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PREDSLOV 

 

Milí študenti, 

 

do rúk sa Vám dostáva učebný text s názvom Klinika vecných práv. Praktikum. Ide o prvé 

vydanie, ktoré pre Vás pripravili pedagógovia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, ktorí sa dlhodobo venujú občianskemu právu hmotnému.  

Vecné práva možno charakterizovať ako práva absolútne, vzťahujúce sa k panstvu nad vecou, 

ktoré pôsobia proti všetkým a každá iná osoba je povinná zdržať sa akéhokoľvek konania, 

ktorým by zasahovala do výkonu týchto práv. Hoci presné vymedzenie vecných práv 

v Slovenskom právnom poriadku nenájdeme, právna úprava ich jednotlivých inštitútov je 

obsiahnutá v v §123 – 151 z.č. 40/1965 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení.  

Občiansky zákonník pod vecnými právami rozumie: vlastnícke právo, právo držby, záložné 

právo, vecné bremená, zádržné právo a vecné predkupné právo.  

Táto učebná pomôcka má za cieľ dopomôcť študentom k hlbšiemu porozumeniu problematiky 

vecných práv. Jednotlivé kapitoly sú rozdelené v poradí podľa informačného listu predmetu 

Klinika vecných práv, pre účely ktorého je tento učebný text primárne určený.  V kapitolách sú 

obsiahnuté teoretické otázky, vzťahujúce sa k danej téme, ako aj praktické prípady a vzory, 

ktoré dopomôžu študentom k lepšiemu pochopeniu prepojenia teoretických vedomostí 

s príkladmi z praxe.  

Cieľom autorov je poskytnúť študentom praktickú pomôcku, ktorá bude nápomocná pri hlbšom 

porozumení problematiky vecných práv, na základe prepojenia ich teoretických znalostí 

s praktickými prípadmi.  

 

Bratislava, 30.06.2020 

Autori 
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KAPITOLA 1 

NADOBÚDANIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA ZMLUVOU 

 

A. TEORETICKÁ ČASŤ 

1. Definujte pojem vlastnícke právo. 

2. Čo je obsahom vlastníckeho práva? (práva a povinnosti). 

3. Čo tvorí predmet vlastníckeho práva? 

4. Čo nepatrí k predmetu vlastníckeho práva? 

5. Aký vlastnícky režim sa vzťahuje na vlastníctvo bytov a nebytových priestorov? 

6. Vymenujte spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva. 

7. Vysvetlite spôsob nadobudnutia práva inter vivos a mortis causa. 

8. Aký je rozdiel medzi prevodom a prechodom vlastníckeho práva? 

9. Vysvetlite pojem originárny a derivatívny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. 

10. Objasnite pojem titulus a modus pri prevode vlastníckeho práva.  

11. Čo rozumiete pod „zmluvným nadobudnutím vlastníckeho práva“. 

12. Čo je to zmluva? 

13. Vymenujte najtypickejšie zmluvy, prostredníctvom ktorých sa nadobúda vlastnícke 

právo. 

14. Aké sú všeobecné predpoklady nadobudnutia vlastníckeho práva k hnuteľnej veci? 

15. Akým spôsobom dochádza k nadobudnutiu vlastníckeho práva k hnuteľnej veci? 

16. Vysvetlite zásadu: „Nemo plus iuris“ a uveďte, v akých prípadoch prevodu 

vlastníckeho práva môže dôjsť k jej prelomeniu.  

17. Aké sú všeobecné predpoklady nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci? 

18. Čo je kúpna zmluva a aké sú podstatné náležitosti kúpnej zmluvy. 

19. Čo je darovacia zmluva? Aké sú pojmové znaky darovacej zmluvy? 

20. Za akých podmienok sa možno domáhať vrátenia daru?  

21. Vysvetlite podstatu zámennej zmluvy. 

22. Aký je rozdiel medzi kúpnou, darovacou a zámennou zmluvou? 

23. Akým spôsobom dochádza k nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci? Aké 

účinky má vklad do katastra nehnuteľností? 
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B. PRAKTICKÁ ČASŤ 

 

1. Praktický prípad 

Peter a Kamil sa dohodli na tom, že Peter predá Kamilovi bicykel za kúpnu cenu 500 Eur. Kamil 

na nasledovný deň peniaze Petrovi osobne odovzdal, Peter prisľúbil odovzdať bicykel na druhý 

deň po zaplatení kúpnej ceny. Nakoľko k odovzdaniu bicykla Kamilovi nedošlo, Kamil sa 

vybral za Petrom prevziať si bicykel od neho osobne, načo mu Peter oznámil, že bicykel už 

predal niekomu inému a peniaze mu vráti. Kamil trval na tom, že bicykel už kúpil on ako prvý, 

a žiadal od Petra, aby mu bicykel vydal. 

a) Riešte uvedenú situáciu. Došlo k platnému uzavretiu kúpnej zmluvy?  

b) Aké sú možnosti Kamila? Má Kamil právo domáhať sa vydania bicykla od Petra 

s tvrdením, že Kamil je vlastníkom bicykla, nakoľko za neho už zaplatil kúpnu cenu? 

  

2. Praktický prípad 

Predávajúci a kupujúci uzavreli dňa 1.5.2019 kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bol prevod 

vlastníckeho práva ojazdeného motorového vozidla zn. Škoda Octavia. V zmluve predávajúci 

potvrdil, že prevzal od kupujúceho kúpnu cenu, a zaviazal sa, že kupujúcemu predmet kúpi 

odovzdá do 10 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy. K odovzdaniu automobilu došlo 15.5.2019. 

Riešte uvedený prípad. 

a) Kedy došlo k nadobudnutiu vlastníckeho práva kupujúcim? 

b) Aký význam pre platnosť kúpnej zmluvy má skutočnosť, že nebola dodržaná lehota  10 

dní na odovzdanie automobilu?  

 

3. Praktický prípad 

Na inzerát si kúpil Kamil mobilný telefón od Jána. Pán Kamil zaplatil kúpnu cenu a mobilný 

telefón si prevzal. Do mobilného telefónu si kúpil novú baterku a začal ho používať. O dva 

týždne za Kamilom prišla polícia a oznámila mu, že mobilný telefón kúpil od priekupníka, ktorý 

nebol jeho vlastníkom.  

a) Nadobudol Kamil vlastnícke právo k mobilnému telefónu? Svoje tvrdenie zdôvodnite. 

b) Popíšte právne postavenie Kamila ku „kúpenému“ mobilnému telefónu. 

c) Je kúpna zmluva platná? 
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d) Poraďte Kamilovi, aké práva a voči komu si môže uplatňovať. 

 

4. Praktický prípad 

Stará mama uzavrela so svojou dcérou, ktorá bola v tom čase tehotná, darovaciu zmluvu, ktorou 

darovala svojej ešte nenarodenej vnučke, rodinný dom, v ktorom stará mama bývala.  

a) Je darovacia zmluva platne uzavretá? Zdôvodnite svoje tvrdenie. 

b) Je možné darovať nehnuteľnosť ešte nenarodenému dieťaťu? Kedy nadobudne 

darovacia zmluva platnosť a účinnosť?  

 

5. Praktický prípad 

Pán Marko Novák nadobudol v roku 1988 z dedičstva po svojej matke Hane Novákovej 

nehnuteľnosť – rodinný dom v Bratislave, k.ú. Staré Mesto. V roku 1993 uzavrel manželstvo 

s Michaelou Novákovou, ktorej dňa 1.9.2000 daroval ½ predmetnej nehnuteľnosti. Manželstvo 

Novákových zaniklo rozvodom dňa 15.5.2002. Pani Nováková k uvedenému dátumu nepodala 

návrh na  zápis vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. 

a) Je darovacia zmluva napriek zániku manželstva platná? 

b) Nadobudla pani Nováková vlastnícke právo k darovanej nehnuteľnosti?  

c) Aký postup odporúčate pani Novákovej na ochranu jej práv? 

 

6. Praktický prípad 

Manželia Kráľoví boli manželia, spoločne dostali do daru od rodičov pani Kráľovej 

novopostavený rodinný dom. Rodinný dom postupne počas manželstva zariadili zo spoločných 

peňazí obidvoch manželov. Pán Kráľ sa po čase rozhodol, že daruje svoju polovicu rodinného 

domu, vrátane jeho zariadenia,  svojej manželke do jej výlučného vlastníctva.  

a) Ako nadobudli manželia dar získaný od rodičov pani Kováčovej? 

b) Je možné, aby pán Kováč daroval polovicu rodinného domu, ktorú získal do daru počas 

trvania manželstva, svojej manželke?  

c) Je možné, aby pani Kováčová nadobudla zariadenie rodinného domu darom od svojho 

manžela do svojho výlučného vlastníctva? 

d) Akým spôsobom by ste navrhli pánovi Kováčovi riešiť uvedenú situáciu? 
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7. Praktický prípad 

Pani Jarmila bola spoluvlastníčkou v pomere ½ pozemku o rozlohe 600m2, v hodnote 80.000 

Eur, ktorý nadobudla z dedičstva po svojej mame. Súčasne, spoločne so svojím manželom boli 

bezpodieloví spoluvlastníci v ½ daného pozemku, ktoré nadobudli kúpnou zmluvou od 

Jarmilinej tety (sestry Jarmilinej mamy). Pani Jarmila sa rozhodla, že zamení ½ pozemku, ktorú 

vlastnila vo výlučnom vlastníctve, so susedou, ktorá bola vlastníčka susedného pozemku, 

ktorého rozloha bola 800m2, hodnota pozemku nebola určená.  

a) Je možné v uvedenom prípade uzavrieť zámennú zmluvu? 

b) Navrhnite riešenie uvedenej situácie.  

 

C. VZOROVÁ KLAUZÚRNA PRÁCA 

Manželia Priechodskí, ako majitelia nehnuteľnosti (pozemku), zapísanej na liste 

vlastníctva číslo 4021, katastrálne územie Vinohrady, obec Bratislava – Nové Mesto, okres 

Bratislava III, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape, parc. č. 8521, druh 

pozemku: záhrada, o výmere 1843 m2, uzatvorili dňa 2.3.2019 s pani Janou Vrábľovou 

kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva uvedenej nehnuteľnosti 

za kúpnu cenu 150.000 Eur. Kupujúca bola povinná zaplatiť kúpnu cenu na účet 

predávajúcich do 15 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy. Súčasťou kúpnej zmluvy bola 

dohoda o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy v prípade, ak kúpna cena nebude 

v dohodnutom termíne zaplatená. Priechodskí podali dňa 3.3.2019 návrh na zápis 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, 10.3.2019 okresný úrad rozhodol o zápise 

vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti (t.j. o povolení vkladu vlastníckeho 

práva) v prospech kupujúcej. Nakoľko kupujúca k 17.3.2019 kúpnu cenu nezaplatila, 

predávajúci odstúpili listom doručeným kupujúcej dňa 18.3.2019 od kúpnej zmluvy.  

a) Došlo v danom prípade k platnému uzavretiu zmluvy? 

 

Áno, došlo k platnému uzavretiu zmluvy. 

Zdôvodnenie: Podľa § 34 Občianskeho zákonníka právny úkon je prejav vôle, smerujúci 

najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy 

s takýmto prejavom spájajú. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je 

dvojstranný právny úkon, ktorý vzniká konsenzom zmluvných strán, t.j. úplným 
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a bezpodmienečným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy. Aby tento právny úkon bol 

považovaný za platný, musí spĺňať kritériá, ktoré právny poriadok ustanovuje ako 

podmienky platnosti právneho úkonu (t.j. náležitosti subjektu, vôle, prejavu, pomeru 

vôle a prejavu, predmetu). Zmluvný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

vyžaduje, okrem splnenia všeobecných náležitostí platného právneho úkonu, dodržanie 

písomnej formy. Kúpna zmluva v danom prípade obsahuje dohodu o podstatných 

náležitostiach, ktorou je v tomto prípade dohoda o predmete kúpnej zmluvy a dohoda 

o cene. Tiež obsahuje všetky náležitosti, ktoré sú vyžadované pre platnosť daného 

právneho úkonu (najmä prejav vôle predávajúceho previesť vlastnícke právo na 

kupujúceho a prejav vôle kupujúceho nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnosti), 

a súčasne je uzatvorená v písomnej forme, ktorú vyžaduje zákon.   

b) Došlo v danom prípade k nadobudnutiu vlastníckeho práva k predmetnej 

nehnuteľnosti? 

 

Áno, došlo k nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.  

 

Zdôvodnenie: Pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti rozlišujeme dve fázy 

nadobudnutia vlastníckeho práva, tzv. titulus a modus. V prvej fáze (titulus) dochádza 

k uzavretiu zmluvy, ktorá je právnym titulom vzniku vlastníckeho práva. Pokiaľ došlo 

k platnému uzavretiu zmluvy, zmluva je perfektná a nastupuje druhá fáza (modus), 

ktorým je v prípade nehnuteľnosti vklad do katastra nehnuteľností. Vlastnícke právo pri 

nehnuteľných veciach sa nadobúda až vkladom vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností. Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nastáva zápisom 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (ide o konštitutívny zápis). Vzhľadom 

k tomu, že okresný úrad rozhodol o zápise vlastníckeho práva kupujúcej k predmetnému 

pozemku, došlo k platnému nadobudnutiu vlastníckeho práva na základe predmetnej 

kúpnej zmluvy. 

 

c) Možno odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy? Aké budú účinky odstúpenia od zmluvy?  

 

Áno, od tejto zmluvy možno odstúpiť. 

 



11 

 

Zdôvodnenie: Podľa §48 ods. 1 OZ, od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to 

v tomto, alebo inom zákone ustanovené, alebo účastníkmi dohodnuté. Kúpna zmluva 

obsahovala dohodu zmluvných strán o možnosti odstúpenia v prípade nezaplatenia 

kúpnej ceny. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym 

predpisom ustanovené, alebo účastníkmi dohodnuté inak (§48 ods. 2 OZ). Vzhľadom 

k tomu, že ustanovenie zmluvy obsahuje dohodu zmluvných strán o možnosti 

odstúpenia od zmluvy v prípade, ak kupujúci v stanovenom termíne nezaplatí 

predávajúcim kúpnu cenu, môžu kupujúci od tejto zmluvy odstúpiť.  

V slovenskej právnej teórii a judikatúre neexistuje jednoznačný názor na právne 

dôsledky odstúpenia od zmluvy o prevode nehnuteľností, vzhľadom na osobitný 

charakter nadobúdania vlastníckeho práva k nim a to prostredníctvom vkladu do 

katastra nehnuteľností. Otázka, ktorú v tomto prípade teória, ako aj prax rieši je, či 

vlastnícke právo k nehnuteľnosti v prípade odstúpenia od zmluvy o prevode 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa na pôvodného prevodcu obnovuje automaticky, 

alebo vlastníkom aj naďalej ostáva nadobúdateľ a na obnovenie vlastníckeho práva 

pôvodného prevodcu je potrebný až následný vklad do katastra nehnuteľností.  

Podľa prvej teórie, odstúpením od zmluvy dochádza k zániku zmluvy „ex tunc“, 

v dôsledku čoho sa automaticky obnovuje vlastnícke právo pôvodného prevodcu, 

existujúce pred účinnosťou zmluvy a pred zápisom práva do katastra. To znamená, že 

účinnosťou odstúpenia od zmluvy o prevode nehnuteľností, na základe ktorej bol 

zapísaný prevod vlastníckeho práva, dochádza automaticky k obnoveniu vlastníckeho 

práva prevodcu. Ak prevodca platne a účinne odstúpi od zmluvy, automaticky sa opäť 

stáva vlastníkom a správa katastra túto zmenu zapíše záznamom a to na základe 

doručeného odstúpenia od zmluvy, alebo v prípade vzniku sporu, právoplatného 

rozhodnutia príslušného súdu na základe určovacej žaloby. S uvedeným názorom sa 

stotožňujú viaceré rozhodnutia súdov Slovenskej republiky (napr. Rozsudok NS SR zo 

dňa 20.7.2011, sp. zn. 6 Sžo 229/2010; Nález Ústavného súdu SR zo dňa 30. 09. 2010, 

sp. zn. I. ÚS 350/08; Nález Ústavného súdu ČR zo dňa 16.10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06; 

Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 11.3. 1998, sp. zn. 1 Odon 26/97). Napríklad 

Najvyšší súd Slovenskej  republiky vo svojom rozhodnutí z 20.7.2011, sp. zn. 6 Sžo 

229/2010, podľa ktorého odstúpením sa zmluva zrušuje ex tunc a keďže vecnoprávne 

účinky nemôžu nastať bez obligačnoprávnych, dochádza medzi stranami v dôsledku 

odstúpenia k právnemu stavu,"ako keby k uzatvoreniu zmluvy vôbec nedošlo a to nielen 
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z hľadiska obligačných účinkov ale i účinkov vecnoprávnych". Z uvedeného vyplýva, že 

k zápisu spätného prechodu vlastníckeho práva dochádza záznamom, ktorého 

podkladom je listina o odstúpení, pričom správa katastra nie je oprávnená skúmať 

platnosť odstúpenia od zmluvy (t.j. či došlo k naplneniu dôvodov na odstúpenie od 

zmluvy), je ale povinná skúmať, či platnosť odstúpenia je medzi účastníkmi sporná. Ak 

platnosť odstúpenia nie je sporná, správa katastra rozhodne o vykonaní zápisu 

záznamom, ak je sporná, rozhodne súd na základe určovacej žaloby. 

Podľa druhej teórie, (napr. publikovanej v Justičnej revue 3/2010 autormi Novotným, 

M. a Gyárfášom, J. Pod názvom „K následkom odstúpenia od zmluvy o prevode 

nehnuteľností“), odstúpenie od zmluvy automaticky neobnovuje vecno-právnu pozíciu 

pôvodného prevodcu. Podľa tejto teórie, aj po zrušení zmluvy (ako právneho titulu) ex 

tunc vlastnícke právo pôvodného nadobúdateľa trvá. Nastúpia len obligačné účinky 

odstúpenia, ktoré spočívajú v povinnosti oboch zmluvných strán vrátiť si poskytnuté 

plnenia, teda aj povinnosť pôvodného nadobúdateľa previesť vlastnícke právo späť na 

prevodcu. Vecno-právne účinky tak nastanú až následným vkladom do katastra 

nehnuteľností. Podľa tejto teórie, ustanovenie § 48 ods. 2 OZ hovorí o zrušení zmluvy, 

na čo nadväzuje § 457 OZ, podľa ktorého si majú strany zrušenej zmluvy vrátiť čo 

dostali. Zo zákona však nevyplýva, že by k návratu dochádzalo automaticky ex lege. 

Zápis v katastri by mal byť v tomto prípade vo forme vkladu, nie záznamu. Ak 

nadobúdateľ odmietne tento záväzok splniť, môže sa prevodca domáhať na súde 

žalobou na plnenie, pričom právoplatné rozhodnutie súdu v takomto prípade nahradí 

úkon nadobúdateľa. 

 

d) Aké ďalšie možnosti majú predávajúci v prípade, ak neodstúpia od zmluvy? 

 

Predávajúci majú právo obrátiť sa na súd so žalobou o zaplatenie kúpnej ceny voči 

predávajúcemu.  

 

e) Aký by bol rozdiel v následkoch, ak by došlo k podaniu návrhu do katastra 

nehnuteľností, avšak k zápisu vlastníckeho práva by ešte nedošlo? 

 

V prípade, ak došlo k odstúpeniu od zmluvy predtým, ako okresný úrad rozhodol 

o zápise vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, predávajúci doručia na okresný 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/#paragraf-48
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/#paragraf-457
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úrad oznámenie o odstúpení od zmluvy, na základe ktorého okresný úrad konanie 

o zápise vlastníckeho práva v prospech kupujúceho zastaví.  

 

f) Čo v prípade, ak by došlo k prevodu vlastníckeho práva kupujúceho k predmetnej 

nehnuteľnosti na tretiu osobu? 

 

V prípade, ak kupujúci úspešne odstúpil od kúpnej zmluvy, avšak medzičasom kupujúci 

previedol vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti na tretiu osobu (vklad 

vlastníckeho práva tejto osoby bol zapísaný do katastra nehnuteľností), treba z hľadiska 

účinkov odstúpenia na tretie osoby rozlišovať, či ide o nadobúdateľa, ktorý je 

dobromyseľný, alebo nie. Podľa ustálenej judikatúry (napr. nález ÚS z 30. septembra 

2010, sp. zn. I. ÚS 350/08, nález ÚS z 10. februára 2010, sp. zn. I. ÚS 50/2010, 

Uznesenie NSSR 6 Cdo 71/2011 z 27.2.2013), dobromyseľnému nadobúdateľovi 

vlastníckeho práva musí byť v materiálnom právnom štáte poskytnutá súdna ochrana 

pred pôvodným vlastníkom. Nadobúdateľ, ako tretia osoba, pokiaľ je dobromyseľná, 

nemôže v dôsledku odstúpenia prísť o dobromyseľne nadobudnuté vlastnícke právo. 

Platí teda ochrana práv tretích osôb v prípade, že sú dobromyseľní, táto ochrana 

prevyšuje ochranu vlastníckeho práva predávajúceho, ako vlastníka uvedenej 

nehnuteľnosti. Ak bola tretia osoba dobromyseľná, neobnovuje sa vlastnícke právo 

predávajúceho, ako vlastníka uvedenej nehnuteľnosti. Predávajúci má možnosť obrátiť 

sa na súd voči kupujúcemu o náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená. V prípade, ak 

tretia osoba nebola dobromyseľná, potom platí zásada nemo plus iuris ad alium 

transfere potest quam ipse habet, t. j. nikto nemôže previesť na iného viac práv, než 

koľko má sám a v takomto prípade vlastnícke právo odstúpením od zmluvy pôvodného 

vlastníka má účinky aj na nadobúdateľa nehnuteľnosti, pokiaľ bolo vlastnícke právo 

z pôvodného nadobúdateľa prevedené na 3. osobu.  
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D. VZORY 

Vzor 1 - Kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytu 

 

K ú p n a   z m l u v a 

o prevode vlastníctva bytu 

 

uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebyt. priestorov 

v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva“) 

 

medzi 

 

Predávajúci: Peter Novák, rodený Novák 

  trvale bytom Karloveská 10, 841 04  Bratislava 

  r.č. XXXXXX/XXXX, nar. XX.X.XXXX, 

  štátna príslušnosť: SR, stav: ženatý 

  (ďalej len „predávajúci 1“) 

a 

Zuzana Nováková, rodená Kováčová, 

trvale bytom Podjavorinskej 3, 811 07  Bratislava  

r.č. XXXXXX/XXXX, nar. XX.X.XXXX 

štátna príslušnosť: SR, stav: vydatá 

(ďalej len „predávajúci 2“) 

(ďalej pre oboch predávajúcich len “predávajúci”)   

 

Kupujúci: Ján Zajac, rodený Zajac, 

  trvale bytom Mierová 650/20, 82105 Bratislava  

  r.č. XXXXXX/XXXX, nar. XX.X.XXXX 

  štátna príslušnosť: SR, stav: slobodný  

   (ďalej len „kupujúci“) 
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I. 

Predmet zmluvy 

 

Predávajúci sa na základe a za podmienok uvedených v tejto zmluve zaväzujú odovzdať 

kupujúcemu predmet kúpy uvedený v článku II. Tejto zmluvy a previesť vlastnícke právo k 

nemu na kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje na základe a za podmienok uvedených v tejto 

zmluve prevziať predmet kúpy a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu podľa článku III. zmluvy.  

 

II. 

Predmet prevodu 

 

1. Predávajúci sú bezdpodielovými spoluvlastníkmi v 1/1 nasledovnej nehnuteľnosti: 

 

a) byt č. 1, nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu, súpisné č. 1102, Adámiho 16, vchod 

Adámiho č. 16 v Bratislave – m.č. Karlova Ves, postaveného na parcelách registra „C“ 

parcelné číslo 5599, 5600, 5601, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1941, 

vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre okres Bratislava IV, obec 

Bratislava - m. č.: Karlova Ves, katastrálne územie: Karlova Ves, a to o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 1/1 (ďalej len „byt“), 

b) k bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných 

zariadeniach a príslušenstve domu vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 125/10000 

(ďalej len „spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu“), 

c) k bytu č. 1 prislúchajúci spoluvlastnícky podiel k pozemkom parcely registra „C“, 

pozemok parcelné číslo 5599, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

225 m2,  pozemok zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1941 vedenom Okresným 

úradom Bratislava, katastrálny odbor pre okres Bratislava IV, obec Bratislava - m. č.: 

Karlova Ves, katastrálne územie: Karlova Ves, a to vo veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6900/197924,  (ďalej len „spoluvlastnícky podiel na pozemku“), 

(ďalej spoločne „predmet prevodu“). 

2. Predávajúci nadobudli vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti na základe Kúpnej 

zmluvy V-1457/10 zo dňa 10.7.2010. 
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3. Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. 

Príslušenstvom bytu je: predsieň (hala), kuchyňa,  kúpeľňa, WC, loggia o výmere 7,32 

m2, pivnica. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu, vrátane príslušenstva, je 90,00 m2 bez plochy 

loggie. 

4. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to najmä: vnútorná inštalácia (potrubné 

rozvody vody, plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, kanalizácie), okrem 

stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie, vstavaná skriňa, kuchynská 

linka, sporák, poštová schránka, zvonček, domáci telefón. 

5. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva, je ohraničené vstupnými 

dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej  a studenej vody, plynu a elektrickými 

poistkami pre byt. 

6. Spolu s bytom  je predmetom prevodu spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a 

zariadeniach domu a príslušenstva domu.  

Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, priečelia, obvodové 

múry, vchody, schodištia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. 

 Spoločnými zariadeniami domu sú: výťahy, práčovňa, sušiareň, kočíkareň, manglovňa 

a pod. STA, bleskozvod, boilerovne, vodovodné, teplonosné,  kanalizačné, elektrické, 

telefónne a plynové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia 

výlučne tomuto domu. 

7. Priečky oddeľujúce prevádzaný byt od bytu susediaceho s prevádzaným bytom sú v 

podielovom spoluvlastníctve vlastníka prevádzaného bytu a vlastníka susedného bytu. 

8. Predávajúci prevádzajú predmet prevodu , tak ako je uvedený v tomto článku zmluvy 

vcelku kupujúcemu a kupujúci predmet prevodu nadobúda do výlučného vlastníctva       

v podiele 1/1 k celku. 

 

III. 

Kúpna cena 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet prevodu vo výške 150.000,- Eur 

(slovom: stopäťdesiattisíc eur) (ďalej len „kúpna cena“). 
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1.1. prvú časť kúpnej ceny vo výške 50.000Eur (slovom: päťdesiattisíc eur) v deň 

podpisu tejto zmluvy prevedie na spoločný účet predávajúcich 1123579/0200 

vedený vo VÚB a to do 5 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy, 

1.2. druhú časť kúpnej ceny vo výške 50.000Eur (slovom: päťdesiattisíc eur)  bude 

prevedená v deň podania Návrhu na zápis vlastníckeho práva v Katastri 

nehnuteľností na spoločný účet predávajúcich 1123579/0200 vedený vo VÚB, 

a.s. 

1.3 tretiu časť kúpnej ceny vo výške 50.000Eur (slovom: päťdesiattisíc eur)  bude 

prevedená spoločný účet predávajúcich 1123579/0200 vedený vo VÚB, a.s., 

najneskôr 3 pracovné dni potom, ako bude kupujúcim predložený originál výpisu 

z listu vlastníctva použiteľného na právne úkony (vydaný Okresným úradom 

Bratislava, Katastrálnym odborom), na ktorom bude zapísaný v časti B ako 

výlučný vlastník kupujúci so spoluvlastníckym podielom 1/1, pričom ďalej bude 

z predloženého úradného výpisu z listu vlastníctva vyplývať, že na Predmete 

kúpy neviaznu žiadne ťarchy, vecné bremená, práva zodpovedajúce vecným 

bremenám, záložné práva, exekučné záložné práva, predkupné práva a zároveň 

ohľadne Predmetu kúpy sa nebude viesť žiadne exekučné konanie, súdne 

konanie, výkon záložného práva.  

