný súd............  

.................................. 

.................................. 

 

 

         V..................., dňa.................. 

 

 

NÁVRH  

na nariadenie neodkladného opatrenia 

 

podľa § 324 a nasl. Civilného sporového poriadku 

 

Žalobca: ................................................ 

  ................................................ 

  ................................................ 

  ................................................ 

  e-mail.:................................... 

  tel. číslo:................................. 

 

 

 

 

Žalovaný: ................................................ 

  ................................................ 

  ................................................ 

  ................................................ 

e-mail.:................................... 

  tel. číslo:................................. 

 

 

Súdny poplatok za návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo výške 33,- € bol zaplatený pred 

podaním návrhu  

 

 

Súdu podané v počte rovnopisov: 2 

Komentár od [A6]: Vecne príslušným je okresný súd (§ 

324 odsek 2 CSP) 

 

Miestna príslušnosť: § 13 a nasl. CSP 

 

Kauzálna príslušnosť: § 22 a nasl. CSP 

Komentár od [A7]: Keďže ide o sporové podanie, je 

namieste dôsledné používanie pojmov žalobca a žalovaný 

a nie navrhovateľ a odporca 

Komentár od [A8]: Akými identifikátormi je potrebné 

vymedziť strany konania (fyzická osoba, právnická osoba, 

štát) nájdete v § 133 a nasl. Civilného sporového poriadku 

Komentár od [A9]: Položka 1 c) sadzobníka súdnych 

poplatkov 



I. 

Opis rozhodujúcich skutočností 

Žalobca je výlučným vlastníkom pozemku parcelné číslo.............., druh orná pôda, 

výmera........................ m2, zapísaný na LV č......................., vedenom pre katastrálne územie 

...................... 

 

Žalobca už v minulosti disponoval informáciou, že uvedený pozemok užíva žalovaný – napriek 

opakovaným výzvam žalovaného uskutočneným dva krát v priebehu predchádzajúceho roka, žalovaný 

nepredložil žiadny právny titul, na základe ktorého špecifikovaný pozemok užíva, ani od užívania 

neupustil.  

 

Žalobca k návrhu prikladá aj potvrdenie obce................................., v ktorej katastri sa 

predmetný pozemok nachádza a z ktorého vyplýva, že žalovaný ho užíva aj v súčasnosti. 

 

Žalobca je podnikateľom v oblasti poľnohospodárstva a uvedený pozemok by v prípade jeho 

užívania využil v rámci svojej podnikateľskej činnosti -  protiprávnym užívaním pozemku mu vzniká 

škoda v podobe ušlého zisku,  prípadne za obdobie pred zaslaním vyššie uvedených výziev odplata za 

užívanie pozemkov (nárok na bezdôvodného obohatenie). 

 

 Dôkazy:  

- LV č........................, katastrálne územie.............. 

- výzva zo dňa ........ a zo dňa............. s podacími lístkami 

- potvrdenie obce................... 

- výpis z obchodného registra žalobcu 

 

II. 

Podmienky pre nariadenie neodkladného opatrenia 

Podľa § 324 odsek 1 Civilného sporového poriadku: „Pred začatím konania, počas konania a 

po jeho skončení súd môže na návrh nariadiť neodkladné opatrenie.“. 

 

 Podľa § 324 odsek 3 Civilného sporového poriadku: „Neodkladné opatrenie súd nariadi iba za 

predpokladu, ak sledovaný účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím opatrením.“. 

 

 Podľa § 325 odsek 1 Civilného sporového poriadku: „Neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, 

ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.“ 

 



 Podľa § 325 odsek 2 písmeno d) Civilného sporového poriadku: „Neodkladným opatrením 
možno strane uložiť najmä, aby niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala.“. 

 

 Podľa § 326 Civilného sporového poriadku: „V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia 

sa popri náležitostiach žaloby podľa § 132 uvedie opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich 

potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obavu, že exekúcia bude ohrozená, opísanie skutočností 

hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť 

z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha.“ 

 

Podľa § 123 Občianskeho zákonníka: „Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho 

vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.“ 

 

Žalobca sa návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia domáha toho, aby bolo 

žalovanému uložená povinnosť zdržať sa užívania pozemku. 

 

Náležitosti  žaloby podľa § 132 Civilného sporového poriadku sú obsiahnuté v záhlaví resp. 

v bode I tohto návrhu.  

 

Podľa nášho názoru z nich súčasne vyplýva opis dôvodnosti a trvania nároku, ktorému sa má 

poskytnúť ochrana – žalobca riadne preukázal svoje vlastnícke právo a teda oprávnenie užívať 

pozemok, ako aj to, že žalovaný napriek opakovaným výzvam od tohto užívania neupustil, ani 

nepreukázal svoje oprávnenie pozemok užívať. 

 

Žalobca má za to, že je potrebná dočasná úprava pomerov, pretože v opačnom prípade bude 

protiprávny stav naďalej pretrvávať (už v súčasnosti trvá minimálne od doručenia vyššie uvedených 

výziev) – nariadením neodkladného opatrenia bude naplnená požiadavka ochrany vlastníckeho práva 

žalobcu. 

 

Žalobca je toho názoru, že účel sledovaný žalobcom nie je možné dosiahnuť zabezpečovacím 

opatrením, keďže žalobca si voči žalovanému primárne neuplatňuje zaplatenie peňažnej čiastky, ktorej 

exekúcia by mala byť ohrozená.  

 

Žalobca má za to, že nariadenie neodkladného opatrenia nijakým spôsobom neobmedzí 

žalovaného, pretože žalovaný nemá žiadne právo užívať predmetný pozemok. 

 

Ak má súd za to, že je potrebné podať vo veci samej žalobu, žalobca uvádza, že vo veci samej 

si bude uplatňovať vypratanie pozemku a náhradu škody. 

 

Komentár od [A10]: Podľa § 336 odsek 1 CSP:  
 
Ak súd nariadi neodkladné opatrenie pred začatím konania, 
môže vo výroku uznesenia uložiť navrhovateľovi povinnosť 
podať v určitej lehote žalobu vo veci samej. Súd túto 
povinnosť neuloží najmä vtedy, ak je predpoklad, že 
neodkladným opatrením možno dosiahnuť trvalú úpravu 
pomerov medzi stranami. 



 

III. 

Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia 

  Žalobca z dôvodov opísaných v bode I a II navrhuje, aby súd vydal nasledovné  

 

u z n e s e n i e 

 

 Žalovaný je povinný zdržať sa užívania pozemku parcela registra „...“ č. ....., o výmere 

.............m2, druh: ................ zapísaný na LV č. ................, vedenom katastrálnym odborom 

Okresného úradu ....................., pre okres ................, obec ......................, katastrálne územie 

........................, najmä je povinný sa zdržať vstupovania na uvedený pozemok pešo, motorovými 

vozidlami a  poľnohospodárskymi strojmi a zdržať sa jeho poľnohospodárskeho obhospodarovania 

a to do právoplatného skončenia konania vo veci samej. 

 

 Žalobca je povinný v lehote 30 dní od právoplatnosti tohto uznesenia podať žalobu vo veci 

samej a to žalobu o náhradu škody a o vypratanie pozemku. 

 

    

          Žalobca 

Prílohy: potvrdenie o zaplatení súdneho poplatku 

 podľa textu 

 