2. Predávajúci sú oprávnení odoprieť odovzdanie predmetu prevodu, ak nebude uhradená 

kúpna cena podľa tohto článku. 

3. Predávajúci sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípade omeškania s úhradou celej 

kúpnej ceny kupujúcim riadne a včas o viac ako 15 dní. 

 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

 

1. Predávajúci spoločne vyhlasujú, že na predmete prevodu neviaznu žiadne skryté vady. 

Predmet prevodu predávajú v technickom stave zodpovedajúcom veku a užívaniu bytu 

a bytového domu.  

2. Kupujúci vyhlasuje, že predmet prevodu mu je známy, pozná jeho stav a v tomto ho 

nadobúda. Uvedeným vyhlásením kupujúceho nie je dotknutá zodpovednosť 

predávajúcich za právne a faktické vady predmetu prevodu. 
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3. Predávajúci sú povinní odovzdať predmet prevodu kupujúcemu do 5 dní odo dňa 

uhradenia prvej, druhej a tretej časti kúpnej ceny na účty predávajúcich uvedené 

v článku III., bod 1.1., 1.2. a 1.3 tejto zmluvy (ďalej len „deň odovzdania“). 

4. V prípade neodovzdania predmetu prevodu v deň odovzdania, je kupujúci oprávnený 

po doručení písomnej výzvy na vypratanie, resp. nemožnosti doručenia písomnej výzvy 

na vypratanie, vypratať predmet prevodu na náklady predávajúcich, s čím predávajúci 

bez výhrad súhlasia a zaväzujú sa neuplatňovať v tejto súvislosti voči kupujúcemu 

žiadne nároky, ani vznášať žiadne požiadavky. 

5. Ku dňu odovzdania predmetu prevodu sa zmluvné strany zaväzujú písomne vykonať 

odpočet všetkých meraných médií a zabezpečiť prepísanie odberných miest na 

kupujúceho a aj ohlásiť správcovi bytového domu zmenu vlastníka predmetu prevodu. 

 

V. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu prevodu dňom nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor o povolení 

vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

2.  Predávajúci vyhlasujú a zaručujú kupujúcemu, že na predmete prevodu neviaznu žiadne 

ťarchy, vecné bremená ani iné práva tretích osôb, ktoré by bránili nadobudnutiu 

vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, alebo akýmkoľvek spôsobom bránili alebo 

obmedzovali užívanie predmetu kúpy. Predávajúci taktiež vyhlasujú a zaručujú 

kupujúcemu, že všetky dane, poplatky, príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv, 

ako aj úhrady za plnenia spojené s užívaním predmetu prevodu budú do dňa odovzdania 

riadne a včas splatené predávajúcimi. 

c) Predávajúci vyhlasujú a zaručujú kupujúcemu, že do nadobudnutia vlastníckeho práva 

k predmetu prevodu v prospech kupujúceho, predávajúci predmet prevodu nijako 

nezaťažia ani nezriadia akúkoľvek ťarchu.  

4. Predávajúci vyhlasujú, že proti ich osobe nie je vedené exekučné konanie, nemajú 

žiadne právne povinnosti, pre ktoré by neboli oprávnení s predmetom prevodu nakladať. 
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5. V prípade, že sa ktorékoľvek z vyhlásení predávajúcich ukáže alebo stane nepravdivým, 

je kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a predávajúci zodpovedajú kupujúcemu 

za spôsobenú škodu.  

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Kupujúci vyhlasuje, že je oboznámený s podmienkami výkonu správy domu, ktorú 

vykonáva Spoločenstvo vlastníkov bytov Správca, s.r.o., sídlom Uprkova 7, 811 07  

Bratislava, IČO: 21 817 085. Kupujúci ďalej vyhlasuje, že pristúpi k zmluve o zriadení 

spoločenstva vlastníkov bytov na miesto predávajúcich. 

 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že súčasne s uzatvorením tejto kúpnej zmluvy podpíšu 

spoločný návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu prevodu, ktorého podanie na 

Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor zabezpečí najneskôr nasledujúci pracovný 

deň po podpisu tejto kúpnej zmluvy predávajúci. 

3. V prípade, ak Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor preruší konanie, alebo zastaví  

o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy, 

zmluvné strany prehlasujú, že si poskytnú vzájomne súčinnosť a odstránia nedostatky 

tejto zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, prípadne 

jeho príloh. 

4. Odstúpenie z dôvodov uvedených v tejto zmluve je účinné dňom doručenia písomného 

odstúpenia účastníkom tejto zmluvy. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sú si 

zmluvné strany povinné bezodkladne vrátiť plnenia, ktoré si navzájom poskytli, 

najneskôr však do 15 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy.  

5. Nárok na zaplatenie účelne vynaložených nákladov súvisiacich s prevodom 

vlastníckeho práva k predmetu prevodu druhou zmluvnou stranou nie je týmto dotknutý.  

6. Akékoľvek náklady spojené s vrátením predmetu prevodu do pôvodného právneho 

a skutkového stavu znáša v plnom rozsahu tá zmluvná strana, ktorá spôsobila absolútnu 

neplatnosť tejto zmluvy, alebo zavinila neúspech vkladového konania. 
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7. Práva a povinnosti výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia Občianskym 

zákonníkom a príslušnými ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov, v platnom znení.  

8. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu 

stanú neplatné, nemá to za následok neplatnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.  

9. Predávajúci vyhlasujú, že voči správcovi predmetu kúpy budú mať do podania návrhu 

na vklad do katastra nehnuteľnosti vysporiadané všetky záväzky. Vyhlásenie správcu o 

tom, že predávajúci ako vlastníci bytu nemajú žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia 

spojené s užívaním bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv a bude 

predávajúcimi doložené k návrhu na vklad tejto zmluvy do katastra nehnuteľností. 

10. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami a účinky prevodu vlastníckeho práva nastávajú dňom právoplatnosti 

rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor o povolení vkladu 

vlastníckeho práva k predmetu prevodu v prospech kupujúceho. 

11. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, že vyjadruje ich skutočnú, 

vážnu a slobodnú vôľu, že nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

12. Táto zmluva bola vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy budú použité pre 

účely vkladu do katastra nehnuteľností, po jednom rovnopise obdržia kupujúci 

a predávajúci. 

 

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

 

_______________________    ____________________________   

Peter Novák, rodený Novák    Zuzana Nováková, rodená Kováčová 

Predávajúci 1      Predávajúci 2  

 

______________________ 

Ján Zajac, rodený Zajac 

Kupujúci 
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Príloha k Vzoru 1: Návrh na vklad kúpnej zmluvy  

 

Okresný úrad v Bratislave 

Katastrálny odbor 

 

Účastníci: 

Predávajúci: 

Peter Novák, rodený Novák 

trvale bytom Karloveská 10, 841 04  Bratislava 

r.č. XXXXXX/XXXX, nar. XX.X.XXXX, 

štátna príslušnosť: SR, stav: ženatý 

(ďalej len „predávajúci 1“) 

 

Zuzana Nováková, rodená Kováčová, 

trvale bytom Podjavorinskej 3, 811 07  Bratislava  

r.č. XXXXXX/XXXX, nar. XX.X.XXXX 

štátna príslušnosť: SR, stav: vydatá 

(ďalej len „predávajúci 2“) 

(ďalej pre oboch predávajúcich len “predávajúci”)   

 

a 

 

Kupujúci:  

Ján Zajac, rodený Zajac, 

trvale bytom Mierová 650/20, 82105 Bratislava  

r.č. XXXXXX/XXXX, nar. XX.X.XXXX 

štátna príslušnosť: SR, stav: slobodný  

 (ďalej len „kupujúci“) 

 

 



22 

 

Návrh 

 

                  na vklad vlastníckeho práva  

do katastra nehnuteľností 

                  _______________________ 

 

Podpísaní účastníci týmto navrhujeme Okresnému úradu Bratislava, Katastrálnemu odboru,  

aby rozhodol o vklade vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. 

 

Predmetom právneho úkonu je: 

 

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,  zapísanej v Katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom Bratislava, k.ú. Bratislava, katastrálny odbor pre okres Bratislava IV: 

 

a) byt č. 1, nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu, súpisné č. 1102, Adámiho 16, vchod 

Admámiho č. 16 v Bratislave – m.č. Karlova Ves, postaveného na parcelách registra „C“ 

parcelné číslo 5599, 5600, 5601, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1941, vedenom 

Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre okres Bratislava IV, obec Bratislava - m. 

č.: Karlova Ves, katastrálne územie: Karlova Ves, a to o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 

(ďalej len „byt“), 

 

b) k bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 

a príslušenstve domu vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 125/10000 (ďalej len 

„spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu“), 

 

c) k bytu č. 1 prislúchajúci spoluvlastnícky podiel k pozemkom parcely registra „C“, pozemok 

parcelné číslo 5599, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 225 m2,  pozemok 

zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1941 vedenom Okresným úradom Bratislava, 

katastrálny odbor pre okres Bratislava IV, obec Bratislava - m. č.: Karlova Ves, katastrálne 

územie: Karlova Ves, a to vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6900/197924,  (ďalej len 
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„spoluvlastnícky podiel na pozemku“), 

 

na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 5.7.2019, uzavretej medzi predávajúcimi  Peter Novák, 

rodený Novák a Zuzana Nováková, rodená Kováčová a kupujúcim Ján Zajac, rodený Zajac. 

 

Súčasne prehlasujeme, že ako účastníci zmluvy sme oprávnení s predmetmi zmluvy nakladať, 

zmluvné prejavy sú dostatočné, zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená 

a právny úkon je urobený v predpísanej forme.  

 

v Bratislave, dňa ................ 

 

 

_______________________    ____________________________   

Peter Novák, rodený Novák    Zuzana Nováková, rodená Kováčová 

Predávajúci 1      Predávajúci 2  

 

______________________ 

Ján Zajac, rodený Zajac 

Kupujúci 
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Vzor 2 – Darovacia zmluva 

 

Darovacia zmluva  

uzatvorená v zmysle §628 a nasl. z.č. 40/1964 Občianskeho zákonníka, v platnom znení 

 

                      medzi 

  

Darcom:  Ján Novák, rod. Novák, nar. 27.05.1955, trvale bytom Staré grunty 30, 

841 05 Bratislava 

r.č. XXXXXX/XXXX ( ďalej len „darca“) 

a 

Obdarovaným: Michal Kováč, rod. Kováč, nar. 16.10.1965, r.č. XXXXX/XXXX, 

trvale bytom Staré grunty 30, 841 05 Bratislava    

(ďalej len „obdarovaný“) 

 

          Článok I. 

           Predmet darovania 

 

1.1 Darca je výlučným vlastníkom osobného motorového vozidla FORD FOCUS, sivožltej 

metalízy s výrobným číslom motora: 5J538226 a výrobným číslom karosérie 

WFA9FXXWPDA3J45539, rok výroby 2009 s evidenčným číslom vozidla BA-898TK  

  (ďalej „predmet darovania“). 

 

             Článok II. 

               Predmet zmluvy 

 

2.1 Darca daruje predmet darovania opísaného v čl. I. tejto zmluvy obdarovanému do jeho 

výlučného vlastníctva. 
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2.2 Obdarovaný predmetný dar od darcu, svojho otca s vďakou príjma do svojho výlučného 

vlastníctva. 

    

 Článok III.  

     Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1  Obdarovaný je povinný do 30-tich  dní od prevzatia predmetu darovania na vlastné 

náklady zabezpečiť zápis zmeny vlastníka a držiteľa predmetu darovania v evidencii 

príslušných orgánov. 

 

        Článok IV.  

      Vyhlásenia zmluvných strán  

4.1  Darca vyhlasuje, že predmet darovania nemá žiadne právne alebo iné vady, ktoré by 

bránili jeho riadnemu užívaniu a jeho technický stav je primeraný jeho veku 

s ohľadom na obvyklé opotrebenie. 

4.2  Obdarovaný vyhlasuje, že sa so stavom predmetu darovania oboznámil pri osobnej 

obhliadke ako aj počas skúšobnej jazdy. 

4.3  Obdarovaný berie na vedomie, že darca je oprávnený sa od neho domáhať vrátenia 

predmetu darovania, ak sa bude správať voči darcovi, alebo členom jeho rodiny tak, že 

tým bude hrubo porušovať dobré mravy (použitie fyzického násilia, hrubé urážky, 

neposkytnutie potrebnej pomoci a pod.). 

4.4   Právo darcu domáhať sa vrátenia daru od obdarovaného je darca oprávnený si písomne 

uplatniť do troch rokov odo dňa, keď sa obdarovaný správal spôsobom opísaným 

v predchádzajúcom odseku.  

4.5  Odo dňa doručenia písomného prejavu vôle darcu obdarovanému, ktorým sa domáha 

vrátenia daru je obdarovaný povinný, najneskôr do troch mesiacov, vrátiť darcovi 

predmet darovania, ktorý od darcu na základe tejto darovacej zmluvy prijal. Právo 

domáhať sa vrátenia daru je osobným právom darcov, ktoré zaniká darcovou smrťou. 
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Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1  Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma 

zmluvnými stranami. 

5.2  Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 

predovšetkým dohodou. 

5.3 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým 

dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne 

neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto 

zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

5.4 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom 

každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

5.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola 

vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne 

a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

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

 

 

_______________        _____________________ 

Ján Novák                Michal Kováč 

darca             obdarovaný 
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Vzor 3 – Zámenná zmluva 

Zámenná zmluva 

uzatvorená v zmysle §611 Občianskeho zákonníka, v platnom znení, medzi 

medzi 

 

Zamieňajúci 1: Peter Novák, rodený Novák 

   trvale bytom Karloveská 10, 841 04  Bratislava 

   r.č. XXXXXX/XXXX, nar. XX.X.XXXX, 

   štátna príslušnosť: SR, stav: slobodný  

(ďalej len „zamieňajúci 1“) 

 

 

Zamieňajúci 2: Ján Zajac, rodený Zajac, 

   trvale bytom Mierová 650/20, 82105 Bratislava  

   r.č. XXXXXX/XXXX, nar. XX.X.XXXX 

   štátna príslušnosť: SR, stav: slobodný  

    (ďalej len „zamieňajúci 2“) 

 

I.  

Úvodné ustanovenie 

 

1. Zamieňajúci 1 je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností, 

vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislavu, v okrese Bratislava III, v obci Bratislava - mestská časť Nové Mesto, v 

katastrálnom území Vinohrady, evidovaných na LV č. 311, parcely registra „C“ evidované na 

katastrálnej mape: 

parc. č. 5423/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, pozemok, na ktorom je 

postavená nebytová budova označená súpisným číslom, pozemok je umiestnený v zastavanom  

území obce,  

Stavby:  

súpisné číslo 12212, postavená na parc. č. 5423/22, druh stavby samostatne stojaca garáž, ---- 

zapísané na liste vlastníctva číslo 311 v časti B pod poradovým číslom 1 v Katastri 
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nehnuteľností na meno pána Petra Nováka v 1/1-ine, vedené Správou katastra pre hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislavu, ktoré nadobudol titulom: Darovacia zmluva, podľa V-

112325/11 zo dňa 14.09.2011 (ďalej tiež „nehnuteľnosť 1“). 

 

2. Zamieňajúci 2 pán Ján Zajac, rod. Zajac, je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v 

katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre 

hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, v okrese Bratislava III., v obci Bratislava - 

mestská časť Nové Mesto, v katastrálnom území Vinohrady, evidovanej na LV č. 4922, parcely 

registra „C“ evidované na katastrálnej mape:  

Stavby: súpisné číslo 10351, postavená na parc. č. 5423/22, druh stavby samostatne stojaca 

garáž, zapísanej na liste vlastníctva číslo 311 v časti B pod poradovým číslom 1 v Katastri 

nehnuteľností na meno pána Petra Zajaca v 1/1-ine, vedené Správou katastra pre hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislavu, ktoré nadobudol titulom: Darovacia zmluva, podľa V-

12678/08 zo dňa 10.01. 2008 (ďalej tiež „nehnuteľnosť 2“). 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Účastníci zmluvy  sa  dohodli  na  zámene predmetných nehnuteľností nasledovne: 

1.1. Účastník tejto zmluvy pán Peter Novák, rod. Novák, prevádza vlastnícke právo o 

veľkosti 1/1-ina k nehnuteľnosti, špecifikovanej v čl. I ods. 1 tejto zmluvy na účastníka zmluvy 

pána Jána Zajaca, rod. Zajaca, ktorý predmetnú nehnuteľnosť príjma do svojho výlučného 

vlastníctva a súčasne, 

1.2. Účastník tejto zmluvy pán Ján Zajac, rod. Zajac, prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti 

opísanej v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy o veľkosti 1/1-ina na pána Petra Nováka, rod. Nováka. 

 

Článok III 

Ohodnotenie predmetu zámeny 

 

1. Cena nehnuteľnosti 1 bola určená znalcom v odbore odhad hodnoty nehnuteľností Ing. 

Laurou Príbelskou, Miletičova 2, Bratislava v znaleckom posudku č. 1672 ZP zo dňa 

21.4.2019, vo výške 15.000 Eur. 
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2. Cena nehnuteľnosti 2 bola určená znalcom v odbore odhad hodnoty nehnuteľností Ing. 

Laurou Príbelskou, Miletičova 2, Bratislava v znaleckom posudku č. 1672 ZP zo dňa 

21.4.2019, vo výške 15.000 Eur. 

3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že pozemky špecifikované v článku I tejto zmluvy sa 

zamieňajú  bezodplatne.  

 

Článok IV 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

1. Vlastnícke právo zamieňajúceho 1 a 2 k predmetu zámeny nastanú právoplatným 

rozhodnutím príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru, o povolení vkladu 

vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva podá zamieňajúci 1 

bezodkladne po jej uzavretí.  

3. Náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy budú znášať  

účastníci zmluvy spoločne a nerozdielne.  

4. Účastníci sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, 

vrátane súčinnosti potrebnej pre prevod vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy a 

odstránenia prípadných nedostatkov návrhu na vklad alebo tejto zmluvy.  

 

Článok V 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Zamieňajúci 1 vyhlasuje, že mu nie sú známe akékoľvek faktické alebo právne vady 

nehnuteľnosti 1, na ktoré by mal zamieňajúceho 2 pred uzavretím tejto zmluvy upozorniť.  

2. Zamieňajúci 2 vyhlasuje, že mu nie sú známe akékoľvek faktické alebo právne vady 

nehnuteľnosti 2, na ktoré by mal zamieňajúceho 1 pred uzavretím tejto zmluvy upozorniť.  

3. Zamieňajúci 1  vyhlasuje, že stav nehnuteľnosti 2 je mu známy z obhliadky na mieste 

samom.  

4. Zamieňajúci 2 vyhlasuje, že stav nehnuteľnosti mu je známy z obhliadky na mieste samom.  

5. Zamieňajúci 1 vyhlasuje, že na nehnuteľnosti 1 neviaznu žiadne záložné práva, vecné 

bremená, nájomné práva a ani žiadne iné tretích osôb. 
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6. Zamieňajúci 2 vyhlasuje, že na nehnuteľnosti 2 neviaznu žiadne záložné práva, vecné 

bremená, nájomné práva a ani žiadne iné nároky tretích osôb. 

7. Zamieňajúci 1 vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy sú uhradené všetky splatné dane 

a poplatky súvisiace s vlastníctvom a užívaním nehnuteľnosti 1. 

8. Zamieňajúci 2 vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy sú uhradené všetky splatné dane 

a poplatky súvisiace s vlastníctvom a užívaním nehnuteľnosti 2. 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných 

strán písomnými dodatkami.  

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po jednom (1) obdržia 

obaja účastníci tejto zmluvy a dva (2) rovnopisy sú určené pre katastrálne konanie. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že si túto zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom, 

že táto zmluva vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli 

ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto 

zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

v Bratislave, dňa ...............     v Bratislave, dňa .................. 

 

  

 

 

________________________    ________________________ 

Peter Novák, rod. Novák     Ján Zajac, rod. Zajac 

Zamieňajúci 1                             Zamieňajúci 2 
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Príloha k Vzoru 3: Návrh na vklad zámennej zmluvy 

 

Okresný úrad v Bratislave 

Katastrálny odbor 

 

Účastníci: 

 

Peter Novák, rodený Novák 

trvale bytom Karloveská 10, 841 04  Bratislava 

r.č. XXXXXX/XXXX, nar. XX.X.XXXX, 

štátna príslušnosť: SR, stav: ženatý 

(ďalej len „zamieňajúci 1“) 

 

a 

  

Ján Zajac, rodený Zajac, 

trvale bytom Mierová 650/20, 82105 Bratislava  

r.č. XXXXXX/XXXX, nar. XX.X.XXXX 

štátna príslušnosť: SR, stav: slobodný  

(ďalej len „zamieňajúci 2“) 

 

Návrh 

                  na vklad vlastníckeho práva  

do katastra nehnuteľností 

                  _______________________ 

 

Podpísaní účastníci týmto navrhujeme Okresnému úradu Bratislava, Katastrálnemu odboru,  

aby rozhodol o vklade vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. 



32 

 

Predmetom právneho úkonu je: 

 

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,  zapísanej v katastri nehnuteľností, vedenom 

Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislavu, v okrese Bratislava III, v obci Bratislava - mestská časť Nové Mesto, v katastrálnom 

území Vinohrady, evidovaných na LV č. 311, parcely registra „C“ evidované na katastrálnej 

mape: 

parc. č. 5423/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, pozemok, na ktorom je 

postavená nebytová budova označená súpisným číslom, pozemok je umiestnený v zastavanom  

území obce,  

Stavby:  

súpisné číslo 12212, postavená na parc. č. 5423/22, druh stavby samostatne stojaca garáž, ---- 

zapísané na liste vlastníctva číslo 311 v časti B pod poradovým číslom 1 v Katastri 

nehnuteľností na meno pána Petra Nováka v 1/1-ine, vedené Správou katastra pre hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislavu, ktoré nadobudol titulom: Darovacia zmluva, podľa V-

112325/11 zo dňa 14.09.2011 (ďalej tiež „nehnuteľnosť 1“). 

a 

prevod vlastnícdkeho práva k nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností, vedenom 

Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislavu, v okrese Bratislava III., v obci Bratislava - mestská časť Nové Mesto, v katastrálnom 

území Vinohrady, evidovanej na LV č. 4922, parcely registra „C“ evidované na katastrálnej 

mape:  

Stavby: súpisné číslo 10351, postavená na parc. č. 5423/22, druh stavby samostatne stojaca 

garáž, zapísanej na liste vlastníctva číslo 311 v časti B pod poradovým číslom 1 v Katastri 

nehnuteľností na meno pána Petra Zajaca v 1/1-ine, vedené Správou katastra pre hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislavu, ktoré nadobudol titulom: Darovacia zmluva, podľa V-

12678/08 zo dňa 10.01. 2008 (ďalej tiež „nehnuteľnosť 2“). 

 

na základe Zámennej zmluvy zo dňa 4.3.2019, uzavretej medzi zamieňajúcim 1  Petrom 

Novákom, rodeným Novákom a zamieňajúci, 2 Jánom Zajacom, rodeným Zajacom. 
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Súčasne prehlasujeme, že ako účastníci zmluvy sme oprávnení s predmetmi zmluvy nakladať, 

zmluvné prejavy sú dostatočné, zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená 

a právny úkon je urobený v predpísanej forme.  

 

v Bratislave, dňa 15.4.2019 

 

 

_______________________      

Peter Novák, rodený Novák           

Zamieňajúci 1 

 

 

______________________ 

Ján Zajac, rodený Zajac 

Zamieňajúci 2 
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KAPITOLA 2 

NADOBÚDANIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA VYDRŽANÍM 

 

A. TEORETICKÁ ČASŤ 

1. Aké sú predpoklady vydržania vlastníckeho práva? 

2. Vydržanie predstavuje originárny alebo derivatívny spôsob nadobudnutia vlastníckeho 

práva? 

3. Čo je účelom vydržania? 

4. Koho zákon považuje za oprávneného držiteľa? 

5. Môže byť oprávneným držiteľom právnická osoba? 

6. Môže maloletá fyzická osoba nadobudnúť vlastnícke právo vydržaním? 

7. Môže osoba obmedzená v spôsobilosti na právne úkony nadobudnúť vlastnícke právo 

vydržaním? 

8. Je možné nadobudnúť vec na základe vydržania do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov? 

9. Aké práva má oprávnený držiteľ k veci, ktorú drží? 

10. Čo predstavuje spôsobilý predmet vydržania? 

11. Vymenujte veci, ktoré nemožno vydržať.  

12. Aká dlhá je vydržacia doba v prípade hnuteľných a v prípade nehnuteľných vecí? 

13. Na základe ktorých právnych noriem sa posudzuje plynutie vydržacej doby? 

14. Môže za určitých okolností nadobudnúť vlastnícke právo k veci na základe vydržania 

aj neoprávnený držiteľ?  

15. Uveďte právne následky vydržania. 

16. Je subjektívne presvedčenie držiteľa o tom, že mu vec alebo právo patrí dostatočným 

predpokladom oprávnenosti jeho držby? 

17. Ktorý okamih je rozhodujúci pre nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním? 

18. Aké právne tituly sú v praxi využívané na zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

nadobudnutého na základe vydržania? 

19. Akým spôsobom možno riešiť prípadný spor o vlastnícke právo? 

20. Možno vydržať aj iné ako vlastnícke právo? 

21. Aké sú predpoklady vydania osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva 

k nehnuteľnosti? 
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B. PRAKTICKÁ ČASŤ 

 

1. Praktický prípad 

Pri upratovaní autobusu po školskom výlete našiel vodič, pán Emil, dva mobilné, smart 

telefóny. Vzhľadom na to, že svoj vlastný „tlačidlový“ mobil chcel už dlhšiu dobu vymeniť, 

jeden z nájdených telefónov si nechal a druhý daroval svojej dcére, Zuzane, ktorá o týždeň 

oslavovala 19-te narodeniny.  

a) Posúďte postavenie pána Emila a Zuzany z pohľadu možného budúceho nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nájdeným mobilným telefónom.  

b) Posúďte naplnenie ostatných predpokladov pre nadobudnutiu vlastníckeho práva 

vydržaním. 

c) Zmenilo by situáciu, ak by Zuzana dostala mobil od svojho otca ako darček na 13-te 

narodeniny? 

 

Keď o štyri roky neskôr Zuzana začala bývať na vysokoškolskom internáte, jej spolubývajúca, 

Eva, zistila, že mobil, ktorý Zuzana používa sa nápadne podobá tomu, ktorý stratila ešte ako 

stredoškoláčka na školskom výlete. Na obale mala vygravírované drobné iniciály a jej 

podozrenie, že ide o stratený mobil sa potvrdilo.  

d) Môže Eva úspešne uplatniť civilnoprávne prostriedky ochrany svojich práv?  

 

2. Praktický prípad 

V roku 1978 postavili rodičia pána Emila plot medzi pozemkami parc. č. 106 a parc. č. 129. Po 

smrti rodičov pán Emil nadobudol výlučné vlastníctvo k parcele č. 106 a rovnako pani Ema po 

smrti svojich rodičov nadobudla výlučné vlastníctvo k parcele č. 129. Obe rodiny využívali 

časti pozemkov tak ako ich vymedzoval postavený plot. Až do dnešného dňa nebol tento stav 

ani jedným z účastníkov spochybňovaný. Pán Emil však preštudovaním geodetických plánov 

zistil, že plot v roku 1978 jeho rodičia nepostavili na hranici pozemkov, ale o dva metre ďalej 

tak, že pozemok užívaný pánom Emilom zužuje a pozemok užívaný pani Emou rozširuje. 

Požiadal preto o vydanie stavebného povolenia na preloženie oplotenia a vybudovanie plotu 

tak, aby kopíroval geodetickú hranicu parciel. Pani Ema má za to, že časť parcely č. 106, ktorá 

bola na základe hranice vytvorenej plotom užívaná už jej rodičmi, patrí jej.  
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a) Kto je vlastníkom časti parcely č. 106, ktorá je od zvyšku tejto parcely oddelená plotom? 

b) Poraďte pani Eme ako má v danej veci postupovať. 

c) Posúďte situáciu, ak rodičia pani Emy od začiatku vedeli, že ich susedia, rodičia pána 

Emila, stavajú plot mimo geodetickej hranice pozemkov a zužujú tým užívaciu plochu 

svojho pozemku? 

 

3. Praktický prípad 

Ján ako kupujúci a Michal ako predávajúci uzavreli zmluvu o prevode nehnuteľností, ktorej 

predmetom bola stavba rodinného domu spolu s pozemkom, na ktorom je dom postavený. Po 

tom ako okresný úrad, katastrálny odbor rozhodol o povolení vkladu vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností boli Ján s Michalom na káve a zistili, že v zmluve zabudli uviesť 

priľahlú záhrada o výmere 520 m², ktorá mala tiež byť predmetom prevodu a Ján mal o jej kúpu 

od začiatku záujem. Michal povedal, že sa mu už nechce absolvovať všetky formality spojené 

s katastrom nehnuteľností a preto podľa neho stačí, keď napíšu jednoduché potvrdenie o tom, 

že aj túto predáva Jánovi v rámci dohodnutej kúpnej ceny a každý si jedno jeho vyhotovenie 

nechá pre seba. Po 12-tich rokoch chcel Ján nehnuteľnosti previesť, a to vrátane priľahlej 

záhrady. 

a) Nadobudol na základe uvedeného potvrdenia Ján vlastnícke právo k záhrade? 

b) Charakterizujte jednotlivé predpoklady vydržania s poukazom na ich splnenie vo 

vzťahu k uvedenému skutkovému stavu. 

 

4. Praktický prípad 

Marek kúpil dňa 13. februára 2019 od Huga iPad Pro za kúpnu cenu 700,-eur. Celá ich 

komunikácia prebehla cez internet, avšak z dôvodu právnej istoty si podpísané originály 

kúpnych zmlúv poslali vzájomne poštou a uschovali. Hugo mal v čase uzatvorenia kúpnej 

zmluvy 12 rokov a doma ďalší iPad Pro, keďže predchádzajúci rok ich dostal na Vianoce dva. 

Po 38 mesiacoch používania sa mu ten, ktorý si nechal pre seba pokazil. Rodičia mu odmietli 

kúpiť nový, veď má predsa druhý, náhradný, ktorý dostal v tom istom roku. Vtedy im Hugo 

prezradil, že tento dávno predal a získané peniaze postupne minul. Rodičia okamžite 

zareagovali a podali v mene Huga ako jeho zákonní zástupcovia na Mareka žalobu o vydanie 

veci. 

a) Posúďte platnosť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Marekom a Hugom. 
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b) Boli v tomto prípade splnené predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva 

vydržaním? 

c) Bude Hugo, zastúpený rodičmi, v konaní o vydanie veci úspešný? 

d) Naformulujte petit žaloby o vydanie veci.  

 

5. Praktický prípad 

Pani Anna nadobudla v roku 1999 na základe kúpnej zmluvy nehnuteľnosť, ktorou bola záhrada 

o výmere 320 m². Hranice pozemku boli v prírode dobre rozpoznateľné, keďže z jednej strany 

tiekol popri záhrade potok a ďalšie strany boli obrastené pomerne hustým a približne dva metre 

vysokým živým plotom. So susedmi mala pani Anna dobré vzťahy a na záhrade si postupne 

začala sadiť okresné aj poľnohospodárske plodiny, pozdĺž živého plota si postavila murovaný 

altánok a malú drevenú kôlňu na záhradné náradie. V roku 2008 jej poslal emailom rozhorčený 

sused geometrický plán, ktorý si dal zhotoviť a z ktorého vyplývalo, že živý plot je postavený 

mimo hranice pozemkov a pani Anna užíva približne 180 m² zo záhrady jej suseda. Následne 

však sused neuskutočnil žiadne kroky k náprave zisteného stavu a pani Anna sa až neskôr 

dozvedela, že svoju nehnuteľnosť dokonca tento sused predal. V roku 2019 zazvonili pani Anne 

noví susedia, ktorí jej oznámili, že na druhý deň idú odstrániť živý plot a následne dajú postaviť 

plot na skutočnej hranici pozemkov, preto ju vyzývajú, aby odstránila altánok a kôlňu, ktoré 

zasahujú do ich pozemku.  

a) Nadobudla pani Anna vlastnícke právo k časti záhrady o výmere približne 180 m²? 

b) Je povinná odstrániť altánok a drevenú kôlňu? 

c) Aké prostriedky ochrany by ste v danom prípade pani Anne odporučili? 

 

6. Praktický prípad 

Rozhodnite v konaní o žalobe, ktorá tvorí Vzor č. 2. 

 

C. VZOROVÁ KLAUZÚRNA PRÁCA 

Manželia Emil a Mária Novákoví kúpili v roku 1975 od pána Imricha, na základe ústne 

uzatvorenej kúpnej zmluvy, pozemok o výmere 140 m² nachádzajúci sa v obci 

a katastrálnom území Zvolenská Slatina. Napriek tomu, že kúpna zmluva nebola uzavretá 

v písomnej forme, vydali si zmluvné strany písomné potvrdenie o uhradení kúpnej ceny 

vo výške 5200,-Kčs. Kúpna zmluva nebola registrovaná štátnym notárstvom a nikdy 
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nedošlo ani k zápisu prevodu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, napriek 

tomu, pán Emil a pani Mária pozemok od kúpy nepretržite užívali v dobrej viere, že je 

ich vlastníctvom. Zo strany pána Imricha nikdy neboli vo svojej držbe rušení až do 

decembra roku 2019, kedy im Imrich oznámil, že na liste vlastníctva je stále evidovaný 

ako vlastník a preto sa rozhodol pozemok predať. Pán Emil a pani Mária sa rozhodli 

obrátiť na súd.  

 

a) Sú v prípade pána Emila a pani Márie splnené predpoklady na nadobudnutie 

vlastníckeho práva vydržaním? 

 

Áno.  

Zdôvodnenie: Z hľadiska všetkých zákonných predpokladov vydržania vyplývajúcich 

z ustanovenia § 134 Občianskeho zákonníka (spôsobilý subjekt, spôsobilý predmet 

držby, dobromyseľnosť držiteľa, uplynutie vydržacej doby) možno konštatovať, že tieto 

sú v danom prípade naplnené. Vo vzťahu k dobromyseľnosti držiteľov považujeme za 

potrebné dodať, že napriek nesplneniu formálnych podmienok pre platnosť zmluvy 

o prevode vlastníckeho práva, je potrebné skúmať najmä tú skutočnosť, či držiteľ 

objektívne mohol byť presvedčený o tom, že držanú vec poctivým spôsobom 

nadobudol, tzn. že ju nadobudol v súlade s dobrými mravmi. Podstatnou v predmetnom 

prípade je vo vzťahu k oprávnenosti držby aj tá skutočnosť, že držitelia za držanú vec 

preukázateľne zaplatili dohodnutú sumu. 

 

b) Je možné, aby na základe vydržania nadobudli vlastnícke právo k veci aj 

manželia? 

 

Áno.  

Zdôvodnenie: Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním nie je uvedené v ustanovení 

§ 143 Občianskeho zákonníka ako výnimka z vecí, ktoré patria do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov. Dobromyseľnosť vo vzťahu k oprávnenosti držby musí byť 

pri spoločnej držbe manželmi daná u oboch manželov.  

 

c) Kto je aktívne a kto pasívne legitimovaný v konaní o určenie vlastníckeho práva?  

 



39 

 

Aktívne legitimovaní sú manželia Emil a Mária. Pasívne legitimovaný je pán Imrich.   

 

d) Ktorý súd bude vecne a miestne príslušný na konanie o určovacej žalobe? 

 

Vecne príslušný je podľa § 12 Civilného sporového poriadku na konanie v prvej 

inštancii okresný súd.  

 

Zdôvodnenie: Podľa § 20 písm. a) Civilného sporového poriadku bude výlučne miestne 

príslušný okresný súd, v ktorého obvode je nehnuteľnosť, keďže spor sa týka vecného 

(konkrétne vlastníckeho) práva k nej. V predmetnom prípade to bude konkrétne 

Okresný súd Zvolen, vzhľadom na to, že nehnuteľnosť sa nachádza v Zvolenskej 

Slatine. 

 

e) Naformulujte petit žaloby.  

 

Súd určuje že žalobcovia Emil Novák (dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko) 

a Mária Nováková (dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko) sú bezpodielovými 

spoluvlastníkmi nehnuteľnosti evidovanej Okresným úradom Zvolen, katastrálnym 

odborom pre obec a katastrálne územie Zvolenská Slatina, zapísanej na liste vlastníctva 

číslo XY ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako CKN parc. č. XY 

záhrada o výmere 140 m² v podiele 1/1.  

 

Súd žalobcom priznáva právo na náhradu trov konania v rozsahu 100%.  

 

f) Akým spôsobom by bolo v prípade úspechu manželov Novákových v súdnom 

konaní zapísané ich vlastnícke právo do katastra nehnuteľností? 

 

S poukazom na to, že vlastnícke právo nadobudli manželia na základe vydržania zápis 

do katastra nehnuteľností vykoná príslušný okresný úrad, katastrálny odbor záznamom, 

ktorý plní len evidenčnú funkciu a nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k 

nehnuteľnostiam. 
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g) Zmenila by sa situácia, ak by tesne po zaplatení kúpnej ceny v roku 1975 manželia 

Emil a Mária na základe ústnej zmluvy darovali predmetný pozemok svojmu 

synovi Milanovi? 

 

Situácia by sa zmenila v subjekte oprávnenom na nadobudnutie vlastníckeho práva 

vydržaním. Napriek tomu aj Milan, pokiaľ bol oprávneným držiteľom nadobudne 

vlastnícke právo k pozemku uplynutím vydržacej doby, bez ohľadu na to, že nebola 

dodržaná písomná forma právneho úkonu a ani nevyhnutnosť jej registrácie štátnym 

notárstvom. Do vydržacej doby sa pritom podľa § 134 ods. 3 Občianskeho zákonníka 

započíta aj doba, po ktorú mali pozemok v oprávnenej držbe Milanovi právni 

predchodcovia, tzn. jeho rodičia. Na preukázanie uvedených skutočností by bolo vhodné 

napríklad vypočuť rodičov Milana ako svedkov, ktorí preukážu, že k darovaniu z ich 

strany došlo a vo svojej držbe nebol Milan následne rušení nimi ani zapísaným 

vlastníkom, pánom Imrichom.  

 

(K tomu pozri: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 484/2015 zo 

14. novembra 2018) 
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D. VZORY 

Vzor 1 - Notárska zápisnica osvedčujúca vyhlásenie o vydržaní 

 

N 62/2017 

NZ 12658/2017 

NCRls 12921/2017 

 

 

---------------------------------------N o t á r s k a   z á p i s n i c a-------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

napísaná na Notárskom úrade JUDr. Margity Smutnej, notárky so sídlom v Jablonci, Hlavné 

námestie 12 dňa 15.8.2017 /slovom pätnásteho augusta dvetisícsedemnásť/ notárkou JUDr. 

Margitou Smutnou. -----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Peter Holý, rod. Holý, nar. 2.6.1977, r. č. 770602/1724, trvalé bydlisko Hliník nad 

Hronom, Slnovratná 14, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej ako „účastník“).------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Účastník preukázal totožnosť zákonným spôsobom, predložením platného občianskeho 

preukazu číslo DG215478, pričom zároveň účastník vyhlásil, že je spôsobilý na právne úkony 

v plnom rozsahu a požiadal ma, aby bolo v súlade s ustanovením § 63 zákona č. 323/1992 Zb. 

o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „Notársky poriadok“) a 

§ 134 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Občiansky zákonník“) vo forme notárskej zápisnice spísané toto ----------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- O s v e d č e n i e --------------------------------------------

------------------ vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam -------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Účastník uviedol, že sa cíti byť vlastníkom nižšie uvedených nehnuteľností nachádzajúcich 

sa v katastrálnom území Hliník nad Hronom na tom základe, že predmetné nehnuteľnosti 

nadobudol účastník od manžela sestry jeho starej matky, Júliusa Behúňa, ktorý je evidovaný na 

predmetných listoch vlastníctva ako výlučný vlastník nehnuteľností, nar. 12.7.1939 /slovom 

dvanásteho júla tisícosemstodeväťdesiatdeväť/ s trvalým bydliskom Hliník nad Hronom, Na 

Troskách 12. Účastník predložil písomnú kúpnu zmluvu a zároveň predložil aj potvrdenie 
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o zaplatení kúpnej ceny vo výške 5.200,-Kčs zo dňa 16.12.1973 /slovom šestnásteho dvanásty 

tisícdeväťstosedemdesiattri/. V čase keď došlo k predaju predmetných nehnuteľností žil 

účastník jednoduchým, roľníckym spôsobom života a potrebu registrácie kúpnej zmluvy 

štátnym notárstvom si neuvedomoval ani on a rovnako ani predávajúci. Napriek tomu, odo dňa 

kúpy predmetných nehnuteľností začal účastník s užívaním nehnuteľností, využíval ich najmä 

ako rozšírenú časť záhrady pozemku, ktorý mu vlastnícky patril už pred kúpou predmetných 

nehnuteľností, a na ktorých je postavená stavba rodinného domu, ktorého výlučným vlastníkom 

je taktiež účastník. Na preukázanie svojich tvrdení predkladá účastník úmrtný list zapísaného 

vlastníka predmetných nehnuteľností, Júliusa Behúňa a osvedčenie o dedičstve po poručiteľovi 

Júliusovi Behúňovi sp. zn. 1D 112/2000 zo dňa 7.5.2000 /slovom siedmeho piaty dvetisíc/, 

z ktorého vyplýva, že predmetné nehnuteľnosti neboli zahrnuté do majetku, ktorý bol 

v dedičskom konaní prejednaný. Zároveň jediná dedička po poručiteľovi, Júliusovi Behúňovi, 

jeho dcéra Emília Hrdá, rodená Behúňová, nar. 1.6.1968 /slovom prvého šiesty 

tisícdeväťstošesťdesiatosem/ potvrdzuje skutočnosti tvrdené účastníkom právneho úkonu 

a zároveň čestne prehlásila, že si na predmetné nehnuteľnosti nerobí žiadne právne nároky. 

Účastník vyhlásil, že v minulosti ani v súčasnosti neprejavila žiadna ďalšia osoba právny nárok 

alebo oprávnený záujem o užívanie týchto nehnuteľností, pričom pri ich dobromyseľnom 

užívaní nebol obmedzovaný ani iným spôsobom rušený. Z uvedených skutočností odvodzuje 

svoj právny záujem na zosúladení dlhodobého faktického stavu nepretržitého užívania 

predmetných nehnuteľností od roku 1973 so stavom evidovaným v katastri nehnuteľností. 

Účastník z tohto dôvodu záverom vyhlasuje, že ako žiadateľ o vydanie osvedčenia vyhlásenia 

o vydržaní vlastníckeho práva k usporiadavaným nehnuteľnostiam splnil všetky podmienky 

potrebné pre nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním a preto požiadal o vydanie notárskej 

zápisnice. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ako dôkaz tvrdení účastníka svedčí vyjadrenie právnej nástupkyne osoby, ktorej posledný 

zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, resp. osoby 

znalej miestnych pomerov a okolností, že nemá k vzniku vlastníckeho práva účastníka výhrady. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ďalším dôkazom je vyjadrenie obce, v katastrálnom území ktorej sa nehnuteľnosti 

nachádzajú, že nemá k vzniku vlastníckeho práva účastníka výhrady. ------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- S poukazom na tú skutočnosť, že nehnuteľnosti nie sú majetkovoprávne riadne 

usporiadané, má účastník naliehavý právny záujem, aby zosúladil faktický stav so stavom 
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právnym.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na základe vyššie uvedených skutočností  o s v e d č u j e m  nasledovné vyhlásenie 

účastníka: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----   Výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci a katastrálnom území 

Hliník nad Hronom a vedených Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom 

na liste vlastníctva číslo 987 ako parcela CKN 1020/4 záhrada o výmere 212 m²; ako parcela 

CKN 1020/6 záhrada o výmere 158 m²; ako parcela CKN trvalý trávny porast o výmere 344 m² 

a na liste vlastníctva číslo 6120 ako parcela CKN 625/2 trvalý trávny porast o výmere 122 m² 

je účastník Peter Holý, rod. Holý, nar. 2.6.1977, r. č. 770602/1724, trvalé bydlisko Hliník nad 

Hronom, Slnovratná 14, a to od 17.12.1983 /slovom sedemnásteho dvanásty 

tisícdeväťstoosemdesiattri/. -------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na podporu tvrdenia účastníka boli predložené: --------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Vyjadrenie obce Hliník nad Hronom. --------------------------------------------------------------

----- Vyjadrenie právnej nástupkyne osoby, ktorej posledný zápis v katastri nehnuteľností 

preukazuje vlastníckeho právo k nehnuteľnostiam, resp. ako osoby znalej miestnych pomerov 

a okolností, že nemá k vzniku vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech účastníka 

výhrady (vyjadrenie Emílie Hrdej, rodenej Behúňovej s jej úradne osvedčeným podpisom ako 

právnej nástupkyne vyššie uvedenej osoby vedenej v katastri nehnuteľností); podľa príloh 

(verejnej listiny) k predloženému návrhu na vydanie osvedčenia vlastníctva v prípade osoby 

vedenej v katastri nehnuteľností sa jedná o osobu známu a teda v tomto prípade nie je potrebné, 

z dôvodu jej dostatočnej identifikácie, na základe predložených listín pri spísaní notárskej 

zápisnice podľa usmernenia Notárskej komory Slovenskej republiky žiadať vyjadrenie 

subjektov, ktoré by mohli byť v prípade tejto osoby vedené ako správcovia usporiadavaných 

nehnuteľností). ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Výpis z vyššie uvedených listov vlastníctva pre obec a katastrálne územie Hliník nad 

Hronom. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Úmrtný list Júliusa Behúňa. -------------------------------------------------------------------------

----- Osvedčenie o dedičstve poručiteľa Júliusa Behúňa. ---------------------------------------------- 

----- Kúpna zmluva medzi Júliusom Behúňom ako predávajúcim a Petrom Holým ako 

kupujúcim zo dňa 16.12.1973 /slovom šestnásteho dvanásty tisícdeväťstosedemdesiattri/ ------
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----- Potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny vo výške 5.200,-Kčs zo dňa 16.12.1973 /slovom 

šestnásteho dvanásty tisícdeväťstosedemdesiattri/ -----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Účastník toľko uviedol k zákonom stanoveným podmienkam vydržania v zmysle 

ustanovenia § 134 Občianskeho zákonníka najmä k okolnostiam, dobe, nepretržitosti držby 

vyššie uvedených nehnuteľností, z ktorých vyplýva, že účastník sa ako oprávnený držiteľ stal 

vlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností, keďže ich mal nepretržite v dobromyseľnej držbe 

po dobu desiatich rokov a preto bolo jeho vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva mnou ako 

notárkou osvedčené. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Poplatky a odmena notárky, budú zaplatené podľa platných právnych predpisov. Účastník 

bol o odmene notára za vykonané úkony informovaný pred spísaním tejto notárskej zápisnice. 

Účastník vyhlasuje, že bol v zmysle ustanovenia § 36 ods. 4 Notárskeho poriadku pred 

podpisom tejto notárskej zápisnice notárkou oboznámený o výške poistného krytia notárky 

a poisťovni, v ktorej je notárka poistená pre prípad škody v súvislosti s vyhotovením tejto 

notárskej zápisnice. -----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Účastník vopred vyjadruje súhlas so skutočnosťou, aby prípadne zistenú chybu v písaní, 

počítaní, alebo inú zrejmú nesprávnosť v tejto notárskej zápisnici opravila aj bez jeho osobnej 

prítomnosti JUDr. Margity Smutnej, notárka so sídlom v Jablonci v zmysle ustanovenia § 43 

ods. 2 Notárskeho poriadku formou opravnej doložky k notárskej zápisnici a tiež ju 

splnomocňuje na podpis opravnej doložky v jeho mene. ----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Účastník zároveň splnomocňuje JUDr. Margitu Smutnú, notárku so sídlom v Jablonci 

podaním návrhu na záznam vlastníckeho práva podľa tejto notárskej zápisnice na príslušnom 

okresnom úrade, katastrálnom odbore, prípadne zastupovaním účastníka právneho úkonu pred 

inými štátnymi orgánmi štátnej správy v konaní, predmetom ktorého bude záznam vlastníckeho 

práva k usporiadavaným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností v prospech jeho osoby. --

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O tomto som notársku zápisnicu spísala, účastník si ju predo mnou osobne prečítal a bola 

mu vysvetlená , na čo účastník vyhlásil, že jeho zmluvný prejav je dostatočne zrozumiteľný 

a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a vyhlásenie vykonal slobodne, vážne, určito, 

zrozumiteľne a v predpísanej forme, že notárskej zápisnici vo všetkom porozumel a po jej 
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prečítaní a po právnom poučení s jej obsahom súhlasí, zároveň po poučení vyhlasuje, že súhlasí 

aj so spracovaním svojich osobných údajov a na znak súhlasu ju predo mnou vlastnoručne 

podpísal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Účastník: Peter Holý v.r. ----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Notár: JUDr. Margita Smutná v.r., okrúhla pečiatka s poradovým číslom 1 /slovom jeden/ 

so štátnym znakom Slovenskej republiky a textom: JUDr. Margity Smutnej, notár, Jablonec. --

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Notársky úrad JUDr. Margity Smutnej, notárky so sídlom v Jablonci, Hlavné námestie 12, 

dňa 15.8.2017 /slovom pätnásteho augusta dvetisícsedemnásť/. ------------------------------------- 

 

        JUDr. Margita Smutná        
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Vzor 2 - Žaloba o určenie vlastníckeho práva nadobudnutého vydržaním 

 

Anton Slušný, obaja trvalé bydlisko: Pekná cesta 177, 053 15 Hrabušice 

        V Hrabušiciach, 7.1.2020 

 

 

 

Okresný súd Spišská Nová Ves 

Stará cesta č. 3 

052 80 Spišská Nová Ves   

 

             

 

 

Žaloba 

 

 

 

žalobcu: Anton Slušný, nar. 2.3.1969, trvalé bydlisko: Pekná cesta 177, 053 15 Hrabušice 

 

    

proti  

žalovanému:  Ernest Záhradník, nar. 6.3.1948, trvalé bydlisko: Lesná 17, 041 51 Košice 

  

 

      o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

 

 

I. 

       

 Žalobca som výlučným vlastníkom nehnuteľnosti evidovanej Okresným úradom 

Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom na liste vlastníctva číslo 958 pre obec a katastrálne 

územie Hrabušice ako parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako CKN parc. č. 

421/5 záhrada o výmere 239 m².  
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Uvedená nehnuteľnosť v mojom výlučnom vlastníctve susedí s nehnuteľnosťami 

evidovanými Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom na liste vlastníctva 

číslo 199 pre obec a katastrálne územie Hrabušice ako parcely registra „C“ evidované na 

katastrálnej mape ako CKN parc. č. 457 záhrada vo výmere 652 m2, CKN  parc. č. 332 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 335 m2 a CKN parc. č. 168 zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 177 m2 (ďalej tiež „predmetné nehnuteľnosti“). 

 

Osvedčením o dedičstve sp. zn. D634/01, Dnot235/01 z 5. apríla 2002 som nadobudol 

vlastnícke právo k záhrade parc. 421/5 a k rodinnému domu súpisné číslo 37 postavenému na 

parcele číslo 168, ktorý spolu s pozemkami, na ktorých je dom postavený a susediacimi 

pozemkami moji rodičia, Mária Slušná a Július Slušný, užívali a o ktorých boli presvedčení, že 

tieto sú ich vlastníctvom v celosti. K výhradám voči tomuto stavu zo strany žiadnych subjektov 

nikdy nedošlo. 

 

O tom, že moji rodičia nie sú vedení ako vlastníci predmetných nehnuteľností som sa 

dozvedela až keď som sa rozhodla tieto nehnuteľnosti predať. Zistila som, že v katastri 

nehnuteľností som vedená len ako vlastníčka rodinného domu súpisné číslo 37 postaveného na 

CKN parc. č. 168 v celosti bez pozemku pod rodinným domom, ako aj vyššie uvedených 

priľahlých pozemkov. 

 

Dôkaz: Výpis z listu vlastníctva číslo 958 

  Výpis z listu vlastníctva číslo 199 

             Osvedčenie o dedičstve D634/01, Dnot235/01 z 5. apríla 2002 

 

Presvedčenie o vlastníckom práve moji rodičia nadobudli na základe relevantného 

právneho titulu, ktorým bola kúpna zmluva zo dňa 12.4.1973 vyhotovená v advokátskej poradni 

v Spišskej Novej Vsi Dr. Vladislavom Farským uzatvorená medzi mojimi rodičmi Máriou 

Slušnou a Júliusom Slušným ako kupujúcimi a Ernestom Záhradníkom, nar. 6.3.1948, bytom 

Lesná 17, Košice ako predávajúcim. Predmetom tejto kúpnej zmluvy bola nehnuteľnosť vedená 

v pozemnoknižnej vložke číslo 92 pre obec a katastrálne územie Hrabušice pod rad. č. 1 parc. 

č. 43 ako dom, dvor a záhrada, rad. číslo 2, parc. č. 21 ako záhrada, kde stav podľa EN u 

Strediska geodézie pre okres Spišská Nová Ves bol neidentický. Kúpna zmluva bola 

registrovaná Štátnym notárstvom v Spišskej Novej Vsi dňa 23. januára 1974 pod reg. č. 
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I33/1974. Moji rodičia si všetky v tom čase vyžadované zákonné povinnosti súvisiace 

s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam splnili, napriek tomu zrejme neboli 

vykonané príslušné zmeny podľa predmetnej kúpnej zmluvy.  

 

Z následného konania mojich rodičov, ktoré vyplýva z mnou nájdených dokumentov 

usudzujem, že mali záujem nesprávnu evidenciu vo vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam 

opraviť. Na základe nájdených listín je zrejmé, že dňa 12.8.1999 bola Okresným úradom 

v Spišskej Novej Vsi, Odborom katastra nehnuteľností vyhotovená identifikácia parciel  č. j. 

7261/99-78954/99. Na základe identifikácie parciel mali byť parcely číslo 38/2 záhrada o 

výmere 652 m², parcela číslo 38/3 zastavané plochy o výmere 335 m², parcela číslo 40 záhrada 

o výmere 177 m² zapísané na liste vlastníctva číslo 199 a tieto boli už v tom čase podľa 

identifikácie vedené na mojich nebohých rodičoch. 

 

Podľa identifikácie parciel podali moji rodičia návrh na vykonanie záznamu ich 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, avšak k zapísaniu vlastníckeho práva z mne 

neznámych dôvodov nedošlo. Parcela číslo 38/2 záhrada o výmere 652 m², parcela číslo 38/3 

zastavané plochy o výmere 335 m², parcela číslo 40 záhrada o výmere 177 m² sú identické 

s parcelami, ktoré sú v súčasnosti zapísané na liste vlastníctva č. 199 aj napriek tomu, že nemajú 

totožné parcelné čísla.  

 

Dôkaz: Fotokópia kúpnej zmluvy  

 Fotokópia identifikácie parciel 

 Fotokópia návrhu na vykonanie záznamu 

 

 

II. 

 

Na základe výpisu z listu vlastníctva číslo 199 pre obec a katastrálne územie Hrabušice 

vlastníkom nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva číslo 199 ako parcely registra „C“ 

evidované na katastrálnej mape ako CKN parc. č. 457 záhrada vo výmere 652 m², CKN  parc. 

č. 332 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 335 m² a CKN parc. č. 168 zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 177 m² pod B: 1 je žalovaný Ernest Záhradník v podiele 1/1.  
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K výhradám voči tomuto stavu a voči užívaniu predmetných nehnuteľností mojimi 

rodičmi a následne mnou zo strany žalovaného nikdy nedošlo. Práve naopak, žalovaný je 

zároveň vlastníkom susedných pozemkov a priľahlého rodinného domu a aj keď žije 

v Košiciach, prevažnú časť víkendov od nepamäti trávil práve v našom susedstve. Vždy sme 

mali korektné vzťahy, pomáhali sme si aj pri obhospodarovaní našich záhrad. Tento pokojný 

stav trval až do decembra 2019, kedy mi žalovaný oznámil, že má v úmysle napísať závet a pri 

lustrácii svojich majetkov zistil, že je vlastníkom pozemkov pod mojim rodinným domom ako 

aj priľahlých pozemkov, a ak mám záujem tieto mi za dobrú cenu odpredá. Keď som mu 

predložil listiny preukazujúce prevod vlastníckeho práva, len uviedol, že on si na tieto 

skutočnosti pamätá, avšak keď to nie je vedené v katastri nehnuteľností, nikto na to prihliadať 

v súčasnosti nebude a môžem využiť možnosť kúpy nehnuteľností, ktorú mi ponúka alebo 

s nimi bude odteraz disponovať ako so svojimi vlastnými. Zároveň sa od tohto okamihu začal 

žalovaný správať voči mne arogantným a miestami až agresívnym spôsobom. Rovnako tak aj 

k členom mojej rodiny. Kedykoľvek príde pred môj dom zaparkovať svojimi terénnymi 

vozidlami, ktoré mi poškodzujú trávnik. Keď som ho napomenula, len mi opakoval, že 

pozemky sú jeho.  

 

III. 

 

 S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti som toho názoru, že moji rodičia Mária 

Slušná a Július Slušný odvodzovali svoje vlastnícke právo k nehnuteľnostiam z platného 

nadobúdacieho titulu, ktorým bola kúpna zmluva riadne registrovaná vtedajším Štátnym 

notárstvom. Takto nadobudnuté nehnuteľnosti potom rodičia od roku 1974 užívali v celosti 

spolu s rodinným domom až do svojej smrti a po ich smrti som ich užívala sama, znášali sme 

všetky povinnosti súvisiace s vlastníckym právom. Mám za to, že na základe uvedeného 

skutkového stavu je nepochybné, že došlo k naplneniu všetkých zákonných predpokladov 

vydržania. Moji rodičia ako právni predchodcovia, ako aj ja sme spôsobilými subjektmi, 

rovnako predmetné nehnuteľnosti sú spôsobilým predmetom vydržania a nevzťahuje sa na ne 

negatívne vymedzenie vecí, ktoré podľa § 134 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno 

vydržať. Čo sa týka oprávnenosti našej držby, o tejto z hľadiska aj predložených listinných 

dôkazov nemožno mať, podľa môjho názoru, pochybnosti. Nehnuteľnosti sme po celý čas 

užívali v presvedčení, že nám vlastnícky patria. Dlhodobý faktický stav mojej držby, ako aj 

držby realizovanej mojimi rodičmi ako právnymi predchodcami, ktorá trvá nepretržite od roku 

1974, ako aj ostatné okolnosti, ktoré svedčia v prospech oprávnenosti držby sú dostatočným 
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základom pre prijatie záveru o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam 

vydržaním.     

 

 Z potreby riadneho usporiadania majetkovoprávnych vzťahov, zosúladenia faktického, 

právneho a evidovaného stavu, ako aj z aktuálneho správania sa žalovaného odvodzujem svoj 

naliehavý právny záujem na určení vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam. 

 

IV. 

 

Podľa § 129 ods. 1 Občianskeho zákonníka, držiteľom je ten, kto s vecou nakladá ako s 

vlastnou alebo kto vykonáva právo pre seba. 

 

Podľa § 130 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak je držiteľ so zreteľom na všetky 

okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri 

pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená. 

 

Podľa § 134 ods. 1 Občianskeho zákonníka, oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, 

ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, 

ak ide o nehnuteľnosť. 

 

V. 

 

 Príslušnosť Okresného súdu Spišská Nová Ves určujem v zmysle ustanovenia § 20 

písm. a) Civilného mimsporového poriadku. 

 

 

 Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby súd po vykonanom 

dokazovaní vydal tento 

 

r o z s u d o k : 

 

  Súd určuje že žalobca Anton Slušný, nar. 2.3.1969, rodné číslo: 690302/6902, trvalé 

bydlisko: Pekná cesta 177, 053 15 Hrabušice je vlastníkom nehnuteľností evidovaných 

Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom pre obec a katastrálne územie 
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Hrabušice, zapísaných na liste vlastníctva číslo 199 ako parcely registra „C“ evidované na 

katastrálnej mape ako CKN parc. č. 457 záhrada vo výmere 652 m2, CKN  parc. č. 332 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 335 m2 a CKN parc. č. 168 zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 177 m2 v podiele 1/1.  

 

Súd žalobcovi priznáva právo na náhradu trov konania v rozsahu 100%.  

 

 

 S úctou  

 

 

      

          Anton Slušný 

   

 

 

 

 

 

 

Prílohy: Podľa textu  
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Vzor 3 - Návrh na zápis práva k nehnuteľnosti záznamom 

 

Peter Holý, trvalé bydlisko Slnovratná 14, 966 01 Hliník nad Hronom 

V Hliníku nad Hronom, 7.1.2020 

 

 

Okresný úrad Žiar nad Hronom 

katastrálny odbor 

Ul. SNP 118  

965 01 Žiar nad Hronom   

           

 

Návrh 

 

 

Navrhovateľ: Peter Holý, rod. Holý, nar. 2.6.1977, r. č. 770602/1724, trvalé bydlisko 

966 01 Hliník nad Hronom, Slnovratná 14, štátny občan Slovenskej republiky 

 

  

 na zápis práva k nehnuteľnosti záznamom 

  

       

 Na základe notárskej zápisnice napísanej na Notárskom úrade JUDr. Margity Smutnej, 

notárky so sídlom v Jablonci, Hlavné námestie 12 notárkou JUDr. Margitou Smutnou, sp. zn. 

N 62/2019, NZ 12658/2019, NCRls 12921/2019 zo dňa 20.12.2019 došlo k osvedčeniu môjho 

vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v obci a 

katastrálnom území Hliník nad Hronom a vedeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, 

katastrálnym odborom na liste vlastníctva číslo 987 ako parcela CKN 1020/4 záhrada o výmere 

212 m²; ako parcela CKN 1020/6 záhrada o výmere 158 m²; ako parcela CKN trvalý trávny 

porast o výmere 344 m² a na liste vlastníctva číslo 6120 ako parcela CKN 625/2 trvalý trávny 

porast o výmere 122 m² v podiele 1/1.  

 

 Navrhujem, aby Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor v súlade 

s ustanovením § 34 ods. 1 Zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 
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vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 

vykonal záznam o vlastníckom práve k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam. 

 

Zároveň si dovoľujem požiadať o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu. 

 

 Pre potreby vykonania záznamu v prílohe predkladám osvedčený odpis notárskej 

zápisnice.  

 

 S úctou  

 

 

         Peter Holý 

   

 

Príloha: Notárska zápisnica zo dňa 20. decembra 2019 
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KAPITOLA 3 

OCHRANA VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

 

A. TEORETICKÁ ČASŤ 

1. Prichádza do úvahy pri ochrane vlastníckeho práva aj svojpomocná ochrana? Ak áno, 

za akých podmienok? 

2. Aké sú predpoklady úspechu negatórnej žaloby? Kto je aktívne vecne legitimovaný na 

podanie takejto žaloby a komu patrí pasívna vecná legitimácia? Aký záver vo vzťahu 

k tejto otázke viete vyvodiť zo vzorovej žaloby č 1. 

3. Môže podať negatórnu žalobu aj osoba iná ako vlastník veci? Ak áno, kto a za akých 

okolností? 

4. Aké sú predpoklady úspechu vindikačnej žaloby? Kto je aktívne a kto pasívne 

legitimovaný na podanie takejto žaloby? 

5. Môže podať vindikačnú žalobu aj osoba iná ako vlastník veci? Ak áno, kto a za akých 

okolností? 

6. Je možné žalovať o vydanie druhovo totožných vecí? Naformulujte petit. 

7. Porovnajte ochranu poskytovanú negatórnou žalobou so žalobou podľa § 417 ods. 2 

Občianskeho zákonníka. V akom prípade je užitočné a vhodné podať žalobu podľa § 

417 ods. 2 OZ? 

8. Je možné, s výnimkou odstránenia závadného stavu, negatórnou žalobou žiadať 

uloženie povinnosti niečo aktívne vykonať?  

9. Ako bude podľa vášho názoru prebiehať dokazovanie v prípade, ak sa vlastník veci bude 

brániť proti obťažovaniu hlukom? Pomôžte si priloženými vzorovými podaniami. 

10. Je žaloba o určenie vlastníckeho práva osobitnou vlastníckou žalobou podľa § 126 OZ? 

Vysvetlite predpoklady pre jej podanie. 

11. Uveďte spôsob, ktorým určíte výšku súdneho poplatku v prípade negatórnej žaloby. 

12. Uveďte spôsob, ktorým určíte výšku súdneho poplatku v prípade vindikačnej žaloby. 

13. Porovnajte výhody príp. nevýhody neodkladného opatrenia a ochrany pokojného stavu 

zo strany obce podľa § 5 OZ. Majú oba nástroje právnej ochrany nejaké spoločné znaky? 

14. Identifikujte v rámci Občianskeho zákonníka ďalšie špecifické právne nástroje ochrany 

porušeného alebo ohrozeného vlastníckeho práva.  

15. Naformulujte petit žaloby podanej podľa § 127 ods. 2 OZ. 
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16. Naformulujte petit žaloby podanej podľa § 135c ods. 1 OZ. Je možné situáciu upravenú 

v tomto ustanovení riešiť aj svojpomocne? 

17. Prečo je dôležitá správna a precízna formulácia petitu žaloby?  

 

 

B. PRAKTICKÁ ČASŤ 

 

1. Praktický prípad 

Pán František je vlastníkom rodinného domu v malej malebnej obci, v ktorej len málokto má 

pozemok oplotený plotom. Na svojom pozemku pestuje zeleninu aj ovocie, ktoré sa však stane 

terčom pravidelných útokov kôz, ktoré na svojom pozemku voľne chová jeho sused Milan. 

František a Milan sú kamaráti, František preto situáciu dlho toleruje a to až do okamihu, kedy 

sa situácia po kúpe ďalších nových kôz stane neúnosnou.  

a) Ukladá zákon (všeobecnú) právnu povinnosť oplotiť pozemok?  

b) Popíšte právne možnosti ochrany vlastníckeho práva, ktoré Františkovi poskytuje 

Občiansky zákonník. 

c) Má František možnosť domáhať sa uloženia povinnosti oplotiť pozemok? Ako?  

d) Má František možnosť domáhať sa uloženia povinnosti zabrániť vnikaniu kôz na svoj 

pozemok? Ako? 

 

2. Praktický prípad 

Daniel, vdovec, je vlastník rodinného domu. Má plnoletého syna Filipa, ktorý sa ožení. Daniel, 

motivovaný túžbou mať čím skôr vnuka, udelí synovi a jeho manželke Kataríne súhlas 

bezplatne užívať rodinný dom. Namiesto vytúženého vnuka však prichádza rozvod v dôsledku  

nevery zo strany Kataríny. Daniel nechce Katarínu už ani vidieť, tá sa však odmieta odsťahovať. 

Poraďte Danielovi ako postupovať. 

 

3. Praktický prípad 

Vlado ako prenajímateľ a Hana ako nájomca uzatvorili zmluvu o krátkodobom nájme bytu. 

Vlado cca 20 dní pred uplynutím dohodnutej doby nájmu zahynul pri dopravnej nehode. 

Jediným dedičom Vlada bol jeho syn Peter, ktorý má záujem uzatvoriť čo najskôr zmluvu 

s iným záujemcom a to za lukratívnejších podmienok. Vyzve Hanu na vypratanie bytu, no tá to 
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odmieta urobiť s odôvodnením, že Peter do skončenia konania o dedičstve nie je oprávnený 

vykonávať práva vlastníka, a napokon, podľa jej názoru vôbec nie je isté, či Peter vôbec byt 

zdedí. Peter ešte pred skončením dedičského konania podá žalobu o vypratanie bytu. Je Peter 

aktívne vecne legitimovaný na podanie vindikačnej žaloby?  

 

4. Praktický prípad 

Ste vlastníkom 2-izbového bytu v širšom centre Bratislavy, ktorý prenajmete na 12 mesiacov. 

Nájomca prvé tri mesiace riadne hradí nájomné v celej výške, no v štvrtom mesiaci zaplatí len 

časť nájomného a od piateho mesiaca neplatí už vôbec. Vy ukončíte právny vzťah výpoveďou, 

no nájomca sa po uplynutí výpovednej doby odmieta vysťahovať. Naviac vymenil zámok, od 

ktorého nemáte kľúč. Podľa údajov na elektromery, ktorý sa nachádza na chodbe, jedného dňa 

zistíte, že vám enormne (a z neznámeho dôvodu) narástla spotreba elektrickej energie. 

Neváhate a v návale zlosti odpojíte prívod elektrickej energie do bytu s cieľom zabrániť 

ďalšiemu nárastu spotreby. Okrem toho s pomocou pracovníka kľúčovej služby do bytu 

vniknete, zbalíte všetky nájomcove veci, umiestnite ich von na ulicu, zabezpečíte ich stráženie 

a vymeníte zámok na vstupných dverách. Váš nájomca po príchode „domov“ urobí scénu, 

zavolá políciu a obviňuje Vás z porušovania domovej slobody a jeho vlastníckeho práva k 

„vysťahovaným“ veciam.    

 

5. Praktický prípad 

Anton mal na svojom pozemku jabloň, ktorej vetvy presahovali  na pozemok suseda Bohdana. 

Bohdan sa začiatkom augusta rozhodol túto situáciu ďalej netoleroval a chcel konať. Aké má 

Bohdan možnosti?  

 

6. Praktický prípad 

15-ročný Miloš vezme s použitím násilia 8-ročnému Ferkovi jeho bicykel. Ferko s plačom príde 

domov a otcovi sa posťažuje čo sa stalo. Ferkov otec, statný chlap, nelení, a po okolí jazdí 

autom, a to až dovtedy kým neďaleko ich bytového domu skutočne narazí na Miloša, jazdiaceho 

na bicykli malého Ferka. Ferkov otec zastaví automobil, zadrží Miloša, dá mu facku a zoberie 

mu bicykel. Ferko je po príchode otca domov veľmi šťastný a na otca hrdý. Analyzujte metódu 

Ferkovho otca pri ochrane vlastníckeho práva jeho syna a navrhnite právne optimálnejšie 

riešenie vniknutej situácie.  
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7. Praktický prípad 

Manželia G. sa stali vlastníkmi nového rodinného domu v obci H. Ich susedom je P.B., vlastník 

pompézneho rodinného domu postaveného v štýle „podnikateľské baroko“, ktorý si dôsledne 

chráni svoj majetok a to aj pomocou niekoľkých bezpečnostných kamier. Najmenej dve z nich 

sú umiestnené tak, že neustále zaznamenávajú dianie na cca 85% z celkovej plochy pozemku 

vo vlastníctve manželov G.  Manželom G. predstava, že akákoľvek ich činnosť na  vlastnom 

pozemku je neustále snímaná bezpečnostnými kamerami pána P.B., nie je vôbec príjemná a tak 

slušne požiadajú P.B. aby tie dve kamery nasmeroval iným smerom. P.B. to odmietol. Manželia 

G. zastávajú názor, že sú pri výkone svojho vlastníckeho práva obmedzovaní a obrátia sa na 

Vás so žiadosťou o právnu pomoc. Analyzujte možnosti ochrany ich vlastníckeho práva 

a formulujte petit žaloby.     

 

8. Praktický prípad 

František K., excentrik, každý rok na Vianoce vyzdobí vlastný rodinný dom veľkým 

množstvom svetiel najrôznejších farieb a robí tak s prostým cieľom tromfnúť všetkých 

ostatných susedov na ulici. Tento rok ozdobil dom už 1. decembra a na výsledok je obzvlášť 

hrdý - dom je vidno zo vzdialenosti niekoľkých kilometrov. Naviac, pre dosiahnutie toho 

správneho efektu si František pripravil novinku – časť svietidiel neustále bliká a vďaka použitiu 

LED svietidiel niektoré dokonca aj menia farbu. František sa tomu všetkému veľmi teší a celú 

túto svetelnú show zapína len čo sa zotmie, t.j. okolo 16:00 a vypína okolo 22:30. Silvia P., 

manželia F., Adam T. a Peter R., jeho susedia, však z osvetlenia nadšení až tak nie sú. Obzvlášť 

Peter R. je horkokrvný a 4. decembra v čase o 17:58, sekerou pretne elektrické káble napájajúce 

elektrickú výzdobu. Ostatní susedia oslavujú Petra ako hrdinu.   

a) Analyzujte možnosti ochrany ich vlastníckeho práva.  

b) Je konanie Petra R. povoleným konaním? 

c) Je možné domáhať sa ochrany na obci?   

 

9. Praktický prípad 

Pán Peter G. sa rozhodol postaviť na spoločnej hranici svojho pozemku s pozemkom susedy 

Milady tehlový múrik vysoký 1,5m a dlhý cca 7,2m. Táto časť oboch pozemkov nebola nikdy 

oplotená ani omurovaná, pričom o skutočnej hranici medzi pozemkami má Peter len hmlistú, 

nejasnú predstavu. Vybavený takýmto poznaním teda postaví múrik. O dva mesiace neskôr 
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Milada zomrie a dedič Karol preverí hranice pozemkov. Pritom ale zistí, že novopostavený múr 

je v dĺžke 6,9m postavený na jeho pozemku.  

a) Aké možnosti ochrany vlastníckeho práva má Karol?  

b) Je Karol oprávnený časť múru, ktorá sa nachádza na jeho pozemku, v rámci svojpomoci 

sám zbúrať? 

c) Podliehajú práva Karola na ochranu jeho vlastníckeho práva premlčaniu? 

 

10. Praktický prípad 

Dlhá, bočná stena vášho domu sa nachádza na hranici s pozemkom vášho suseda. Inými 

slovami to znamená, že prístup k tejto stene je možný len z pozemku vášho suseda, čo v praxi 

vytvára časté problémy, obzvlášť s údržbou tejto časti vášho domu (steny aj strechy). 

Komunikácia s vaším susedom je problematická a konfliktná. Vzájomná averzia vyústi až do 

podania žaloby, ktorou váš sused žiada, aby vám súd uložil povinnosť zdržať sa vstupu na jeho 

pozemok. Posúďte možnosti úspechu takejto žaloby a odôvodnite svoj názor. 

1. Preštudujte si vzorovú žalobu č. 1 a skúste v základných rysoch namodelovať procesnú 

obranu žalovaného.  

 

C. VZOROVÁ KLAUZÚRNA PRÁCA 

Emil D. bol ako vlastník pozemku parc. č. 1234/56 o výmere 50000 m2 zapísaný na liste 

vlastníctva (ďalej ako „Pozemok“). Dňa 7.9.2010 uzatvorila obchodná spoločnosť Lomy 

SR, s.r.o. (ďalej ako „Lomy SR“) so spoločnosťou Prvá stavebná spoločnosť, s.r.o. (ďalej 

ako „Prvá stavebná“) kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bol Pozemok. Konateľom 

spoločnosti Lomy SR bol Maroš F. Podľa dohody strán, návrh na vklad vlastníckeho 

práva mala predložiť Prvá stavebná po tom, čo Lomy SR bude ako vlastník zapísaný 

v katastri nehnuteľností. Táto kúpna zmluva nikdy nebola predložená príslušnému 

katastrálnemu úradu a teda nebola predmetom konania o povolení vkladu vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností.  

Dňa 26.10.2010 uzatvoril Emil D. (ako vlastník Pozemku a predávajúci) so spoločnosťou 

Lomy SR kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bol odplatný prevod vlastníckeho práva 

k Pozemku za kúpnu cenu 780.000,- EUR. Kúpna cena mala byť zaplatená v dvoch 

splátkach (100.000,- EUR bezprostredne po podpise zmluvy a 680.000,- EUR do 15 dní 

odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech Lomy SR), pričom nezaplatením 
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hoci len jednej z nich vzniklo Emilovi D. právo odstúpiť od zmluvy. Zaplatená bola len 

prvá splátka vo výške 100.000,- EUR. Na základe tejto zmluvy bola spoločnosť Lomy SR 

zapísaná ako vlastník Pozemku. 

Spoločnosť Lomy SR dňa 2.11.2010 podala na príslušný katastrálny úrad návrh na vklad 

vlastníckeho práva, a to na základe kúpnej zmluvy z 29.10.2010, ktorá mala byť 

uzatvorená medzi Lomy SR ako predávajúcim a Prvou stavebnou ako kupujúcim. Ako 

vyplynulo až následne, táto ostatná kúpna zmluva bola kompilátom viacerých listín, 

pričom jej základom bola kúpna zmluva z 7.9.2010, v ktorej Maroš F. (konateľ Lomy SR) 

stranu s číslom účtu, na ktorý mala byť zaplatená kúpna cena (vo výške 800.000- EUR), 

nahradil inou stranou (na ktorej bolo uvedené už úplne iné číslo účtu), a do ktorej 

pomocou výpočtovej techniky naskenoval podpisy kupujúceho (t.j. konateľa spoločnosti 

Prvá stavebná). 

Na základe tejto zmluvy príslušný katastrálny úrad povolil v tzv. zrýchlenom konaní 

vklad vlastníckeho práva v prospech Prvej stavebnej.  Maroš F. predložil list vlastníctva, 

na ktorom bola ako vlastník Pozemku zapísaná Prvá stavebná, konateľovi spoločnosti 

Prvá stavebná. Hoci konateľ spoločnosti Prvá stavebná vedel, že a) podľa dohody 

v kúpnej zmluve zo 7.9.2010 mala návrh na vklad podať spoločnosť Prvá stavebná, b) 

kúpna cena mala byť podľa kúpnej zmluvy zaplatená na iný účet než aký bol uvedený vo 

výzve Maroša F., s úmyslom „mať v poriadok v účtovníctve“ vyplatila kúpnu cenu.     

Dňa 28.12.2010 Emil D. odstúpil od kúpnej zmluvy z 26.10.2010 z dôvodu nezaplatenia 

druhej splátky kúpnej ceny.  

Spoločnosť Prvá stavebná podala na príslušný súd žalobu o určenie vlastníckeho práva 

k Pozemkom. 

Namiesto záveru: Spoločnosť Lomy SR bola dňa 29.6.2012 vymazaná z Obchodného registra 

(bez právneho nástupcu) a dnes neexistuje. Rozsudkom trestného súdu bol dňa 28.10.2015 

Maroš F. uznaný za vinného zo spáchania trestného činu podvodu. 

 

a) Stanovte miestnu príslušnosť súdu, ktorý bude prejednávať žalobu o určenie 

vlastníckeho práva. 

V tomto prípade je predmetom konania vecné (vlastnícke) právo k nehnuteľnosti 

a miestna príslušnosť je preto určená ako výlučná miesta podľa § 20 písm. a) Civilného 
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sporového poriadku, podľa ktorého „namiesto všeobecného súdu žalovaného je na 

konanie príslušný výlučne súd, a) v ktorého obvode je nehnuteľnosť, ak sa spor týka 

vecného práva k nej“ 

 

b) Posúďte platnosť kúpnej zmluvy z 7.9.2010 a kúpnej zmluvy z 29.10.2010 

(kompilátu).  

 

Kúpna zmluva z 7.9.2010, t.j. zmluva, ktorú ako nevlastník predávanej veci na strane 

predávajúceho uzatvorila spoločnosť Lomy SR a spoločnosť Prvá stavebná ako 

kupujúci, je pri neexistencii iného dôvodu platným právnym úkonom. Hoci je otázka 

platnosti scudzovacej zmluvy, ktorú uzatvorí na strane predávajúceho nevlastník, stále 

spornou, zastávame názor, že nič nebráni platnosti takejto zmluvy a vzniku záväzku 

previesť vlastnícke právo na kupujúceho. Takáto zmluva bude dôvodom vzniku 

záväzkového (obligačného) vzťahu, no nemôže byť b dôsledku rozporu so zásadou 

nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habere právnym dôvodom 

nadobudnutia vlastníckeho práva, t.j. nebude vyvolávať vecnoprávne účinky.    

Kúpna zmluva z 29.10.2010, t.j. kompilát vytvorený z viacerých listov s oskenovanými 

podpismi, je z hľadiska právnej teórie neexistentný právny úkon, nakoľko úplne 

absentuje (neexistuje) jeden z pojmových znakov právneho úkonu a tým je vôľa 

konajúcej osoby (pozri legálnu definíciu právneho úkonu v § 34 Občianskeho 

zákonníka). Bez splnenia niektorého (hoci len jedného) z pojmových znakov právneho 

úkonu právny úkon ani len nevznikne a preto stricto sensu nemožno ani len uvažovať 

o neplatnosti právneho úkonu, t.j. neplatnosti niečoho, čo nikdy ani nevzniklo. Súčasná 

právna úprava však pojem neexistentný právny úkon nepozná resp. takáto právna úprava 

absentuje a je neprípustné priznať „paúkonu“ právne následky.  

Obligatórne písomný právny úkon, ktorý nebol podpísaný jednou zo strán, resp. ich 

podpis bol technicky nahradený skenom bez ich vedomia, je de lege lata potrebné 

sankcionovať absolútnou neplatnosťou podľa § 40 OZ. 

 

c) Posúďte vecnoprávne resp. obligačné dôsledky odstúpenia od zmluvy. 

Podľa § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka „Odstúpením od zmluvy sa zmluva od 

začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté 
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inak.“ Odstúpenie od zmluvy je právnym inštitútom, v dôsledku uplatnenia ktorého sa 

zmluva zrušuje s účinkami „od začiatku“ t.j. ex tunc. Hoci zrušením  zmluvy de iure 

zaniká právny titul, na základe ktorého nadobúdateľ získal vlastnícke právo 

k nehnuteľnosti, odstúpením od zmluva sa medzi stranami upravujú iba ich obligačné 

vzťahy resp. vzniká nová právna povinnosť (záväzok) vrátiť druhému účastníkovi 

zmluvy všetko, čo podľa nej dostal (pozri § 457 Občianskeho zákonníka). Tomuto 

zodpovedá povinnosť (pôvodného) kupujúceho ako (nového) vlastníka veci previesť 

vlastnícke právo na svojho právneho predchodcu, t.j. predávajúceho zo zrušenej kúpnej 

zmluvy.  

Aj z hľadiska zabezpečenia právnej istoty tretích osôb je potrebné odmietnuť názor, že 

odstúpením od zmluvy sa obnovuje vlastnícke právo predchádzajúceho vlastníka; 

naopak, vecné práva zapísané v katastri nehnuteľnosti sa momentom odstúpenia od 

kúpnej zmluvy nemenia.  

 

d) Označte právny základ žaloby podanej v posudzovanom prípade.  

 

Jedná sa o tzv. určovaciu  žalobu podľa § 137 písm. c) Civilného súdneho poriadku, 

podľa ktorého „Žalobou možno požadovať, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právo 

je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem; naliehavý právny záujem nie je 

potrebné preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu,“. Určovacia žaloba má 

preventívny charakter a má miesto predovšetkým tam, kde pomocou nej možno 

eliminovať stav ohrozenia práva či neistoty v právnom vzťahu a k zodpovedajúcej 

náprave nemožno dospieť inak, ako aj v prípadoch, v ktorých určovacia žaloba 

účinnejšie než iné právne prostriedky vystihuje obsah a povahu príslušného 

právneho vzťahu a jej prostredníctvom možno dosiahnuť úpravy, tvoriace určitý 

právny rámec, ktorý je zárukou odvrátenia budúcich sporov účastníkov. Tieto 

funkcie korešpondujú s podmienkou naliehavého právneho záujmu. Naliehavý 

právny záujem je daný najmä tam, kde by bez požadovaného určenia bolo právo 

žalobcu ohrozené alebo by sa jeho postavenie stalo neistým. Žaloba preto spravidla 

nemôže byť opodstatnená tam, kde možno žalovať na splnenie povinnosti. 

 

e) Označte subjekt, ktorému patrí vlastnícke právo. 
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Ide o právne náročnú otázku bez spoľahlivej zákonnej podpory. Spoločnosť Prvá 

stavebná ako vlastník Pozemku neprichádza do úvahy z dôvodu, že právny dôvod, na 

základe ktorého bola spoločnosť ako vlastník zapísaná v katastri nehnuteľnosti, bol 

sfalšovaným kompilátom, s použitím ktorého bol spáchaný trestný čin. Z doktrinálneho 

hľadiska sa jedná o neexistentný právny úkon, nakoľko neboli naplnené pojmové znaky 

právneho úkonu. Z pohľadu aplikačnej praxe je takýto právny úkon sankcionovaný pre 

nedostatok formy (absentuje vlastnoručný podpis konateľa spoločnosti ako zákonný 

predpoklad splnenia obligatórnej písomnej formy právneho úkonu) absolútnou 

neplatnosťou. Takýto úkon nemôže byť právnym dôvodom nadobudnutia vlastníckeho 

práva. Spoločnosť tak nadobudla postavenie držiteľa, pričom je potrebné dôkladne 

zvažovať, či išlo o držbu oprávnenú/dobromyseľnú alebo 

neoprávnenú/nedobromyseľnú, ktorá by mohla, za splnenia ďalších podmienok, viesť 

k vydržaniu vlastníckeho práva. Skutkové okolnosti prípadu však naznačujú, že 

spoločnosť vedela o vadách kúpnej zmluvy z 29.10.2010, t.j. zmluvy, ktorú spoločnosť 

Prvá stavebná neuzatvorila a preto jej nemožno priznať postavenie oprávneného 

držiteľa. Vydržanie preto neprichádza do úvahy.  

Spoločnosť Lomy SR je subjekt, ktorému ako poslednému skutočne patrilo vlastnícke 

právo na základe platnej kúpnej zmluvy (kúpna zmluva z 26.10.2010). Ak akceptujeme 

záver, že spoločnosť Prvá stavebná nikdy nenadobudla vlastnícke právo (viď 

vysvetlenie vyššie) a súčasne platí záver, že odstúpením od zmluvy sa neobnovuje 

právne postavenie osoby, ktorá od zmluvy odstúpila (v tomto prípade ide o Emila D.), 

avšak druhej zmluvnej strane (spoločnosti Lomy SR) vzniká povinnosť vrátiť všetko 

(t.j. aj vlastnícke právo), čo podľa zrušenej zmluvy dostal, tak je potrebné dospieť 

k záveru, že vlastníkom Pozemku je spoločnosť Lomy SR, ktorá nesplnila svoju 

povinnosť vrátiť (naspäť previesť) vlastnícke právo Emilovi D. Avšak, spoločnosť 

Lomy SR bola vymazaná z obchodného registra a zanikla bez právneho nástupcu.  

Podľa Čl. 4 Civilného sporového poriadku „(1) Ak sa právna vec nedá prejednať a 

rozhodnúť na základe výslovného ustanovenia tohto zákona, právna vec sa posúdi podľa 

ustanovenia tohto alebo iného zákona, ktoré upravuje právnu vec čo do obsahu a účelu 

najbližšiu posudzovanej právnej veci. (2) Ak takého ustanovenia niet, súd prejedná a 

rozhodne právnu vec podľa normy, ktorú by zvolil, ak by bol sám zákonodarcom, a to s 

prihliadnutím na princípy všeobecnej spravodlivosti a princípy, na ktorých spočíva 

tento zákon, tak, aby výsledkom bolo rozumné usporiadanie procesných vzťahov 
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zohľadňujúce stav a poznatky právnej náuky a ustálenú rozhodovaciu prax najvyšších 

súdnych autorít.“ 

Článok 4 CSP upravuje analógiu legis a analógiu iuris, ktorá reflektuje zákaz odopretia 

spravodlivosti (denegatio iustitiae), t.j. že sudca nemôže spor neprejednať 

a nerozhodnúť len preto, že chýba výslovná právna úprava prejednávanej právnej veci.  

Platná a účinná právna úprava  nedáva výslovnú odpoveď na otázku vecnoprávnych 

účinkov odstúpenia od zmluvy,   ani  na otázku, kto je vlastníkom veci v prípade, ak vo 

veci bol konateľom kupujúceho na škodu predávajúceho spáchaný zločin podvodu a 

kupujúci v čase po odstúpení od zmluvy zanikol bez právneho nástupcu.  

Keďže v tejto veci objektívne existuje stav právnej neistoty, je možné takúto neistotu 

len na základe rozhodnutia súdu vydaného v konaní o určenie vlastníckeho práva podľa 

ustanovenia § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku a určiť, že vlastnícke právo 

k Pozemku patrí Emilovi D. 

 

f) Vysvetlite na tomto prípade zásadu materiálnej publicity katastra. 

Materiálna publicita katastra nehnuteľností je založená na zásade hodnovernosti a 

následnej záväznosti určených údajov katastra nehnuteľností. V hodnovernosti údajov 

katastra nehnuteľností je vyjadrená dôvera v ich správnosť. Táto hodnovernosť má preto 

charakter právnej domnienky, podľa ktorej sú príslušné údaje katastra nehnuteľností 

správne. Hodnovernosť údajov katastra nehnuteľností je vyjadrená v § 70 zákona č. 

162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 

nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (§ 70 ods. 1 Údaje katastra uvedené v § 7 sú 

hodnoverné, ak sa nepreukáže opak).  
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D. VZORY  

Vzor 1 - negatórna žaloba 

Okresný súd Banská Bystrica 

Skuteckého 28 

975 59  Banská Bystrica 

 

V Banskej Bystrici, 19.3.2018 

 

Vec:    Žaloba na uloženie povinnosti zdržať sa rušenia hlukom  

podľa § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka 

Žalobca:   Anton Petrovič, 28.4.1954, bytom Nezábudkova 28 

974 01  Banská Bystrica 

Žalovaná: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská 

Bystrica, IČO: 165549, sídlo Nám. L. Svobodu 1, 975 17  Banská 

Bystrica 

I. Skutkový stav 

Žalobca je vlastník (podiel 1/1) nehnuteľností – pozemku parcely registra „C“ par. č. 345/23 

o výmere 78 m2, druh pozemku. Zastavané plochy a nádvoria, a stavby – rodinného domu so 

súpisným číslom 28, postavenom na parcele registra „C“ parc. č. 345/23, ktoré sa  nachádzajú 

v katastrálnom území Banská Bystrica, obci Banská Bystrica, okres Banská Bystrica a sú 

zapísané na liste vlastníctva č. 1234, vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny 

odbor. V dome býva spolu s manželkou a spolu s jedným synom a jeho rodinou. 

Dôkaz:  

List vlastníctva č. 1234 

 

Dom, v ktorom býva žalobca sa nachádza neďaleko (cca. 80 metrov) od hospodárskeho areálu 

žalovanej. V tomto areáli je umiestnená aj budova kotolne žalovanej, súp. číslo 13488, 

postavená na pozemku parc. registra „C“ par. č. 463/13, katastrálne územie Banská Bystrica. 
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Kotolňa žalovanej zabezpečuje teplú vodu a vykurovanie pre nemocničné zariadenia a viaceré 

budovy žalovanej. Kotolňa je zapísaná na liste vlastníctva č. 2233, vedenom Okresným úradom 

Banská Bystrica, katastrálny odbor.   

Dôkaz:  

List vlastníctva č. 2233 

 

Súčasťou technologického vybavenia kotolne sú parné kotly a s nimi spojené odťahové 

ventilátory. Práve spomínané odťahové ventilátory sú zdrojom vysokej hlučnosti, ktorá 

obťažuje nielen žalobcu a jeho rodinu, ale aj mnohých ďalších obyvateľov.  

Problém nadmernej hlučnosti prevádzky kotolne, ktorú spôsobujú odťahové ventilátory 

vysokotlakových parných kotlov v kotolni, je známy žalobcovi, žalovanej, ako aj príslušným 

orgánom ochrany zdravia a ďalším príslušným orgánom asi od roku 1996, pričom 

intenzívnejšie sa ním aj štátne orgány zaoberajú zhruba od roku 2002. Problém hlučnosti 

prekračujúcej prípustné limity sa nepodarilo doteraz odstrániť. Počas tejto doby bolo orgánmi 

ochrany zdravia, patriacim do rezortu zdravotníctva, mnohokrát zistené a konštatované, že 

hlučnosť je škodlivá, prekračuje povolené limity a je potrebné bezodkladne vykonať účinné 

a efektívne opatrenia na nápravy.  

Dôkaz: 

Stanovisko RÚVZ SR z ----------, z ---------------- a z ------------------  

 

V roku 2002 bola na základe súkromnej objednávky spracovaná hluková štúdia, ktorá 

preukázala, že hlavným zdrojom hluku v obytnej zástavba je hluk z kotolne žalovanej a že tento 

hluk prekračuje najvyššiu prípustnú ekvivalentnú hladinu hluku.  

 

Dôkaz:  

Hluková štúdia z ------------------ 

 

Žalovaný sa so svojou manželkou a viacerými obyvateľmi dotknutej obytnej zástavby 

mnohokrát spoločne alebo individuálne obrátil ústne, písomne alebo telefonicky na žalovanú 

a jej zástupcov so žiadosťou, aby odstránili protiprávny stav neprípustného obťažovania 
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hlukom. Žiadne z uvedených žiadostí a neskôr urgencií však počas celej doterajšej dlhej doby 

trvania problému nepriniesli očakávaný výsledok, teda zníženie imisií hlučnosti na úroveň 

maximálne prípustných limitných hodnôt určených príslušným právnym predpisom. 

Dôkaz: 

Výzva z ---------------------------, z ---------------------- a z ----------------------- 

 

Žalobcovi sa napriek všetkému dodnes nepodarilo dosiahnuť nápravu protiprávneho stavu, 

ktorá pretrváva už veľmi dlhú dobu a je neúnosný, a to aj zo zdravotného hľadiska. Neustále 

vystavovanie sa zvýšenej intenzite hluku má negatívny dopad na psychickú pohodu a duševné 

zdravie. Neexistujú dôvody, nijakého charakteru, pre ktoré by bolo možné od žalobcu  

požadovať, aby naďalej obťažovanie škodlivým hlukom pasívne znášal. Preto žalobca podľa § 

127 ods. 1 Občianskeho zákonníka požaduje, aby súd svojím rozhodnutím uložil žalovanej 

povinnosť, aby sa zdržala obťažovania hlukom, ktorý je spôsobovaný prevádzkou 

technologických zariadení v budove kotolne žalovanej. 

 

II. Právne posúdenie veci 

Podľa § 127 ods. 1 OZ „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú 

pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie 

ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom 

zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, 

nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, 

dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, 

nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej 

ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu 

presahujúce na jeho pozemok.“ 

Práve posledné citované ustanovenie OZ predstavuje základnú úpravu súboru oprávnení 

a povinností spojených s vlastníctvom veci, ktoré sa v teórii i praxi označujú pojmom 

„susedské práva“. Ustanovenie § 127 ods. 1 OZ predstavuje zákonné obmedzenie vlastníckeho 

práva alebo práv, ktoré sa odvíjajú priamo od vlastníctva. Obmedzenie práv vlastníkov je 

vzájomné a zároveň prospešné viacerým vlastníkom.  
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Základným obsahom susedského obmedzenia vlastníckeho práva je premisa, podľa ktorej 

vlastník veci je povinný zdržať sa každého takého konania, ktorým by nad mieru primeranú 

pomerom obťažoval iného alebo ktorým by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Z nej teda 

vyplýva, že pred použitím právnej ochrany zaručenej ustanovením § 127 ods. 1 OZ je potrebné 

ustáliť, ktorý subjekt je povinný zdržať sa konania, kto je obťažovaným resp. ohrozovaným 

subjektom, či došlo k obťažovaniu nad mieru alebo či došlo k vážnemu ohrozeniu výkonu práv. 

 

Aktívna vecná legitimácia 

Vo vzťahu k určeniu, resp. identifikácii oprávneného subjektu, ktorému je poskytovaná podľa 

§ 127 ods. 1 OZ ochrana pred obťažovaním nad mieru primeranú pomerom alebo vážnym 

ohrozovaním výkonu jeho práv treba konštatovať, že zo znenia zákona vyplýva, že nemusí 

nevyhnutne ísť iba o iného, ďalšieho vlastníka veci a ani to, že tento musí byť bezprostredným 

susedom rušiteľa. 

Komentovaná literatúra k § 127 OZ uvádza, cit. „Vlastník môže ohrozovať a obťažovať nielen 

iného vlastníka, ale aj každú inú osobu, ktorá ako jeho sused, by mohla byť dotknutá 

konkrétnym konaním vlastníka veci. Ohrozeným susedom môže byť fyzická i právnická osoba, 

môže to byť nájomca, vypožičiavateľ alebo osoba oprávnená z vecného bremena, pričom 

nemusí ísť o bezprostredného suseda.“ 

Aj prvorepublikové súdy zaujali k otázke susedstva také stanovisko, že sa nevyžaduje, aby išlo 

o pozemky bezprostredne hraničiace, resp. priamo susediace. Napr. v rozhodnutí NS ČR z 01. 

02. 1930 sp. zn. Rv II 211/29 súd ustálil, že „za susedov v zmysle (vtedajšieho) § 364 obč. zák. 

treba považovať všetkých majiteľov pozemkov, na ktorých môžu pôsobiť konania alebo 

zariadenia na pozemku iného, aj keby išlo o pozemky vzdialenejšie“. 

Možno teda dospieť k záveru, že účastníkmi právneho vzťahu z imisií nemusia byť len vlastníci 

alebo držitelia nehnuteľnosti dotknutej imisiou, ale môžu to byť aj nájomcovia príp. iné osoby, 

ktoré vec užívajú na základe určitého právneho dôvodu. Žalobcom môže byť každý, koho 

užívanie veci vlastníkom ohrozuje spôsobom uvedeným v § 127 ods. 1 OZ, prípadne výkon, 

ktorého práva toto užívanie vážne ohrozuje. Ochrana náleží každému „obťažovanému“ bez 

ohľadu na to, či je obťažovaný ako vlastník veci. 
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Vychádzajúc zo skutkového stavu veci a jej právneho posúdenia je preto nesporné, že žalobca 

spĺňa podľa hmotného práva všetky predpoklady na plnú aktívnu legitimáciu pre domáhanie sa 

ochrany priznanej mu ustanovením § 127 ods. 1 OZ voči žalovanej, t.j. má neodňateľné právo 

domáhať sa výroku súdu, ktorým tento vysloví povinnosť žalovanej zdržať sa presne 

špecifikovaného zakázaného konania v zmysle cit ust. OZ.  

 

Obťažovanie nad mieru primeranú pomerom 

Pri podaní tzv. „susedskej žaloby“ je potrebné v neposlednom rade doložiť, že došlo 

k naplneniu jednej z dvoch alternatívnych skutkových podstát zakázaného konania vlastníka 

veci – t.j. či došlo k obťažovaniu oprávneného nad mieru primeranú pomerom alebo či došlo 

k vážnemu ohrozeniu výkonu práv oprávneného. Žalobca vidí dôvodnosť svojej žaloby v tom, 

že zo strany žalovanej dochádza k obťažovaniu žalobcu nad mieru primeranú pomerom 

pôsobením imisií –  konkrétne nadmerným pôsobením hluku (nadlimitnou hlučnosťou) – ktorý 

je spôsobovaný technologickým zariadením kotolne žalovanej. 

Právna teória považuje obťažovanie za taký výkon vlastníckeho práva k veci, ktorého dôsledky 

fyzicky presahujú vec samotnú, a pôsobia buď na iné osoby alebo na veci vo vlastníctve 

niekoho iného, a to preukázateľne negatívne. Súdna prax pod pojmom imisia rozumie spravidla 

prenikanie účinkov činnosti vykonávanej na jednej nehnuteľnosti, na nehnuteľnosť druhú. 

V prípade nadmerného hluku, ktorý je javom nesporne negatívnym, pôjde vždy o imisiu.  

Základnou podmienkou prípustnosti ochrany proti obťažovaniu je to, že sa jedná o obťažovanie 

nad mieru primeranú pomerom. Imisie pochádzajúce z bežnej prevádzky veci resp. 

pochádzajúce z bežného užívania veci, rozpor so zákonom nezakladajú a každý je povinný 

takéto imisie znášať; v opačnom prípade by dochádzalo k paralýze bežných medziľudských či 

obchodných vzťahov.  

V tejto súvislosti sa žiada upozorniť na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. 11. 1993 sp. zn. 5 

Cdo 117/93, podľa ktorého „Pojmy „miera primeraná pomerom“ alebo „vážne ohrozovanie 

výkonu práv“ vyjadrujú hornú hranicu negatívnych dôsledkov správania sa vlastníka. Ak 

negatívne dôsledky tohto správania prekročia určitú hranicu, dotknutý sa môže úspešne 

domáhať ochrany svojich práv podľa § 127 ods. 1 Obč. zák. Pri súdnej ochrane týchto práv 

musí súd vždy dôsledne zistiť konkrétnu situáciu a objektívne posúdiť, či uvedená hranica bola 

prekročená, lebo ochranu nemožno priznať pred zásahmi, ktoré neprekračujú dovolenú mieru 



69 

 

a sú dôsledkom bežného správania sa, ktoré sú susedia povinní navzájom trpieť, lebo je spojené 

s obvyklým užívaním nehnuteľnosti. 

Zákon bližšie nevymedzuje obsah slov "nad mieru primeranú pomerom". Určuje však 

hranicu správania sa medzi dovoleným správaním (od optimálneho stavu po stav ešte 

prípustný) a nedovoleným správaním sa (nad prípustnú mieru) a to vo vzťahu ku konkrétnym 

pomerom v danom mieste a čase, ale aj vo vzťahu k objektívne žiadúcim pomerom, ktoré v 

tom - ktorom prípade nemusia byť vždy v súlade s existujúcimi pomermi. Pokiaľ by sa totiž 

uvedená hranica mala určovať len podľa pomerov, pretrvávajúcich v danom mieste a čase a 

nie podľa pomerov, ktoré sú žiadúce a ktoré by mali pretrvávať, nebolo by možné domáhať sa 

úspešne ochrany podľa § 127 ods. 1 Obč. zák. v prípade, že aj správanie sa všetkých ostatných 

fyzických alebo právnických osôb na danom mieste je z hľadiska tohto ustanovenia závadné. Z 

toho vyplýva, že súd rozhodujúci o návrhu na ochranu podľa uvedeného ustanovenia sa 

nemôže obmedziť len na konštatovanie, že namietaný zásah je v súlade s prevládajúcim 

správaním sa ostatných subjektov, ale musí vždy zohľadniť mieru primeranú pomerom (ktoré 

by mali byť).“ 

Z uvedeného vyplýva (aj pre toto konanie) dôležitý záver, a síce, že pomery v určitom čase 

a určitom priestore (a ktoré by niekým mohli byť označené za „mieru primeranú pomerom“) 

nikdy nesmú prekročiť žiaducu mieru resp. žiaduce pomery. V prípade niektorých imisií je totiž 

ochrana dotknutého subjektu znásobená, pretože dotknutý subjekt sa môže domáhať ochrany 

pred zásahmi jednak na základe noriem súkromného práva (najmä § 127 OZ), ale aj na základe 

noriem práva verejného (napr. stavebného, resp. na úseku ochrany zdravia). Je tomu tak 

z dôvodu, že pri niektorých škodlivých činnostiach, resp. rušeniach, je v záujme štátu, aby 

najvyššia prípustná miera takého rušenia bola objektivizovaná a objektívne vyjadrená 

v spomínanej žiaducej miere, žiaducich pomeroch. Ak potom dôjde k obťažovaniu, ktorého 

intenzita prekračuje medze (limity) stanovené právnym predpisom (najčastejšie normou 

verejného práva), musí vždy nevyhnutne ísť aj o obťažovanie nad mieru primeranú pomerom, 

nakoľko tu existuje rozpor s mierou žiaducou, resp. pomermi žiaducimi. 

Na úseku ochrany pre hlukom možno z noriem verejného práva spomenúť popri stavebnom 

zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (pozri hlavne § 43d a § 87) 

predovšetkým zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“) spolu s vykonávacou vyhláškou 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú 
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podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí (ďalej aj „Vyhláška“). 

Zákon podľa § 1 písm. g) okrem iného ustanovuje povinnosti fyzických osôb a právnických 

osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, pričom z hľadiska stanovenia limitov 

hluku je následne najpodstatnejšie  ustanovenie § 27 ods. 1, podľa ktorého „Fyzická osoba - 

podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku 

alebo vibrácií (ďalej len "prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií"), sú 

povinné zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a 

neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom 

podľa § 62 písm. m)“. 

 

Podľa § 3 ods. 1 Vyhlášky „ochrana zdravia pred hlukom, infrazvukom vibráciami je 

zabezpečená, ak posudzované hodnoty určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií nie sú 

vyššie ako prípustné hodnoty“. Podľa § 4 ods. 1 Vyhlášky „na ochranu zdravia pred hlukom 

a infrazvukom sú v prílohe ustanovené prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo 

vonkajšom prostredí a prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku a infrazvuku vo vnútornom 

prostredí budov pre deň, večer a noc“. 

Podľa bodu 1.1 prílohy Vyhlášky určujúcimi veličinami hluku pri hodnotení vo vonkajšom 

prostredí sú ekvivalentná hladina A zvuku LAeq a pre hluk z leteckej dopravy aj maximálna 

hladina A zvuku LASmax. Pre hluk z vysokoenergetických impulzových zdrojov je určujúcou 

veličinou hladina C zvukovej expozície. Podľa bodu 2.2 vyhlášky určujúcou veličinou vo 

vnútornom prostredí budov je maximálna hladina A zvuku LAmax alebo ekvivalentná hladina 

A zvuku LAeq. Pri hodnotení infrazvuku je určujúcou veličinou ekvivalentná hladina G 

infrazvuku LGeq.. Prípustné hodnoty sú určované pre referenčné časové intervaly deň (od 6.00 

h do 18.00 h), večer (od 18.00 h do 22.00 h) a noc (od 22.00 h do 6.00 h). 

Žalobca býva v rodinnom dome – z hľadiska zaradenia do kategórie územia podľa Vyhlášky 

patrí teda do II. kategórie podľa tabuľky č. 1 a z hľadiska zaradenia do kategórie vnútorného 

priestoru do kategórie B podľa tabuľky č. 3. 

Vyhláška v tabuľke č. 1 určuje najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo 

vonkajšom prostredí tak, že pre kategóriu územia II. stanovuje pre hluk z iných zdrojov hodnotu 

LAeq 50 dB pre deň, 50 dB pre večer a 45 dB pre noc. 
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Vyhláška v tabuľke č. 3 určuje najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo 

vnútornom prostredí budov tak, že pre vnútorný priestor kategórie B stanovuje pre hluk 

z vonkajšieho prostredia  hodnotu LAeq 40 dB pre deň, 40 dB pre večer a 30 dB pre noc. 

Žalobcove tvrdenie, že žalovaná svojou činnosťou svojej prevádzky prekračuje najvyššie 

prípustné hodnoty hlukovej záťaže (stanovené platnými právnymi predpismi), bolo 

viacnásobne potvrdené vykonanými meraniami imisií hluku. Predmetné protokoly sú ako 

dôkaz predložené súdu v prílohe tejto žaloby. 

 

III. Žalobný petit 

Z § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyplýva, že žalobou sa možno voči vlastníkovi, ktorý 

nerešpektuje zákonné obmedzenia vyplývajúce z tzv. susedských práv, domáhať toho, aby sa 

zdržal určitého konkrétneho rušenia, ktorým žalovaný obťažuje svojho suseda alebo ktorým 

vážne ohrozuje výkon jeho práv. Je potom na samotnom rušiteľovi, aby sa rozhodol, ako takto 

uloženej povinnosti vyhovie, resp. ako jej učiní zadosť (napr. premiestnením zdroja imisie, 

vystavaním prekážky, vzdaním sa či zastavením škodlivej činnosti). Vzhľadom na horeuvedené 

skutočnosti, z dôvodu, že žalovaná nad mieru primeranú pomerom obťažuje žalobcu hlukom, 

navrhujeme, aby Okresný súd Banská Bystrica po vykonanom dokazovaní vydal nasledovný 

rozsudok: 

1. Žalovaná je povinná zdržať sa rušenia hlukom spôsobovaným prevádzkou kotolne 

žalovanej, stavby so súp. Č. 13488, postavanej na parcele reg. „C“ parc. č. 463/13, 

pre k.ú. Banská Bystrica, zapísanej na LV č. 142 vedenom Okresným úradom 

Banská Bystrica, katastrálny odbor tak, aby hodnota ekvivalentnej hladiny 

A zvuku LAeq pre chránené vnútorné priestory stavby domu žalobcu nepresiahla 

hodnoty 40 dB v referenčnom časovom intervale pre deň a večer v čase od 6:00 

hod. do 22:00 hod. a 30 dB v referenčnom časovom intervale pre noc v čase od 

22:00 hod do 6:00 hod a aby hodnota ekvivalentnej hladiny A zvuku LAeq pre 

chránené vonkajšie prostredie stavby domu žalobcu nepresiahla hodnoty 50 dB 

v referenčnom časovom intervale pre deň a večer v čase od 6:00 hod. do 22:00 hod. 

a 45 dB v referenčnom časovom intervale pre noc v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. 

do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. 

2. Žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania v celom rozsahu. 
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Vzor 2 - vindikačná žaloba 

Okresný súd Bratislava II 

Drieňová 5 

827 02 Bratislava  

Bratislava, 18.5.2016 

 

Vec: Žaloba o vypratanie nehnuteľnosti  

podľa § 126 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka 

Žalobca:  MUDr. Sylvia Fazekašová, rod. Bujdáková, nar. 3.9.1982 

   bytom Kvietková 24, 821 01 Bratislava 

Právne zastúpenie: JUDr. Kristián Martini 

advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK, č. reg. 5565 

   so sídlom Nevädzová 6, 82101 Bratislava 

Žalovaný:  Základná škola s materskou školou, Astrová 4, Bratislava 

   IČO: 31 857313 

so sídlom Astrová 4, 821 01 Bratislava  

Prílohy:  

 Plnomocenstvo 

 Listinné dôkazy podľa textu 

I. 

Žalobkyňa sa na základe osvedčenia o dedičstve, sp. zn. 29D/546/2010, zo dňa 20.10.2011 

nadobudla vlastnícke právo k pozemku parc. č. 7530/5 o výmere 84m2, druh pozemku: ostatná 

plocha, zapísanom na LV č. 2067 pre katastrálne územie Ružinov (ďalej len ako „pozemok“). 

Na LV č. 2067 je v časti ťarchy zapásané vecné bremeno a to v nasledujúcom znení: Vecné 

bremeno – právo užívania pozemku č. 7530/5 v prospech SR – Okresný úrad Bratislava II, 

podľa V-447/99 zo dňa 20.5.1999.  

Dôkaz:  

Čiastočný výpis z LV č. 2067 pre k.ú. Ružinov 

Vyššie označené vecné bremeno je vzhľadom na svoje znenie zriadené in personam, teda nie 

in rem, čo znamená, že právo vyplývajúce z vecného bremena sa viaže na konkrétnu osobu, nie 

na vlastníka určitej nehnuteľnosti.  
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Predmetný pozemok je však užívaný žalovanou, a to konkrétne jej súčasťou – Materskou 

školou. Žalobkyňa má za to, že sa tak deje neoprávnene, pretože žalovaná a ani jej zriaďovateľ: 

Mestská časť Bratislava – Ružinov, nemajú žiadny právny dôvod na užívanie pozemku, ktorý 

by bol žalobkyni známy. Žalovaná pritom predmetný pozemok užíva spôsobom, akoby jej 

patrilo právo zodpovedajúce vecnému bremenu viaznucemu na pozemku, hoci vzhľadom na 

zápis na LV č. 2067 pre katastrálne územie Ružinov v časti ťarchy tomu tak zjavne nie je. 

 

Žaloba o vypratanie nehnuteľnosti je jednou z vlastníckych žalôb, ktoré majú samostatný 

skutkový základ, podľa toho akým spôsobom žalovaný zasahuje do vlastníckeho práva žalobcu.  

Podľa § 126 ods. 1 OZ „Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho 

práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju 

neprávom zadržuje.“. V súlade s konštantnou judikatúrou má výrok súdneho rozhodnutia 

v prípade, ak sa reivindikačná žaloba týka nehnuteľnosti, znieť na vypratanie nehnuteľnosti, 

a nie na jej vydanie (R 53/1973).  

Hmotnoprávnym predpokladom žaloby o vypratanie nehnuteľnosti je skutočnosť, že žalovaný 

užíva nehnuteľnosť neoprávnené, t.j. bez existujúceho právneho dôvodu. Tento predpoklad je 

podľa názoru žalobkyne naplnený, pretože z vyššie uvedeného skutkového stavu vyplýva, že 

žalovaná predmetný pozemok užíva bez právneho dôvodu.  

II. 

Na základe vyššie uvedeného žalobkyňa navrhuje, aby Okresný súd Bratislava II vydal 

nasledovný rozsudok:  

Žalovaná je povinná vypratať pozemok registra „C“ parc. č. 7530/5 o výmere 84m2, druh 

pozemku: ostatná plocha, zapísaný na LV č. 2067 pre katastrálne územie Ružinov, obec 

Bratislava – mč. Ružinov, okres Bratislava II, vedeným Okresným úradom Bratislava, 

katastrálny odbor a odovzdať ho žalobkyni.  

Žalovaná je povinná nahradiť žalobkyni trovy konania v celom rozsahu.  

 

MUDr. Sylvia Fazekašová 

v.z. JUDr. Kristán Martini, advokát 
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Vzor 3 - žaloba o uloženie povinnosti oplotiť pozemok 

 

Okresný súd Banská Bystrica 

Skuteckého 28 

975 59  Banská Bystrica 

Podané elektronicky cestou ústredného portálu verejnej správy                                                                

 

V Bratislave, dňa ---------- 2020 

 

Vec:   Žaloba na uloženie povinnosti oplotiť pozemok 

podľa § 127 ods. 2 OZ 

Žalobca:  Sylvia Fazekašová, rod. Bujdáková, nar. 3.9.1938 

   bytom Kvietková 24, 821 01 Bratislava 

Právne zastúpenie: JUDr. Kristián Martini 

advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK, č. reg. 5565 

   so sídlom Nevädzová 6, 82101 Bratislava 

Žalovaný:  Anton Petrovič, 28.4.1954, bytom Nezábudková 28 

974 01  Banská Bystrica 

 

Príloha:  

 Plnomocenstvo 

 podľa textu 

 

I. 

Žalobca je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ parc. č. 1415/21 o výmere 325 

m2, druh: záhrada, a stavby - rodinného domu so súpisným číslom 342, postaveného na 

pozemku parc. č. 1415/22 o výmere 158 m2, druh zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na 
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liste vlastníctva č. ------------, vedenom Okresným úradom ------------------, nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území -----------------, obci --------------, okres -----------------.  

Dôkaz:  

List vlastníctva č. ------ 

Žalovaný je vlastníkom susedného pozemku – parcely registra „C“ parc. č. 1466 o výmere 654 

m2, druh záhrada, zapísaných na liste vlastníctva č. ------------, vedenom Okresným úradom --

----------------, nachádzajúcich sa v katastrálnom území -----------------, obci --------------, okres 

-----------------. 

 

Dôkaz:  

List vlastníctva č. ---- 

 

Podľa § 127 ods. 2 OZ, ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich 

pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, 

že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť. 

Podľa § 12 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, pozemok zastavaný stavbou 

musí byť oplotený, ak a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie, b) treba 

zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat, c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi, d) 

stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby. 

Účelom ustanovenia § 127 ods. 2 OZ je zamedziť obťažovaniu suseda a prípadne predísť 

hroziacim škodám. Uložiť súdom povinnosť oplotiť pozemok bude možné, pokiaľ po žalobcovi 

nebude možno spravodlivo požadovať, aby si svoj pozemok oplotil sám. Povinnosť oplotiť 

pozemok možno uložiť iba vlastníkovi pozemku, za podmienok stanovených vyššie citovaným 

ustanovením. Ďalším predpokladom poskytnutia ochrany spočívajúcej v uložení povinnosti 

oplotiť pozemok je potreba takéhoto opatrenia, pričom túto povinnosť je potrebné zistiť z 

objektívnych hľadísk. Ďalšou podmienkou je skutočnosť, že to nebráni účelnému využitiu 

susediacich pozemkov a stavieb, pričom susediace pozemky je treba rozumieť nie len 

bezprostredne susediace pozemky, ktoré sa stýkajú spoločnou hranicou, ale aj pozemky, ktoré 
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sú v takom susedstve, že je medzi nimi zachovaná miestna súvislosť. Je tu potrebné taktiež 

stanovisko stavebného úradu. 

Pozemok vo vlastníctve žalovaného nie je oplotený, pričom Žalovaní chová na svojom 

pozemku hydinu, ktorá má voľný prístup k pozemku vo vlastníctve Žalobcu, ktorý znečisťuje 

výkalmi a poškodzuje poľnohospodárske plodiny, ktoré žalobca pestuje na svojom pozemku. 

Žalobca opakovane upozorňoval žalovaného na uvedenú skutočnosť, niekoľkokrát aj za 

prítomnosti starostu obce, Ing. -----------------------. Žalovaný zakaždým prisľúbil nápravu, no 

doteraz k žiadnej náprave nedošlo a žalovaný nevykonal opatrenia, ani len dočasné či čiastkové, 

ktoré by zabránili vnikaniu hydiny na pozemok vo vlastníctve žalobcu.  

  

Dôkaz:   

 Výsluch účastníkov na dôkaz  

 Výsluch svedkov 

 

Žalobca považuje uvedený stav za neúnosný, avšak vzhľadom na to, že je poberateľom nízkeho 

starobného dôchodku, vysoký vek a nepriaznivý zdravotný stav, nemožno od neho  spravodlivo 

požadovať, aby riziko vzniku škody, ktoré spôsobuje hydina vo vlastníctve žalovaného, 

odstránil žalobca sám na vlastné náklady, napr. oplotením vlastného pozemku. Žiada sa 

zdôrazniť, že odhliadnuc od chovateľskej činnosti žalovaného, sú ostatné pomery v lokalite 

bezproblémové a inak neexistuje iný dôvod, pre ktorý by žalobca mal dôvod oplotiť svoj 

pozemok.   

Žalobca má za to, že je primárnou povinnosťou žalovaného, uloženou v § 127 ods. 1 

Občianskeho zákonníka,  vykonávať chovateľskú činnosť tak, aby nedochádzalo k vnikaniu 

chovaných zvierat na pozemky vo vlastníctve iných osôb. Pokiaľ vlastník pozemku túto 

povinnosť zabezpečiť nedokáže, a sám odmieta oplotiť svoj pozemok, je na mieste žiadať, aby 

mu táto právna povinnosť bola uložená súdnym rozhodnutím. Žalobca súčasne zastáva názor, 

že oploteniu pozemku vo vlastníctve žalovaného nebráni nijaká právna ani faktická prekážka 

a sú splnené všetky materiálne predpoklady pre uloženie takejto povinnosti.  
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II. 

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti žalobca navrhuje, aby súd po vykonanom dokazovaní 

a zabezpečení si stanoviska príslušného stavebného úradu vydal tento 

rozsudok: 

1. Žalovaný je povinný pozemok - parcelu registra „C“ parc. č. 1466 o výmere 654 m2, druh 

záhrada, zapísanú na liste vlastníctva č. ------------, vedenom Okresným úradom ------------

------, nachádzajúcu sa v katastrálnom území -----------------, obci --------------, okres -------

---------, na hranici s pozemkom – parcelou registra „C“ parc. č. 1415/21 o výmere 325 

m2, druh: záhrada, zapísaným na liste vlastníctva č. ------------, vedenom Okresným úradom 

------------------, nachádzajúcim sa v katastrálnom území -----------------, obci --------------, 

okres -----------------, oplotiť pletivom do výšky 1,5 m do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. 

2. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania v celom rozsahu.  

 

Sylvia Fazekašová, rod. Bujdáková 

v.z. JUDr. Kristián Martini 

podpísané elekronicky 
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KAPITOLA 4 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O PREVODE NEHNUTEĽNOSTI, VRÁTENIE DARU 

 

A. TEORETICKÁ ČASŤ 

1. Definujte špecifiká zmlúv o prevode nehnuteľností. 

2. Aký je rozdiel medzi titulus adquirendi a modus adquirendi? 

3. Aké spôsoby zániku zmluvného vzťahu upravuje Občiansky zákonník a aké Obchodný 

zákonník? Porovnajte právnu úpravu. 

4. Aké dôvody odstúpenia od zmluvy ustanovuje Občiansky zákonník? 

5. Je možné odstúpiť od zmluvy pre počiatočnú nemožnosť plnenia?  

6. Aký je rozdiel medzi odstúpením od zmluvy a: 

a) disolúciou, 

b) výpoveďou zmluvy, 

c) vzdaním sa práva? 

7. Aký je rozdiel medzi odstúpením od zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a podľa 

Obchodného zákonníka? 

8. Je možné odstúpiť od zmluvy o prevode nehnuteľnosti podľa Obchodného zákonníka?  

9. V akej lehote sa právo odstúpiť od zmluvy premlčí?  

10. Aké sú právne dôsledky odstúpenia od zmluvy?  

11. Aký je rozdiel medzi odstúpením od zmluvy o prevode nehnuteľnosti a odvolaním 

darovania (výzvou na vrátenie daru), ktorým je nehnuteľnosť?  

12. Akými spôsobmi zaniká darovacia zmluva?  

13. Aké dôvody oprávňujú darcu na odvolanie darovania?  

14. Aké dôvody oprávňujú obdarovaného na vrátenie daru? 

15. Môžu požadovať vrátenie daru právni nástupcovia (dediči) darcu?  

16. Môžu požadovať vrátenie daru právni nástupcovia (dediči) obdarovaného?  

17. Aký je rozdiel medzi blízkymi osobami podľa ustanovenia § 116 Občianskeho 

zákonníka a rodinou podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka? 

18. V akej lehote sa právo domáhať sa vrátenia daru premlčí?  

19. Aké sú právne dôsledky odvolania darovania?  
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B. PRAKTICKÁ ČASŤ 

 

1. Praktický prípad 

Predávajúci Artúr uzatvoril kúpnu zmluvu s kupujúcim Ervínom, ktorou Artúr predal svoj 3-

izbový byt. Keďže zmluvné strany chceli ušetriť na vyhotovení zmluvy advokátom, Ervín sa 

ponúkol, že ako absolvent právnickej fakulty, kúpnu zmluvu pripraví a vybaví všetky 

nevyhnutné záležitosti. Po uzatvorení kúpnej zmluvy, zmluvné strany podali návrh na vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Ervín však za byt v stanovenej lehote 15 dní od 

uzatvorenia kúpnej zmluvy nezaplatil. Artúr postupoval podľa ustanovenia § 517 ods. 1 

Občianskeho zákonníka a poskytol Ervínovi ďalších 15 dní na zaplatenie kúpnej ceny. Okresný 

úrad, katastrálny odbor medzičasom rozhodol o povolení vkladu vlastníckeho práva Ervína do 

katastra nehnuteľností. Ervín však napriek tomu kúpnu cenu nezaplatil. Artúr už nechcel ďalej 

riskovať, a tak zaslal Ervínovi písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy pre omeškanie dlžníka 

podľa ustanovenia § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka.  

a) Postupoval Artúr správne? Aký ďalší postup by ste mu odporučili ako jeho právny 

zástupca?  

b) Aké dôsledky bude mať v tomto prípade odstúpenie od kúpnej zmluvy vo vzťahu ku 

katastru nehnuteľností? Aké dôsledky bude mať odstúpenie od kúpnej zmluvy pred 

podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností? Aké dôsledky 

bude mať odstúpenie od kúpnej zmluvy po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva   

ale pred rozhodnutím Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností? 

c) Dôjde odstúpením od zmluvy aj k zániku záložného práva, ktoré medzičasom 

k nehnuteľnosti zriadil kupujúci Ervín?  

d) Aké právne dôsledky by malo, ak by Ervín po povolení vkladu vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností previedol byt kúpnou zmluvou tretej osobe, kupujúcej Matilde, 

ktorá konala v dobrej viere?  

e) Ako by sa zmenila situácia, ak by Ervín byt po povolení vkladu vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností previedol na svoju dcéru Vilmu?  

f) Z akých iných dôvodov by mohol od kúpnej zmluvy odstúpiť Artúr? 

g) Mohlo by dôjsť k odstúpeniu od zmluvy zo strany Ervína, ak by sa v byte po polroku 

od uzatvorenia kúpnej zmluvy objavili šváby?  
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2. Praktický prípad 

Pani Ružena, navyknutá na určitý sociálny štandard, sa po smrti manžela ocitla v ťažkej 

ekonomickej situácii, keďže manžel takmer celý majetok evidoval v rôznych off-shorových 

spoločnostiach, ku ktorým však pani Ružena nemala prístup. Rozhodla sa preto urýchlene 

predať jediný majetok, ktorý mala, rodinný dom s pozemkom svojmu známemu, mafiánovi 

Lieskovi, a to za sumu 30.000,- Eur, i keď jeho hodnota bola 250.000,- Eur, aby mohla 

vycestovať do zahraničia a vybaviť potrebné záležitosti. V zahraničí s hrôzou zistila, že bola 

oklamaná a k manželovmu majetku sa už nikdy nedostane. V snahe zachrániť pre seba, aspoň 

niečo z majetku, doručila mafiánovi Lieskovi odstúpenie od kúpnej zmluvy na základe 

ustanovenia § 49 Občianskeho zákonníka, a to ešte predtým než Okresný úrad, katastrálny 

odbor rozhodol o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy do katastra 

nehnuteľností. Odstúpenie od zmluvy predložila Okresnému úradu, katastrálnemu odboru, 

ktorý vzhľadom na absenciu doručenky o prevzatí zásielky pánom Lieskom, katastrálne 

konanie prerušil. 

a) Aké predpoklady je nevyhnutné splniť na možnosť odstúpiť od zmluvy podľa 

ustanovenia § 49 Občianskeho zákonníka?   

b) Aké sú právne účinky takéhoto odstúpenia od zmluvy?  

c) Poraďte pani Ružene ako má správne postupovať. 

d) Poraďte pánovi Lieskovi ako v danom prípade zvrátiť konanie pani Ruženy.  

e) Ako mal v danom prípade postupovať Okresný úrad, katastrálny odbor?  

 

3. Praktický prípad 

Otec sa rozhodol svojej dcére darovať na 18. narodeniny byt. Darovacia zmluva upravovala 

možnosť otca odstúpiť od zmluvy za predpokladu, že dcéra „nebude viesť usporiadaný život.“ 

(viď čl. 8.1. Vzor – Darovacia zmluva). Keďže dcéra odmietla ísť študovať na vysokú školu 

a navyše nechcela prestať s fajčením cigariet, otec stratil trpezlivosť a dcéru ústne požiadal 

o vrátenie daru.     

a) Môže v uvedenom prípade požadovať otec vrátenie daru na základe predmetného 

ustanovenia darovacej zmluvy? 

b) Mohol by sa otec eventuálne v uvedenom prípade domáhať vrátenia daru na základe 

ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka? Aké náležitosti má prípadná výzva spĺňať?  
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c) Mohol by žiadať otec od dcéry vrátenie daru podľa ustanovenia § 630 Občianskeho 

zákonníka, ak by sa voči nemu hrubo porušujúc dobré mravy správal jej manžel?  

 

4. Praktický prípad 

Ustavične šomrajúci vnuk Ambróz dostal do daru od svojej starej mamy Otílie chatu s menšou 

záhradkou na Orave aj so zariadením, ale pod podmienkou, že sa o ňu bude náležite starať. Po 

pár týždňoch užívania chatky Ambrózom, prasklo v chatke vodovodné potrubie, a celé 

prízemie chatky sa ocitlo pod vodou. Keďže nešlo o prvú vec, ktorá v chatke nebola v poriadku, 

Ambróz sa nahneval a rozhodol sa dar Otílii vrátiť a zároveň ju žaloval o náhradu spôsobenej 

škody, keďže v chatke bol úplne zničený darovaný nábytok a Ambróz taktiež musel vynaložiť 

náklady na opravu potrubia. Nešťastná Otília celej situácii nerozumela, keďže Ambróz sľúbil, 

že sa o chatku a záhradu bude náležite starať.  

a) Má Ambróz ako obdarovaný možnosť vrátiť dar?  

b) Akým spôsobom sa prípadné vrátenie daru premietne v katastri nehnuteľností?  

c) Má Ambróz nárok na náhradu škody od Otílie? 

d) V akých lehotách sa premlčí právo Ambróza vrátiť dar a v akých právo na náhradu 

škody?  

 

5. Praktický prípad 

Starosta obce Dolné Kleptomance - Judáš, ktorého popularita v obci v poslednom období 

dramaticky klesla, dva dni pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami, podpísal zmluvy 

o predaji nehnuteľností, pozemkov evidovaných ako orná pôda, ktoré boli súčasťou majetku 

obce, obchodnej spoločnosti Nezapredáš, s. r. o. svojho dlhoročného obchodného partnera za 

cenu, ktorá bola v súlade so znaleckým posudkom. Starosta Judáš taktiež cez svoje kontakty 

zabezpečil vklad vlastníckeho práva predmetných pozemkov do katastra nehnuteľností. Po 

komunálnych voľbách nový starosta obce Dolné Kleptomance – Matúš, natrafil na kúpne 

zmluvy, o ktorých zistil, že vzhľadom na príliš nízku cenu pozemkov, ktoré sa podľa plánov 

obce mali onedlho stať stavebnými pozemkami, sú pre obec Dolné Kleptomance nevýhodné.  

a) Poraďte starostovi Matúšovi ako má postupovať.  

b) Môže v uvedenom prípade starosta Matúš odstúpiť od kúpnych zmlúv pre nedodržanie 

ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka?  
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c) Aký vplyv má v danom prípade rozhodnutie Okresného úradu, katastrálneho odboru 

o povolení vkladu vlastníckeho práva spoločnosti Nezapredáš, s. r. o. na základe 

kúpnych zmlúv do katastra nehnuteľností?  

d) Môže starosta Matúš odporovať právnym úkonom, kúpnym zmluvám, podľa 

ustanovenia § 42 a nasl. Občianskeho zákonníka, ak má starosta Judáš 20% podiel 

v spoločnosti Nezapredáš, s. r. o.? 

 

C. VZOROVÁ KLAUZÚRNA PRÁCA 

Manželia Zajacoví vlastnili v podielovom spoluvlastníctve spolu s dobrými kamarátmi zo 

školských čias, manželmi Medveďovými, nasledujúce nehnuteľnosti zapísané na liste 

vlastníctva č. 1402 v katastrálnom území: Králiky, obec: Králiky, okres: Banská Bystrica, 

a to dvojgeneračný rodinný dom so súpisným číslom: 1122, na pozemku parcely registra 

„C“ evidovanej na katastrálnej mape s parc. č. 7755/2, s výmerou 670 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria. Dom s pozemkom mali manželské páry v podielovom 

spoluvlastníctve, pričom každý z manželských párov vlastnil podiel vo veľkosti ½. Podiel 

každého z manželských párov mali manželia Zajacoví zároveň v bezpodielovom 

spoluvlastníctve manželov. Keďže sa manželia Zajacoví rozhodli prežiť zvyšok svojho 

života na Veľkonočných ostrovoch a nemali žiadnych potomkov, rozhodli sa darovať 

spoluvlastnícky podiel na svojej nehnuteľnosti nevlastnému bratovi pána Zajaca (p. 

Krtkovi) a sestre pani Zajacovej (p. Veveričkovej), každému z nich jednu polovicu zo 

svojho podielu. Manželom Medveďovým sa však konanie manželov Zajacových nepáčilo 

a považovali ho za porušenie svojho predkupného práva. Po vysvetlení situácie sa 

manželia Zajacoví odsťahovali na Veľkonočné ostrovy, kde si spokojne žili, až kým pán 

Zajac vzhľadom na pokročilý vek, nezomrel. Medzičasom sa situácia v dome v rodnej 

obci Králiky skomplikovala natoľko, že pán Krtko viacerými fyzickými útokmi napadol 

pani Veveričkovú. Keď sa o tom dozvedela pani Zajacová, okamžite odoslala pánovi 

Krtkovi list, v ktorom sa domáhala vrátenia daru, teda predmetného podielu na dome 

a pozemku a plánovala svoj návrat do obce Králiky, kde chcela v pokoji so svojou sestrou, 

pani Veveričkovou, prežiť zvyšok života. Pán Krtko odmietol predmetné nehnuteľnosti 

vypratať.  

 

a) Je darovacia zmluva platná? Porušili manželia Zajacoví darovaním podielu na 

nehnuteľnostiach predkupné právo manželov Medveďových?  
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Pokiaľ darovacia zmluva, ktorej predmetom je bezodplatný prevod nehnuteľností, spĺňa 

všetky zákonom predpísané formálne a obsahové náležitosti takejto darovacej zmluvy 

[písomná forma podľa ustanovenia § 628 ods. 2 Občianskeho zákonníka a náležitosti § 

42 Katastrálneho zákona (vzhľadom na to že nejde o bytový dom, nevyžaduje sa 

splnenie náležitostí podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov) a podstatné obsahové náležitosti darovacej zmluvy podľa ustanovenia § 628 

Občianskeho zákonníka], tak je darovacia zmluva platná.  

 

Relatívnu neplatnosť darovacej zmluvy (§ 40a Občianskeho zákonníka) by mohlo 

potenciálne spôsobiť zákonné predkupné právo manželov Medveďových. V súlade 

s ustanovením § 140 Občianskeho zákonníka, ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, 

majú spoluvlastníci predkupné právo. V súlade s konštantnou judikatúrou Najvyššieho 

súdu, sa zákonné predkupné právo uplatní pri akomkoľvek, a teda aj bezodplatnom 

prevode (darovaní) spoluvlastníckeho podielu, pokiaľ nejde o prevod blízkym osobám 

podľa § 116 a 117 Občianskeho zákonníka (viď napr. R 58/2005, R 57/2006). Podľa 

ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka je za blízke osoby potrebné bez ďalšieho 

považovať súrodencov. Rozlišovanie medzi vlastnými a nevlastnými súrodencami nie 

je právne významné. Je teda irelevantné, či pán Krtko je vlastným alebo nevlastným 

súrodencom (plnorodým alebo neplnorodým) pána Zajaca, pokiaľ títo majú spoločného 

aspoň jedného rodiča alebo súrodenecký vzťah vznikol osvojením pána Krtka rodičmi 

pána Zajaca (§ 97 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine).   

 

Predkupné právo manželov Medveďových vzhľadom na darovanie spoluvlastníckeho 

podielu blízkym osobám porušené nebolo a zároveň predkupné právo manželov 

Medveďových ostalo zachované voči novým nadobúdateľom spoluvlastníckeho podielu 

k predmetným nehnuteľnostiam, pánovi Krtkovi a pani Veveričkovej. Darovacia 

zmluve je teda platná. 

 

b) Je pani Zajacová oprávnená domáhať sa vrátenia daru od pána Krtka?  

 

Podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka je možné, aby sa darca domáhal 

vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým 

hrubo porušuje dobré mravy. Zákon nevylučuje, aby si zmluvné strany v darovacej 
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zmluve dojednali i ďalšie dôvody na odvolanie darovania (viď Vzor – Darovacia 

zmluva). Zákonnými predpokladmi pre možnosti domáhať sa vrátenia daru sú: 

1. existencia platnej darovacej zmluvy a 

2. správanie sa obdarovaného hrubo porušujúce dobré mravy smerujúce voči darcovi 

alebo členom jeho rodiny. 

Hrubým porušením dobrých mravov sa rozumie ich porušenie značnej intenzity alebo 

ich sústavné porušovanie (R 88/1998), či už fyzickým násilím, hrubými urážkami, 

neposkytnutím potrebnej pomoci, a pod. Občiansky zákonník nestanovuje, že by 

správanie obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny muselo pre vznik 

nároku na vrátenie daru dosiahnuť intenzitu trestného činu alebo priestupku 

(Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn.: 32 Odo 429/2003). Pre posúdenie, či 

správanie obdarovaného spĺňa kritérium hrubého porušovania dobrých mravov nie je 

rozhodujúci subjektívny úsudok a pocit darcu, ale právne relevantné je len také 

správanie sa obdarovaného, ktoré sa objektívne prejavilo a možno ho ako také posúdiť 

na základe objektívnych kritérií (viď napr. R 61/1997, R 31/1999). Pre úplnosť je 

potrebné poukázať na skutočnosť, že darca ako na dôvod domáhania sa vrátenia daru 

nemôže poukazovať na skutočnosti, či správanie obdarovaného, ktoré už existovali 

v čase pred darovaním, a o ktorých obe zmluvné strany v čase uzatvorenia darovacej 

zmluvy vedeli.  

Napriek doktrinálnemu výkladu pojmu „rodina“ použitom v ustanovení § 630 

Občianskeho zákonníka užšie, než pojmu „blízke osoby“ definovanom v ustanovení § 

116 Občianskeho zákonníka, v zmysle rozhodnutí Najvyššieho súdu SR je za členov 

rodiny potrebné považovať „tie fyzické osoby, ktoré sú s prihliadnutím na všetky 

okolnosti danej veci k darcovi v pomere príbuzenskom alebo obdobnom, ak darca ujmu 

spôsobenú niektorej z nich obdarovaným, pociťuje ako ujmu vlastnú“ (R 61/1997), resp. 

„predovšetkým jeho manžela, rodičov a deti a spravidla tiež ostatných príbuzných 

v priamom rade (predkov a potomkov), ako aj súrodencov výnimočne aj ďalšie osoby 

v rodinnom alebo obdobnom pomere, pokiaľ by darca ich ujmu dôvodne pociťoval ako 

vlastnú ujmu“ (R 88/1998). 

Na základe vyššie uvedených skutočností, je možné konštatovať, že manželia Zajacoví 

uzatvorili s pánom Krtkom platnú darovaciu zmluvu a ďalej, že pán Krtko sa svojim 

správaním dopustil hrubého porušenia dobrých mravov, ktoré bolo nasmerované voči 

pani Veveričkovej,  členovi rodiny darcu – sestre pani Zajacovej, a teda pani Zajacová 
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má právo domáhať sa vrátenia daru, spoluvlastníckeho podielu k predmetným 

nehnuteľnostiam, od pána Krtka. 

 

c) Je pani Zajacová oprávnená domáhať sa vrátenia daru od pána Krtka aj napriek 

smrti pána Zajaca?  

  

Ak dar spoločne poskytli manželia, musia spoločne žiadať i vrátenie daru. Ak vyzval 

len jeden z manželov bez súhlasu druhého, obdarovaného, aby vrátil jemu darované 

nehnuteľnosti oboma manželmi z ich bezpodielového spoluvlastníctva, pretože sa 

k nemu obdarovaný správal tak, že tým hrubo porušil dobré mravy, je taká výzva na 

vrátenie daru relatívne neplatným právnym úkonom (rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, 

sp. zn.: 22 Cdo 2731/2000). Domáhať sa vrátenia daru, ktorý bol v čase darovania 

v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, môže po smrti jedného z manželov aj 

pozostalý manžel (R 42/2014).  

Vzhľadom na zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov Zajacových smrťou 

pána Zajaca, je možné, aby sa vrátenia celého daru (spoluvlastníckeho podielu) od pána 

Krtka domáhala aj len pani Zajacová.  

 

d) Akým spôsobom sa má pani Zajacová domáhať vrátenia daru od p. Krtka?  

 

Domáhanie sa vrátenia daru je jednostranným právnym úkonom darcu smerujúcim 

k tomu, aby obdarovaný vrátil dar. Právna forma výzvy darcu nie je stanovená právnym 

predpisom. Vzhľadom na skutočnosť, že v uvedenom prípade ide o domáhanie sa 

vrátenia nehnuteľností, resp. spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam, toto musí 

byť uskutočnené v písomnej forme (§ 46 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Z obsahu 

takejto výzvy musí byť zrejmé čoho sa pani Zajacová domáha i to, na základe akého 

dôvodu sa vrátenia daru domáha, tzn. musí vo výzve jednoznačne opísať skutočnosti 

odôvodňujúce výzvu na vrátenie daru, spočívajúce v konkrétnom správaní v hrubom 

rozpore s dobrými mravmi, v tomto prípade voči členovi rodiny pani Zajacovej (fyzické 

útoky na pani Veveričkovú). Predmetnú výzvu môže nahradiť aj doručenie žaloby, 

ktorou sa darca domáha vrátenia daru obžalovaným na súde, pokiaľ je takáto výzva na 

vrátenie daru v nej zahrnutá, resp. v uvedenom prípade žalobou o vypratanie 

nehnuteľnosti (R 38/1992). Právo domáhať sa vrátenia daru sa premlčí v trojročnej 

všeobecnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť momentom, kedy správanie sa 
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obdarovaného naplnilo znaky uvedené v § 630 Občianskeho zákonníka, resp. pri 

opakovanom hrubom porušovaní dobrých mravov, vždy od každého takéhoto 

opakovaného hrubého porušenia. Pri dlhotrvajúcom správaní hrubo porušujúcom dobré 

mravy začína plynutie premlčacej doby odo dňa, kedy obdarovaný upustil od takéhoto 

správania.  

 

e) Aký postup by mal uplatniť katastrálny odbor príslušného okresného úradu pri 

opätovnom zápise vlastníckeho práva pani Zajacovej?  

 

Obdobne ako pri odstúpení od zmluvy, aj pri domáhaní sa vrátenia daru, ktorým je 

nehnuteľnosť, existujú rozdielne názory na obligačno-právne a vecno-právne účinky 

právneho úkonu darcu, ktorým sa domáha vrátenia daru. Podľa mierne prevažujúcich 

názorov však má právny úkon darcu, ktorým sa domáha vrátenia daru, zásadne odlišné 

právne účinky v porovnaní s právnymi účinkami odstúpenia od zmluvy jednou zo 

zmluvných strán. Po splnení ustanovením § 630 Občianskeho zákonníka stanovených 

predpokladov nastanú právne účinky jednostranného hmotnoprávneho úkonu darcu, tzn. 

zrušenie darovacej zmluvy a obnovenie vlastníckeho práva darcu ex nunc – okamihom 

doručenia prejavu vôle darcu obdarovanému (na rozdiel od odstúpenia napr. od kúpnej 

zmluvy, pri ktorom dochádza k zániku právneho vzťahu ex tunc). K platnému zrušeniu 

darovacej zmluvy nie je potrebné súdne rozhodnutie, právo domáhať sa vrátenia daru je 

výlučne osobným právom darcu. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, sp. zn.: 1 Sžo 

40/2004, „je dôsledkom zániku právneho vzťahu darovania obnovenie pôvodného 

právneho stavu v rozsahu účinku tohto právneho úkonu. Pre existenciu kvalifikovaného 

porušenia dobrých mravov sa vyžaduje uznanie tejto skutočnosti takto konajúcou 

osobou (obdarovaným) alebo jej určenie rozhodnutím súdu v sporovom konaní.“ Súd 

teda rozlišuje medzi obligačnými a vecno-právnymi účinkami odvolania darovania, 

a pre opätovný zápis vlastníckeho práva darcu do katastra nehnuteľností vyžaduje 

súhlas obdarovaného, resp. rozhodnutie súdu. Obdobne ako pri odstúpení od zmluvy by 

k zápisu vlastníckeho práva darcu malo dôjsť záznamom, ktorého podkladom je výzva 

na vrátenie daru, pričom katastrálny odbor okresného úradu nie je oprávnený skúmať 

platnosť, tzn. splnenie zákonných predpokladov odvolania darovania, je ale povinný 

skúmať, či platnosť odvolania darovania nie je medzi účastníkmi konania sporná. Ak 

platnosť odvolania darovania nie je sporná, správa katastra rozhodne o vykonaní zápisu 
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vlastníckeho práva záznamom, ak je sporná, vyzve účastníkov katastrálneho konania na 

podanie žaloby. 

Podľa prevažujúcich názorov je preto možné konštatovať, že pán Krtko sa momentom 

doručenia výzvy na vrátenie daru stáva neoprávneným držiteľom predmetných 

nehnuteľností, resp. spoluvlastníckeho podielu k nim. V prípade, že pán Krtko so 

zápisom vlastníckeho práva pani Zajacovej nebude súhlasiť, katastrálny odbor 

okresného úradu pravdepodobne (postup jednotlivých okresných úradov nie je 

zjednotený) vyzve účastníkov katastrálneho konania na podanie žaloby.  

 

f) Súd v konaní potvrdil nárok pani Zajacovej. Aký bude ďalší postup? 

 

V prípade, ak kataster nehnuteľností nezapísal vlastnícke právo pani Zajacovej na 

základe jednostranného právneho úkonu, musí darca podať na súd žalobu o určenie 

vlastníckeho práva, ktorý sa stane podkladom na zápis vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností príslušným katastrálnym odborom okresného úradu. Rozhodnutie 

nezakladá vznik vlastníckeho práva darcu, je len právnym titulom pre zápis vlastníckeho 

práva okresným úradom, katastrálnym odborom, ktorý tak urobí záznamom (§ 34 ZKN). 

Súd v predmetnom konaní ako predbežnú otázku posudzuje splnenie zákonných 

predpokladov na domáhanie sa vrátenia daru podľa ustanovenia § 630 Občianskeho 

zákonníka.  

Vlastnícke právo pani Zajacovej sa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom, keďže 

pani Zajacová vlastnícke právo k spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnostiach 

nadobudla ex lege doručením odvolania darovania pánovi Krtkovi, ktoré bolo dodatočne 

potvrdené rozhodnutím súdu. 

g) Ako by sa zmenila situácia,  ak by pán Krtko previedol svoj spoluvlastnícky podiel 

k nehnuteľnostiam (bez zohľadnenia predkupného práva manželov 

Medveďových) na tretiu osobu pred doručením výzvy na vrátenie daru a po 

doručení výzvy na vrátenie daru od pani Zajacovej? 

 

V prípade, ak bola darovaná nehnuteľnosť medzičasom scudzená (v danom prípade 

spoluvlastnícky podiel) a neprichádza do úvahy naturálna reštitúcia podľa ustanovení § 

451 ods. 2 a nasl. Občianskeho zákonníka, je potrebné uplatniť peňažnú náhradu (§ 458 

Občianskeho zákonníka) vo výške hodnoty, ktorú má predmetný spoluvlastnícky podiel 
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v čase odvolania darovania. Scudzenie predmetu darovania zároveň nie je možné 

považovať za správanie voči darcovi hrubo porušujúce dobré mravy, ktoré by 

odôvodňovalo odvolanie darovania.  

Ak pán Krtko prevedie predmetné nehnuteľnosti (spoluvlastnícky podiel) pred 

doručením výzvy pani Zajacovej na vrátenie daru, ide len o výkon jeho oprávnenia 

vyplývajúceho mu z vlastníckeho práva (§123 Občianskeho zákonníka). Ak však pán 

Krtko prevedie predmetné nehnuteľnosti na tretiu osobu po doručení výzvy na vrátenie 

daru a zároveň vklad vlastníckeho práva tejto tretej osoby bol zapísaný do katastra 

nehnuteľností), z hľadiska účinkov odvolania darovania na tretie osoby bude 

pravdepodobne vzhľadom na rozhodovaciu činnosť súdov potrebné postupovať 

obdobne ako pri odstúpení od zmluvy o prevode nehnuteľností, a teda posudzovať, či 

v prípade tretej osoby ide o nadobúdateľa, ktorý je dobromyseľný, alebo nie. Aj keď 

v uvedenej problematike sú názory odbornej verejnosti nejednotné, podľa relatívne 

ustálenej judikatúry (napr. nález Ústavného súdu SR, sp. zn.: I. ÚS 350/08, nález 

Ústavného súdu SR, sp. zn.: I. ÚS 50/2010, Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn.: 6 

Cdo 71/2011), dobromyseľnému nadobúdateľovi vlastníckeho práva musí byť 

v materiálnom právnom štáte poskytnutá súdna ochrana pred pôvodným vlastníkom. 

Nadobúdateľ, ako tretia osoba, pokiaľ je dobromyseľná, by nemala ani v dôsledku 

odvolania darovania (obdobne odstúpeniu od zmluvy) prísť o dobromyseľne 

nadobudnuté vlastnícke právo. Platí teda ochrana práv tretích osôb v prípade, že sú 

dobromyseľné, táto ochrana by mala prevyšovať ochranu vlastníckeho práva darcu, ako 

pôvodného vlastníka nehnuteľností. Darca by tak mal možnosť obrátiť sa na súd voči 

obdarovanému o náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená. V prípade, ak tretia osoba 

nebola dobromyseľná, potom by identicky mala platiť zásada nemo plus iuris ad alium 

transfere potest quam ipse habet, tzn. nikto nemôže previesť na iného viac práv, než 

koľko má sám, a v takomto prípade by vlastnícke právo odvolaním darovania darcu 

malo účinky aj na nadobúdateľa nehnuteľností, pokiaľ bolo vlastnícke právo 

obdarovaným prevedené na tretiu osobu. 

 

  



89 

 

D. VZORY 

Vzor 1 - Darovacia zmluva  

Zmluva o prevode vlastníctva bytu 

  

uzatvorená podľa § 5 a nasl. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov v spojení s § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Darovacia zmluva“) 

 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Darca:  

Meno a priezvisko: XXX    

Rodné priezvisko:  XXX 

Dátum narodenia:  XXX 

Rodné číslo:          XXX 

Trvalý pobyt:   XXX 

Štátna príslušnosť:  XXX 

(ďalej len „Darca“) 

 

a 

 

Obdarovaný:  

Meno a priezvisko: XXX 

Rodné priezvisko:  XXX 

Dátum narodenia:  XXX 

Rodné číslo:   XXX 

Trvalý pobyt:   XXX 

Štátna príslušnosť:  XXX 

(ďalej len „Obdarovaný“) 

 

Darca a Obdarovaný sú ďalej spoločne označovaní aj ako „Zmluvné strany“. 
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Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1. Darca je výlučným vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností zapísaných na Liste 

vlastníctva č. XXX, vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu XXX, a to: 

a)  

 

 

(ďalej len „Pozemok“), 

 

b)  

 

 

 (ďalej len „Bytový dom“), 

 

c)  

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo: Výmera v m2: Druh pozemku:   

XXX/XXX XXX 
Zastavaná plocha a 

nádvorie 
 

v obci: v okrese: v katastrálnom území: 

XXX XXX XXX 

Spoluvlastnícky podiel na pozemku:  XXX / XXX 

Stavby 

Bytový dom 

súpisné číslo: 

na parcele 

Registra „C“ číslo: 
Druh stavby: Umiestnenie stavby: 

XXX XXX bytový dom 
stavba postavená na 

zemskom povrchu 

v meste: v mestskej časti: v okrese: v katastrálnom území: 

XXX XXX XXX XXX 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach a príslušenstve bytového domu vo výške:  
XXX / XXX 

Byt 

Byt číslo: Poschodie č.: 
v Bytovom dome so 

súpisným číslom: 
na ulici: 

číslo 

vchodu: 
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 (ďalej len „Byt“), 

 

(Pozemok, Bytový dom a Byt spoločne ďalej aj „Nehnuteľnosti“).  

 

Predmetné Nehnuteľnosti Darca nadobudol Rozhodnutím o povolení vkladu kúpnej 

zmluvy V XXX zo dňa 00. 00. 0000 – 0000/00. 

 

1.2. Predmetom tejto Darovacej zmluvy je povinnosť Darcu previesť vlastnícke právo 

k Nehnuteľnostiam špecifikovaným v čl. I bod 1.1. tejto Darovacej zmluvy na 

Obdarovaného a povinnosť Obdarovaného prevziať predmetné Nehnuteľnosti. 

 

Čl. II. 

Popis Bytu, príslušenstva Bytu, vymedzenie polohy Bytu, určenie rozsahu 

podlahovej plochy a vybavenia Bytu 

 

2.1. Byt č. XXX sa nachádza na XXX nadzemnom poschodí Bytového domu so súpisným 

číslom XXX na ulici XXX, č. XXX v XXX, mestská časť XXX. Byt pozostáva z troch 

(3) obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa rozumie: chodba, kúpeľňa s WC a 

pivničná kobka. Celková výmera podlahovej plochy Bytu je XXX m2 (súčet plôch 

obytných miestností a príslušenstva bez lodžií).     

 

2.2. Vlastníctvo Bytu vrátane jeho súčastí, vybavenia a príslušenstva je ohraničené 

vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo Bytu (pivničná 

kobka) vrátane zárubní, okien Bytu, prívodmi  teplej úžitkovej a studenej vody a plynu 

od hlavných uzatváracích ventilov pre Byt, kanalizáciou po zaústenie do zvislého 

odpadového potrubia, ústredného kúrenia od radiátorových ventilov a elektrickými 

ističmi pre Byt. 

XXX XXX XXX XXXXXX XXX 

v meste: v mestskej časti: v okrese: v katastrálnom území: 

XXX XXX XXX XXX 

Spoluvlastnícky podiel k Bytu vo výške: 1 /1 
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Čl. III. 

Určenie a popis spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva Bytového domu 

a vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu k Bytovému domu a k Pozemku 

 

3.1. S vlastníctvom Bytu je spojené spoluvlastníctvo Pozemku na ktorom sa nachádza 

Bytový dom vymedzený v čl. 1.1. písm. a) Darovacej zmluvy v spoluvlastníckom 

podiele XXXX / XXXXX.     

 

3.2. S vlastníctvom Bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení 

a príslušenstva Bytového domu v spoluvlastníckom podiele XXXX / XXXXX. 

 

3.3. Spoločnými časťami Bytového domu sú tie časti Bytového domu, ktoré sú nevyhnutné 

na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy 

Bytového domu, zastrešenie bez krytiny, krytina strechy, klampiarske konštrukcie, 

schody, chodby, obvodové múry, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné 

konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. 

 

3.4. Spoločnými zariadeniami Bytového domu sú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné 

užívanie a slúžia výlučne tomuto Bytovému domu, najmä: vodovodné, kanalizačné, 

elektrické, telefónne, teplonosné, plynové prípojky vrátane stúpacích vedení v dome 

s uzavierateľnými ventilmi, bleskozvody, výťahy a spoločná anténa. 

 

3.5. Darca spoločne s Bytom prevádza na Kupujúceho aj spoluvlastnícky podiel na 

Pozemku, spoločných častiach, spoločných zariadeniach Bytového domu 

a príslušenstve, patriacim k Bytu, ktorého veľkosť je XXXX / XXXX. 

 

Čl. IV. 

Stav Bytového domu, Bytu a Pozemku 

 

4.1. Obdarovaný prehlasuje, že sa pred uzavretím tejto Darovacej zmluvy oboznámil so 

stavom Bytu a Bytového domu a Pozemku, stav je mu dobre známy a Byt vrátane 

spoluvlastníckeho podielu k Pozemku a k Bytovému domu v tomto stave bez výhrad 

preberá.  
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Čl. V. 

Správa Bytového domu a vyhlásenie Obdarovaného o pristúpení k zmluve o výkone 

správy Bytového domu 

 

5.1. Darca oboznamuje Obdarovaného, že správu Bytového domu vykonáva: XXX, IČO: 

XXX, so sídlom: XXX. 

 

5.2. Obdarovaný v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že 

bez výhrad pristupuje k zmluve o výkone správy k Bytovému domu so spoločnosťou 

XXX. Pristúpenie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia vlastníckeho práva 

k Nehnuteľnostiam.  

 

5.3. Vymedzenie práv a povinností podľa článku 5.2. Darovacej zmluvy je predmetom 

samostatnej zmluvy o výkone správy. 

 

5.4. Darca a Obdarovaný sa zaväzujú, že oznámia správcovi zmenu vlastníka Nehnuteľností 

za účelom prepisu odberných miest a vyhotovenia vyúčtovania ich používania ku dňu 

odovzdania Nehnuteľností. 

 

5.5. Vyhlásenie správcu, že Darca nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené 

s užívaním Bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv v Bytovom dome, tvorí 

prílohu Darovacej zmluvy. 

 

5.6. Obdarovaný berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov je na 

zabezpečenie pohľadávok, ktoré vznikli alebo vzniknú v budúcnosti z právnych úkonov 

týkajúcich sa Bytového domu, spoločných častí Bytového domu, spoločných zariadení 

Bytového domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok, ktoré vznikli alebo 

vzniknú v budúcnosti  z právnych úkonov týkajúcich sa Bytu alebo nebytového 

priestoru v Bytovom dome, ktoré  urobil vlastník Bytu  alebo nebytového priestoru v 

Bytovom dome, zriadené záložné právo k Bytu alebo k nebytovému priestoru v 

Bytovom dome v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.  
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Čl. VI. 

Cena Nehnuteľností 

 

6.1. Darca prenecháva Kupujúcemu predmetný Byt s príslušenstvom vcelku, t. j. v podiele 

1/1 a spoluvlastnícky podiel na Pozemku a  spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach a príslušenstve Bytového domu tak, ako je uvedené 

v čl. I. tejto Darovacej zmluvy bezodplatne. Obdarovaný nadobudne predmetné 

Nehnuteľnosti v uvedených podieloch so všetkým zákonným príslušenstvom, so 

všetkými právami a povinnosťami s nimi spojenými do svojho výlučného vlastníctva.  

 

6.2. Obdarovaný nadobudne predmetné Nehnuteľnosti do svojho vlastníctva dňom 

právoplatného rozhodnutia príslušného Okresného úradu o povolení vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ ide o náklady spojené s prevodom vlastníckeho 

práva k Nehnuteľnostiam, Obdarovaný uhradí poplatky za úradné osvedčenie podpisov 

Darcu na všetkých vyhotoveniach tejto Darovacej zmluvy a taktiež uhradí všetky 

správne poplatky súvisiace so zápisom vkladu vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností.  

 

Čl. VII. 

Vyhlásenia Zmluvných strán 

 

7.1. Darca ručí za vlastníctvo, nespornosť a bezbremennosť Nehnuteľností a zároveň 

prehlasuje, že na Nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, ťarchy, vecné bremená, 

záložné, ani iné práva tretích osôb, okrem tých, ktoré vyplývajú z tejto Darovacej 

zmluvy a voči Darcovi nie je vedené žiadne súdne, správne alebo exekučné konanie 

týkajúce sa prevádzaných Nehnuteľností. 

 

7.2. Darca oboznámil Obdarovaného so stavom predmetných Nehnuteľností a ten ich 

preberá v stave, v akom sa ku dňu podpisu tejto Darovacej zmluvy nachádzajú.  
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7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri odovzdaní Nehnuteľností vyhotovia protokol 

o odovzdaní a prevzatí Bytu, v ktorom bude zároveň uvedený presný stav meračov 

energií (voda, plyn, elektrina a pod.) súvisiacich s užívaním Bytu. Do okamihu 

odovzdania Nehnuteľností Obdarovanému všetky platby súvisiace s užívaním 

Nehnuteľnosti hradí výlučne Darca. 

 

7.4. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupôsobiť pri príprave, rokovaniach a uzatváraní 

dokumentov (zmlúv, dohôd a pod.), ktoré súvisia s prevodom predmetných 

Nehnuteľností vo vzťahu k tretím osobám (príslušný okresný úrad, notár, a pod.) 

a poskytnúť si vzájomnú súčinnosť. 

 

Čl. VIII. 

Odvolanie darovania a odstúpenie od Darovacej zmluvy 

 

8.1. Darca má právo odvolať darovanie podľa tejto Darovacej zmluvy v prípade, ak: 

a) Obdarovaný nebude navštevovať Darcu aspoň raz týždenne, 

b) Obdarovaný nebude opatrovať Darcu v chorobe, 

c) Obdarovaný neuzatvorí manželstvo do piatich rokov od uzatvorenia tejto Darovacej 

zmluvy, 

d) Obdarovaný sa bude k Darcovi správať neúctivo, 

e) Obdarovaný nebude viesť usporiadaný život. 

 

8.2. Obdarovaný má právo odstúpiť od Darovacej zmluvy v prípade, že príslušný okresný 

úrad zastaví katastrálne konanie alebo zamietne povoliť vklad do katastra nehnuteľností 

a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Toto právo Obdarovaný nemá v prípade, 

ak bolo konanie o návrhu na povolenie vkladu prerušené z dôvodov, ktoré je možné 

Zmluvnými stranami opravou Darovacej zmluvy, dodatkom k Darovacej zmluve alebo 

úpravou, či doplnením iných podkladov k návrhu na povolenie vkladu odstrániť a druhá 

Zmluvná strana s vykonaním takýchto úprav súhlasí. 

 

8.3. Obdarovaný má právo odstúpiť od tejto Darovacej zmluvy v prípade, ak Darca do 

nadobudnutia vlastníctva Obdarovaným Nehnuteľnosti scudzí, zaťaží alebo dá do 

užívania tretím osobám.  
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8.4. Obdarovaný má právo odstúpiť od tejto Darovacej zmluvy, ak Nehnuteľnosti budú mať 

vady, o ktorých Darca Obdarovaného pred uzavretím tejto Darovacej zmluvy 

neinformoval.  

 

8.5. Odstúpenie od Darovacej zmluvy a odvolanie darovania podľa tejto Darovacej zmluvy 

je potrebné druhej Zmluvnej strane oznámiť písomne. Odstúpením od zmluvy sa 

Darovacia zmluva od začiatku zrušuje a každý z účastníkov je povinný vydať druhému 

všetko, čo podľa nej plnil. Odvolaním darovania podľa čl. 8.1. Darovacej zmluvy sa 

Darovacia zmluva zrušuje a každý z účastníkov je povinný vydať druhému všetko, čo 

podľa nej plnil. Obdarovaný je v prípade odstúpenia od Darovacej zmluvy alebo 

odvolania darovania podľa čl. 8.1. Darovacej zmluvy povinný zabezpečiť na svoje 

náklady zápis vlastníckeho práva Darcu k Nehnuteľnostiam do 30 dní odo dňa 

odstúpenia od Darovacej zmluvy alebo odo dňa odvolania darovania podľa čl. 8.1. 

Darovacej zmluvy. 

 

8.6. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia čl. VIII. a IX. tejto Darovacej zmluvy 

ostávajú v platnosti, a to aj po zániku tejto Darovacej zmluvy.   

 

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1. Táto Darovacia zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma 

Zmluvnými stranami, pričom vecnoprávne účinky prevodu vlastníckeho práva 

k Nehnuteľnostiam nastávajú okamihom povolenia vkladu vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností. 

 

9.2. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Darovacej zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné 

a/alebo neúčinné, takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť 

a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Darovacej zmluvy (alebo zostávajúcej časti 

dotknutého ustanovenia), alebo samotnej Darovacej zmluvy. V takomto prípade sa obe 

Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho 

časť) novým ustanovením tak, aby bol zachovaný účel sledovaný uzavretím Darovacej 

zmluvy a dotknutým ustanovením. 
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9.3. Túto Darovaciu zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne písomným dodatkom 

podpísaným obidvoma Zmluvnými stranami. 

 

9.4. Vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto Darovacou zmluvou, 

sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

9.5. Darovacia zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia sú určené 

na podanie príslušnému okresnému úradu, po jednom vyhotovení obdrží každá zo 

Zmluvných strán. 

 

9.6. Zmluvné strany obsahu Darovacej zmluvy porozumeli, vyhlasujú, že táto bola uzavretá 

podľa ich pravej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto Darovaciu zmluvu vlastnoručne 

podpisujú. 

 

V XXX, dňa ............2020     V XXX, dňa ............2020 

 

 

 

  

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

XXX 

Darca 

(podpis úradne osvedčený) 

XXX 

Obdarovaný 

 

   



98 

 

Vzor 2 - Odvolanie darovania 

Odvolanie darovania 

 

podľa § 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 

ja, Darca:  

Meno a priezvisko: XXX    

Rodné priezvisko:  XXX 

Dátum narodenia:  XXX 

Rodné číslo:          XXX 

Trvalý pobyt:   XXX 

Štátna príslušnosť:  XXX 

(ďalej len „Darca“) 

 

týmto odvolávam Darovaciu zmluvu zo dňa XX.XX.XXXX, ktorú som uzatvoril s  

 

Obdarovaným:  

Meno a priezvisko: XXX 

Rodné priezvisko:  XXX 

Dátum narodenia:  XXX 

Rodné číslo:   XXX 

Trvalý pobyt:   XXX 

Štátna príslušnosť:  XXX 

(ďalej len „Obdarovaný“) 

 

o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným na Liste vlastníctva č. XXX, 

vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu XXX, ktoré Obdarovaný nadobudol na 

základe Rozhodnutia o povolení vkladu Darovacej zmluvy XXX zo dňa 00. 00. 0000 – 0000/00 

do katastra nehnuteľností, a to z dôvodu, že obdarovaný hrubo porušuje dobré mravy svojim 

správaním voči mne, Darcovi, tým že: 

 

- uviesť konkrétne správanie, ktorým obdarovaný hrubo porušuje dobré mravy 
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a zároveň týmto vyzývam Obdarovaného na vypratanie predmetných nehnuteľností.  

 

        V XXX, dňa ............2020 

 

 

 

 

  

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

 XXX 

Darca 
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Vzor 3 - Rozhodnutie krajského súdu potvrdzujúce rozhodnutie okresného súdu o žalobe 

o vrátení daru, ktorým je nehnuteľnosť   

Súd: Krajský súd XXX 

Spisová značka: XXC/XX/XXXX 

Identifikačné číslo súdneho spisu: XXXXXXXXX 

Dátum vydania rozhodnutia: XX. XX. XXXX 

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: XXX 

ECLI: XXX 

 

ROZSUDOK V MENE 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Krajský súd v XXX, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky XXX a členov XXX 

a XXX, v právnej veci žalobcu X. X., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXX, zastúpeného XXX, 

advokátom, proti žalovanej Y. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXX, zastúpenej XXX, 

advokátom, o vrátenie daru, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu XXX, č. k. 

XXC/XX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX takto 

r o z h o d o l : 

I. Rozsudok Okresného súdu XXX, č. k. XXC/XX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX 

potvrdzuje. 

 

II. Žalovaná má voči žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 

100%.  

o d ô v o d n e n i e : 

1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu žalobcu (výrok I.) doručenú 

na súd dňa XX.XX.XXXX, ktorou sa žalobca ako darca domáhal od žalovanej ako 

obdarovanej vrátenia daru (nehnuteľností bližšie špecifikovaných v bode 1. odôvodnenia 

napadnutého rozsudku darovaných na základe darovacej zmluvy zo dňa XX.XX.XXXX, 

ktorej vklad bol povolený Správou katastra v Čadci dňa XX.XX.XXXX pod sp.zn. X-

XXX/XXXX). Zároveň rozhodol o trovách konania tak, že žalovanej voči žalobcovi 

priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, o ktorej sume po právoplatnosti 

rozsudku rozhodne samostatným uznesením súdny úradník (výrok II.). 
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2. V dôvodoch podanej žaloby žalobca poukázal na darovaciu zmluvu zo dňa XX.XX.XXXX, 

ktorej súčasťou bolo zriadenie vecného bremena ku všetkým špecifikovaným 

nehnuteľnostiam (ktoré boli predmetom darovania) v podobe práva bývania (čo do 

predmetných rodinných domov) a v podobe užívania (čo do predmetných parciel) v 

prospech oprávnených z vecného bremena, a to žalobcu a jeho nebohej manželky Q. 

Žalovaná ako povinná z vecného bremena sa zaviazala toto vecné bremeno trpieť v plnom 

rozsahu a zároveň žalobcovi a jeho manželke (t.č. nebohej) Q. poskytnúť prípadnú pomoc 

v chorobe a starobe. Tvrdil, že žalovaná sa dopustila voči žalobcovi hrubého porušenia 

dobrých mravov, ktoré konkretizoval tým, že od smrti manželky žalobcu (XX.XX.XXXX) 

sa postupne prestala o žalobcu úplne zaujímať, zdraviť ho, komunikovať s ním, úplne ho 

ignorovala (nejavila záujem o žalobcove citové potreby a potrebu jeho socializácie s tým, 

že k obdobnému správaniu nabádala a programovala aj svoje maloleté deti, t.j. vnukov 

žalobcu). V dôsledku tohto správania ho vytesňuje z rodinného života. Žalovaná tiež 

postupne prestala reflektovať na svoju povinnosť poskytovať žalobcovi pomoc v starobe a 

chorobe, napr. starostlivosť o zdravotný stav žalobcu, zabezpečovanie a prípravu jedla pre 

žalobcu, pomoc pri opravách a udržiavaní obydlia, ktoré spoločne zdieľajú a za vrchol jej 

správania považoval výzvu žalovanej, aby nestoloval s rodinou počas vianočných sviatkov 

roku XXXX v spoločnej kuchyni. Žalobcovi dávala arogantne hrubými urážkami najavo, 

že by bolo lepšie, keby z rodinného domu (spoločne zdieľaného) konečne vypadol, že by 

ho najradšej videla v truhle. Takéto správanie žalobca považoval za urážlivé, neúctivé a 

nedôstojné a s prihliadnutím na obdobie, za ktoré ku nemu dochádza, za hrubé porušovanie 

dobrých mravov. Predložil aj doklady o platení nákladov za užívanie domu. 

 

3. Žalovaná nárok žalobcu (jej otca) neuznala z dôvodu, že jeho tvrdenia sa nezakladajú na 

pravde a sú ním vykonštruované. Naopak uviedla, že žalobca svojím správaním vyvoláva 

hádky, provokuje, čím dochádza k napätým situáciám v rodine. 

 

4. Východiskovo okresný súd v dôvodoch napadnutého rozhodnutia konštatoval, že pre 

naplnenie skutkovej podstaty pre vrátenie daru (§ 630 Občianskeho zákonníka v spojení s 

§ 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka) je podstatné len také závadné konanie obdarovaného 

voči darcovi (alebo členom jeho rodiny), ktoré z hľadiska svojho rozsahu a intenzity 

nevzbudzuje žiadne pochybnosti o porušení všeobecných medzi ľuďmi uznávaných 

spôsobov správania sa. Dodal, že pojem dobré mravy, občiansky a ani iný právny predpis 
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nedefinuje. Predpokladom citovaného zákonného ustanovenia je iba kvalifikované 

porušovanie morálnych pravidiel konkrétnym chovaním obdarovaného, ktorého stupeň 

závažnosti je hodnotený podľa objektívnych kritérií a nielen podľa subjektívneho názoru 

darcu. Medzi stranami sporu bolo nesporné darovanie nehnuteľností žalobcom žalovanej 

pri súčasnom prevzatí povinností žalovanou poskytnúť pomoc žalobcovi v starobe a 

chorobe v podobe vecného bremena. Zhodnotením výpovedí strán sporu (žalobcu a 

žalovanej) ako i navrhnutých svedkov (A. B. – manžela žalovanej a C. D. - sestry manželky 

žalobcu) dospel k záveru, že vzťahy účastníkov najneskôr od XXX (po smrti manželky 

žalobcu) nepochybne presahovali úroveň tzv. bežných konfliktných situácií spolužitia v 

rodine i spolužitia dvoch rodín s rôznou generačnou príslušnosťou. V tejto súvislosti 

poukázal na vzájomne podávané oznámenia, ktoré následne boli riešené v priestupkovom 

konaní ako priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, pričom ani jedno neskončilo 

preukázaním daného priestupku. Výpoveď žalovanej a svedkov vypovedajúcich v jej 

prospech boli zhodné v tom, že to bolo práve správanie samotného žalobcu, ktoré prispelo 

k zhoršeniu medziľudských vzťahov. Napadnutie žalobcu manželom žalovanej ani 

„vyhadzovanie“ z domu žalobcu preukázané neboli. Skutočnosti tvrdené žalobcom o 

nadmernom požívaní alkoholu u žalovanej a jej manžela rovnako v spore preukázané 

neboli. Žalobca odôvodnil podanie žaloby konaním žalovanej a jej manžela ako konanie v 

rozpore s dobrými mravmi, ktorého sa žalovaná mala a má dopúšťať tým, že mu 

neposkytuje pomoc (nezáujem o jeho zdravotný stav, vykazuje ho z kuchyne, musel si 

nájsť miesto v pivnici a podobne) a všetky úhrady spojené s hradením nákladov na 

domácnosť znášal sám. Tieto skutočnosti preukazoval dokladmi o úhrade nákladov za 

elektrinu, plyn, televíziu a dane z nehnuteľnosti. Tieto tvrdenia rozporovali žalovaná a jej 

manžel (svedok A. B.). Títo zhodne tvrdili, že peniaze dávali vždy a nechávali ich na 

kuchynskej linke ešte za života matky žalovanej (manželky žalobcu). Ich vyjadrenie 

podporovala i výpoveď svedkyne C. D. Počas trvania súdneho sporu žalovaná na seba 

prepísala všetky platby a hradila tieto náklady sama. Žalobca uviedol, že jej na tieto 

náklady v priebehu súdneho konania prispieval rovnako (tvrdila to žalovaná už v čase prvej 

výpovede), t.j. nechával XXX Eur na kuchynskej linke, čím nepriamo podporil spôsob, 

akým žalovaná prispievala na náklady domácnosti. Súd prvej inštancie uzavrel, že je 

logické a pochopiteľné, že v rámci jedného domu si nevystavujú rodičia a deti navzájom 

potvrdenia o úhradách a platbách, ktoré realizujú. 
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5. Súd mal za to, že k zhoršeniu vzťahov medzi žalobcom a žalovanou mohol prispieť konflikt 

medzi žalobcom a žalovanou - žalovaná odmietla, aby v dome získanom darom zostal jej 

brat, podľa jej tvrdení problematický človek. Uvedené považovala za príčinu, ktorá viedla 

žalobcu k podaniu predmetnej žaloby. Na nekritický postoj žalobcu k jeho synovi 

poukázala aj svedkyňa E. Pokiaľ žalobca tvrdil, že s ním žalovaná nekomunikuje, uvedené 

tvrdenie bolo vyvrátené výpoveďou svedkyne E. Z jej výpovede vyplynulo, že pokiaľ 

žalovaná hovorila niečo žalobcovi, ten sa otočil a tváril sa, že nič nepočuje. Súd nemal 

preukázané, že by žalovaná žalobcu „vytesňovala z bývania“, že by mu bránila v užívaní 

domu, nestarala sa o neho. Naopak, žalovaný sa podľa súdu snaží tieto skutočnosti navodiť, 

a to minimálne tým, že demonštratívne si perie veci vonku, zamyká si izbu, vyvoláva 

nezhody pre „starú“ pračku a podobne, hoc v súdenom spore neboli zo strany žalobcu 

preukázané dôvody, ktoré by ho k takémuto konaniu nútili, resp. že by samotná žalovaná 

svojim správaním ho priviedla k jeho konaniu. Skutočnosti uvádzané žalobcom v tomto 

smere neboli preukázané a ďalšie dôkazy na preukázanie svojich tvrdení žalobca 

nenavrhol. 

 

6. Na tomto základe súd prvej inštancie dospel k záveru, že nemal preukázané také správanie 

žalovanej voči žalobcovi, pre ktoré by malo dôjsť k vráteniu daru, alebo dôvody, ktoré sú 

v hrubom nepomere s dobrými mravmi. Celá situácia podľa názoru súdu bola vyvolaná 

samotným správaním žalobcu a správanie sa žalovanej vo vzťahu k minimálnej 

komunikácii navzájom je v dôsledku konania otca iba následkom, nie hlavnou príčinou, a 

preto po nezistení zákonných podmienok pre vrátenie daru podľa citovaného ustanovenia 

§ 630 OZ žalobu v celom rozsahu ako nedôvodnú zamietol.  

 

7. Na rozhodovanie o trovách konania aplikoval ust. § 255 ods. 1 CSP v spojení s § 262 ods. 

1 a 2 CSP. 

 

8. Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca z dôvodov v zmysle § 

365 ods. 1 písm. b/, f/, h/ CSP, t. j. že súd prvej inštancie nedostatočne zistil skutkový stav 

veci a nesprávnou interpretáciou zákona č. 160/2015 Z. z. rozhodol v neprospech žalobcu. 

Domáhal sa zrušenia napadnutého rozsudku a vrátenia veci súdu prvej inštancie na ďalšie 

konanie. Namietal, že okresný súd v odôvodnení svojho rozhodnutia nesprávne 

konštatoval, že občiansky a ani iný právny predpis nedefinujú pojem dobré mravy (bod 19. 

odôvodnenia napadnutého rozsudku). Samotnú definíciu dobrých mravov ponúkajú 
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rozhodnutia všeobecných súdov, ako aj rozhodnutie Ústavného súdu SR č. k. IV. ÚS 

55/2011 zo dňa 24.02.2011. Nedostatočne skúmal správanie žalovanej voči žalobcovi, a 

tým dôvodnosť podania žaloby zo strany žalobcu. Následne zhodnotil, že súd si svojvoľne 

vyložil interpretácie žalobcu, žalovanej a jednej svedkyne, z čoho vyvodil záver, že vlastne 

žalobca svojím konaním porušuje zásadu dobrých mravov. Poukázal, že žalobca v dobrej 

viere a s dobrým úmyslom daroval žalovanej spornú nehnuteľnosť v nádeji, že sa jeho 

dcéra (žalovaná) o neho do budúcna postará a prejaví patričnú mieru vďaky. Skutočným 

dôvodom, pre ktorý sa žalobca rozhodol podať žalobu, bolo sústavné psychické týranie zo 

strany žalovanej, nadávky, ponižovanie a urážky. Od posledného pojednávania 

(XX.XX.XXXX) došlo k ďalšiemu hrubému správaniu voči žalobcovi, preto bol žalobca 

nútený podať na žalovanú trestné oznámenie. Poukázal, že hrubým porušením dobrých 

mravov nemusí byť naplnená skutková podstata trestného činu alebo priestupku, musí ísť 

o porušenie dobrých mravov značnej intenzity alebo o ich sústavné porušovanie, napr. vo 

forme fyzického napádania, hrubých urážok, neposkytnutia potrebnej pomoci. Tiež 

poukázal na podmienky úspešného uplatnenia práva na vrátenie daru: 1. jednostranný 

právny úkon darcu na vrátenie daru a 2. kvalifikované a preukázané správanie sa 

obdarovaného voči darcovi. Namietal arbitrárnosť rozhodnutia súdu prvej inštancie 

spočívajúcej jednak v nedostatočnom skúmaní okolností, pre ktoré bola podaná žaloba a 

jednak zo záverov súdu, ktorým predchádzalo hodnotenie dôkazov vykonaných bez 

akéhokoľvek racionálneho základu, a teda z nich pri žiadnej možnej interpretácii 

nevyplývajú prijaté skutkové závery. Napadnuté rozhodnutie a konanie mu predchádzajúce 

je v zjavnom rozpore so základnými princípmi zakotvenými v zákone č. 160/2015 Z. z. - 

princípmi rovnosti strán a právnej istoty.  

 

9. Žalovaná vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu žiadala rozsudok súdu prvej inštancie ako 

vecne správny, zákonný, spravodlivý a riadne odôvodnený potvrdiť. Súčasne žiadala o 

priznanie nároku na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu. Žalobca v 

odvolaní len zopakoval argumenty ním uvádzané v konaní pred súdom prvej inštancie, s 

ktorými sa súd vo svojom rozhodnutí precíznym a rozumným spôsobom vysporiadal. 

Odvolanie považovala za nedôvodné, nesúce sa iba v rovine všeobecných tvrdení o 

nesprávnosti rozhodnutia, všeobecných tvrdení o dobrých mravoch, o nedostatočnom 

odôvodnení rozhodnutia bez jedinej zmienky o konkrétnych dôvodoch, vadách súdu prvej 

inštancie v konaní, resp. v jeho rozhodnutí. Namietala, že žalobca nijakým spôsobom 

nevymedzil odvolací dôvod podľa § 365 ods. 1 písm. b/ CSP, v čom konkrétne mal tento 
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dôvod spočívať a tento nedoplnil ani v priebehu odvolacej lehoty. Je nepochopiteľné, že 

žalobca poukazuje na nesprávne zistený skutkový stav veci, hoci on zjavne neuniesol 

bremeno tvrdenia a bremeno dôkazu, keď počas celého sporu nepredložil jediný dôkaz 

preukazujúci jeho tvrdenia o hrubom porušení dobrých mravov obdarovanou. Tvrdenia 

žalobcu zostali iba v rovine ničím nepreukázaných skutočností, a teda ide iba o subjektívne 

vymyslené pocity žalobcu. Výlučne pre správanie žalobcu sa žalovaná (dcéra) k nemu 

správa odmerane. Po meritórnom rozhodnutí vo veci sa správanie žalobcu voči nej 

(žalovanej) ešte zhoršilo. V tomto smere poukázal na judikatúru súdu ohľadom dôkazného 

bremena žalobcu. Tvrdenie žalobcu, že súd nedostatočne zistil skutkový stav, je bez 

akejkoľvek relevancie, pretože súd vykonal všetky navrhnuté dôkazy stranami v spore. V 

zmysle princípu sporového konania zodpovednosť za skutkový stav veci nesú strany sporu. 

Žalobca nepreukázal v konaní ani jednu skutočnosť považovanú súdmi za hrubé 

porušovanie dobrých mravov. Tvrdenie žalobcu, že arbitrárnosť rozhodnutia súdu prvej 

inštancie spočíva v nedostatočnom skúmaní okolností, pre ktoré bola žaloba vôbec podaná, 

popiera všetky princípy sporového konania. K nesprávnemu právnemu posúdeniu súdu v 

odvolaní neuviedol, že by súd použil nesprávny právny predpis, resp. by nesprávne 

interpretoval zvolenú právnu normu. Odvolanie považoval za zmätočné vo vzťahu k 

definícii dobrých mravov. Poukázal na relevantnú judikatúru všeobecných súdov s 

dôrazom na správanie sa samotného darcu voči obdarovanému. Zdôraznil princíp 

vzájomnosti uplatňovanej v týchto (súdom posudzovaných) právnych vzťahoch medzi 

darcom a obdarovanou, t.j. že pri skúmaní určitého správania obdarovaného z hľadiska, či 

vykazuje znaky hrubého porušenia dobrých mravov, sa vezme na zreteľ tiež správanie 

darcu za účelom posúdenia, či on sám sa nespráva alebo nesprával voči obdarovanému v 

rozpore s dobrými mravmi a či práve jeho správanie nie je príčinou nevhodného správania 

obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny. V intenciách skutkových záverov, 

pre správanie samotného žalobcu možno daný prípad subsumovať pod uvedenú 

rozhodovaciu prax.  

 

10. Vyjadrenie žalovanej k odvolaniu bolo zaslané žalobcovi, ktorý naň nereagoval, vo veci 

nepodal odvolaciu repliku.  

 

11. Odvolací súd s inými podaniami strán sporu v priebehu odvolacieho konania nedisponoval. 
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12. Krajský súd, ako súd odvolací (§ 34 CSP), preskúmal rozsudok okresného súdu v rozsahu 

vyplývajúcom z ust. § 379 CSP a bez nariadenia pojednávania (postupom podľa § 219 ods. 

3 CSP v spojení s § 378 CSP a § 385 ods. 1 CSP a contrario) rozsudok okresného súdu 

podľa § 387 ods. 1 CSP v celom rozsahu ako vecne správny potvrdil. 

 

13. Odvolací súd podrobne preskúmal všetky rozhodujúce otázky, ktoré boli vo veci vznesené 

a v plnom rozsahu sa stotožnil so skutkovými a právnymi závermi súdu prvej inštancie. 

Okresný súd v dostatočnom rozsahu zistil skutočnosti rozhodné pre posúdenie danej veci, 

vecne správne rozhodol a svoje rozhodnutie odôvodnil v súlade s ustanovením § 220 ods. 

2 CSP. Odôvodnenie rozhodnutia okresného súdu je vecne správne, pričom v 

jednotlivostiach naň poukazuje aj krajský súd. Z uvedených dôvodov sa odvolací súd v 

odvolacom konaní obmedzil iba na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého 

rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP). Takýto postup je v súlade s judikatúrou Ústavného súdu 

SR, v zmysle ktorej odôvodnenia rozhodnutia prvoinštančného súdu a odvolacieho súdu 

nemožno posudzovať izolovane, pretože prvoinštančné a odvolacieho konanie z hľadiska 

predmetu konania tvoria jeden celok (pozri napr. III.ÚS 78/05, II.ÚS 264/08, IV.ÚS 

372/08, IV.ÚS 350/09).  

 

14. Súčasne odvolací súd preskúmal i námietky žalobcu uvedené v jeho opravnom prostriedku 

a po ich preskúmaní dospel k záveru, že tieto nie sú dôvodné. 

 

15. S ohľadom na obsah podaného odvolania je zrejmé, že odvolateľ sa nestotožnil so 

skutkovými a právnymi závermi súdu prvej inštancie tak, ako boli prezentované v 

odôvodnení napadnutého rozhodnutia. 

 

16. Odvolací súd zdôrazňuje, že do práva na spravodlivý proces nepatrí právo strany sporu, 

aby sa všeobecný súd stotožnil s jej právnymi názormi, navrhovaním a hodnotením 

dôkazov (IV.ÚS 252/04) ani právo na to, aby bola strana pred všeobecným súdom úspešná, 

teda aby sa rozhodlo v súlade s jej požiadavkami (I.ÚS 50/04). Do obsahu základného 

práva podľa článku 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivý proces podľa článku 6 ods. 1 

dohovoru nepatrí ani právo strany sporu vyjadrovať sa k spôsobu hodnotenia ňou 

navrhovaných dôkazov súdom, prípadne sa dožadovať ňou navrhnutého spôsobu 

hodnotenia dôkazov (II.ÚS 3/97, II.ÚS 251/03). Posúdenie návrhu na vykonanie 

dokazovania, rozhodnutie, ktoré z dôkazov budú v rámci dokazovania vykonané, je vždy 
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vecou súdov (§ 185 ods. 1 CSP) a nie strán sporu. Odvolacie námietky žalobcu k spôsobu 

vyhodnotenia dokazovania okresným súdom z uvedených dôvodov krajský súd vyhodnotil 

ako nedôvodné. Prvoinštančný súd v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, z akých 

dôvodov žalobe žalobcu nevyhovel a ku svojim záverom dospel v kontexte všetkých 

ostatných vykonaných dôkazov. 

 

17. V zmysle ust. § 630 Občianskeho zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa 

obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré 

mravy. 

 

18. V tomto ustanovení zákona je upravený osobitný spôsob zániku darovacieho vzťahu, ku 

ktorému dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, 

ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním k darcovi alebo členom jeho rodiny. Za 

členov rodiny darcu treba považovať predovšetkým jeho manžela, rodičov a deti a 

spravidla tiež ostatných príbuzných v priamom rade, ako aj súrodencov, výnimočne aj 

ďalšie osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere, pokiaľ by darca ich ujmu dôvodne 

pociťoval ako vlastnú ujmu (R 88/1998). 

 

19. Právo darcu domáhať sa vrátenia daru vzniká darcovi okamihom správania obdarovaného, 

ktoré naplňuje znaky uvedené v § 630 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ darca toto právo 

realizuje, zaniká darovací vzťah momentom, keď prejav vôle darcu (výzva na vrátenie 

daru) došiel obdarovanému.  

 

20. Ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka teda umožňuje vyvodiť zodpovednosť za 

porušenie morálnych pravidiel správania - súhrnu určitých historicky nemenných a 

všeobecne v spoločnosti akceptovaných noriem etiky, morálky a mravnosti. Vrátenie daru 

možno považovať za sankciu, ktorou darca postihuje obdarovaného za jeho správanie 

hrubo porušujúce tieto morálne pravidlá. Uvedené ustanovenie, ktoré za relevantné 

označuje len správanie obdarovaného, nemožno rozširujúcim spôsobom vykladať tak, že 

sa ním majú postihnúť aj dôsledky správania iných osôb ako obdarovaného, hoci i jemu 

blízkych (porovnaj rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uverejnený v 

časopise Zo súdnej praxe pod č. 63/2004). 
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21. Právo darcu na vrátenie daru nezakladá každé negatívne správanie sa obdarovaného voči 

darcovi. Toto právo nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri 

menej významnom porušení dobrých mravov obdarovaným (R 31/1999). Predpokladom 

vrátenia daru je len také negatívne správanie sa obdarovaného, ktoré vzhľadom na všetky 

významné okolnosti konkrétneho prípadu možno hodnotiť ako hrubé porušenie dobrých 

mravov. O také správanie ide spravidla v prípade porušenia dobrých mravov spôsobom 

vyznačujúcim sa značnou intenzitou alebo sústavnosťou (opakovanosťou), pričom jeho 

vonkajším prejavom môžu byť fyzické násilie, hrubé urážky, neposkytnutie potrebnej 

pomoci, hrubý nezáujem a pod. V súlade s § 630 Občianskeho zákonníka možno za právne 

relevantné považovať len také správanie sa obdarovaného, ktoré sa objektívne prejavilo, 

pritom nie je rozhodujúci subjektívny pocit a úsudok darcu (R 61/1997). Pri posudzovaní 

správania obdarovaného treba vziať do úvahy a hodnotiť i správanie samotného darcu v 

tom zmysle, či práve jeho správanie nie je príčinou nevhodného správania sa obdarovaného 

voči nemu (princíp vzájomnosti). Uplatnenie princípu vzájomnosti znamená, že pri 

skúmaní určitého správania obdarovaného z hľadiska, či vykazuje znaky hrubého 

porušenia dobrých mravov, sa vezme na zreteľ tiež správanie darcu za účelom posúdenia, 

či on sám sa nespráva alebo nesprával voči obdarovanému v rozpore s dobrými mravmi a 

či práve jeho správanie nie je príčinou nevhodného správania obdarovaného voči nemu 

alebo členom jeho rodiny. V kladnom prípade sa darca nemôže úspešne domáhať vrátenia 

daru, lebo následnú (darcom vyvolanú) reakciu obdarovaného (i keby bola nevhodná) by 

nebolo možné kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Výnimkou by však bolo 

také správanie sa obdarovaného, ktoré by bolo v zrejmom nepomere k správaniu sa 

samotného darcu (porovnaj rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cdo 

108/2007). 

 

22. Je potrebné zdôrazniť, že nepochybne po uzavretí darovacej zmluvy má obdarovaný všetky 

práva ako každý iný vlastník. Napriek všetkému však v danom prípade právny vzťah medzi 

darcom a obdarovaným existuje. Jednak je daný dikciou zákona a spravidla býva 

obsiahnutý v darovacej zmluve klauzulou, kedy obdarovaný berie na vedomie, že darca sa 

môže domáhať vrátenia daru, pokiaľ by sa obdarovaný voči nemu či členom jeho rodiny 

dopustil konania, ktoré by bolo hrubým porušením dobrých mravov. Právny vzťah medzi 

darcom a obdarovaným je teda daný tým, že obdarovaný sa nemôže voči darcovi chovať 

„nemravne“ a berie na vedomie, že pokiaľ by tak učinil, stačí jednostranný úkon darcu a 

vlastníctvo darcu k darovanej veci sa obnoví s účinkami ex nunc. 
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23. Na základe ustálenej súdnej praxe k dotknutej problematike (vrátenia daru), na ktorú 

odvolací súd vyššie poukázal a skutkového stavu veci zisteného súdom prvej inštancie v 

aktuálne prejednávanej veci, odvolací súd v zhode so súdom prvej inštancie dospel k 

záveru, že v konaní nebolo zistené a preukázané také správanie žalovanej (obdarovanej) k 

žalobcovi (darcovi), ktoré by bolo možné kvalifikovať ako hrubo odporujúce dobrým 

mravom, prípadne by bolo v zrejmom nepomere k negatívnemu správaniu samotného darcu 

voči obdarovanej. 

 

24. Správnym je tiež záver okresného súdu, že žalobca na preukázanie svojich tvrdení v spore 

neprodukoval dôkazy, ktorými by potvrdil svoje tvrdenia - negatívne správanie 

obdarovanej voči darcovi podľa neho vykazujúce znaky hrubého porušenia dobrých 

mravov. Nemožno súhlasiť s názorom žalobcu, že súd prvej inštancie sa nedostatočne 

zaoberal dôvodmi podanej žaloby, resp. nedostatočne skúmal správanie žalovanej voči 

žalobcovi. Primárne bolo povinnosťou žalobcu označiť a predložiť také dôkazy, ktoré by 

súd presvedčili o dôvodnosti podanej žaloby. Pokiaľ si žalobca nesplnil základnú procesnú 

povinnosť v sporovom konaní, nemohol očakávať, že bude mať úspech v spore. 

Neunesenie dôkazného bremena žalobcom v spore je bezprostredne spojené s jeho 

procesným neúspechom, t.j. zamietnutím žaloby v celom rozsahu. 

 

25. Navrhovanie dôkazov v civilnom sporovom konaní má priamu spojitosť s povinnosťou 

tvrdenia (§ 132 ods. 1, § 150 ods. 1 CSP). Povinnosť tvrdenia a dôkaznú povinnosť môže 

strana plniť od začiatku konania, v žalobe, vo vyjadrení k nej, mimo týchto procesných 

úkonov, v rámci prípravy pojednávania, pri odročovaní pojednávaní. Povinnosť označiť 

dôkazy sa vzťahuje na všetky tvrdenia, ktoré sa uviedli v žalobe a vo vyjadrení žalovaného.  

Poslednou procesnou možnosťou splnenia dôkaznej povinnosti je okamih vyhlásenia 

uznesenia o skončení dokazovania (§ 154 CSP). Cieľom povinnosti tvrdenia a dôkaznej 

povinnosti je unesenie dôkazného bremena v rozsahu, v ktorom dôkazné bremeno spočíva 

na strane konania, bez ohľadu na jej procesné postavenie. Nesplnenie dôkaznej povinnosti 

prináša so sebou také rozhodnutie súdu, ktoré vychádza zo skutkového základu zisteného 

z dôkazov navrhnutých stranou v opačnom procesnom postavení než je ten, kto nesplnil 

alebo nedostatočne splnil svoju dôkaznú povinnosť. 
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26. Rozdelenie bremena tvrdenia a dôkazného bremena medzi strany v spore závisí na tom, 

ako vymedzuje právna norma ich práva a povinnosti. Obvykle platí, že skutočnosti 

navodzujúce žalované právo musí tvrdiť žalobca, zatiaľ čo okolnosti toto právo vylučujúce 

sú záležitosťou žalovaného. Bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno vystihuje aktuálnu 

skutkovú a dôkaznú situáciu konania. V priebehu sporu sa môže meniť, teda môže 

dochádzať k jeho prerozdeľovaniu. 

 

27. Pokiaľ žalobca v odvolaní poukázal na ďalšie hrubé správanie žalovanej voči žalobcovi 

(po poslednom pojednávaní dňa XX.XX.XXXX), ktoré viedlo žalobcu k podaniu trestného 

oznámenia na žalovanú, vo vzťahu k súdenej veci ide o právne bezvýznamnú skutočnosť. 

Z hľadiska posúdenia kvalifikovaného negatívneho správania obdarovanej voči darcovi je 

smerodajné správanie obdarovanej, ktoré darca určitým a nezameniteľným spôsobom 

vymedzil v jednostrannom právnom úkone, ktorým žiadal vrátenie daru (výzva na vrátenie 

daru), tento adresoval obdarovanej a dostal sa do jej dispozičnej sféry. V danom prípade 

tento účel (výzvy na vrátenie daru) splnila žaloba doručená žalovanej súdom. Každé iné 

správanie obdarovanej, hoc negatívne pred alebo po doručení prejavu vôle darcu 

obdarovanej vrátiť dar, je bez právnej relevancie. Inak povedané súd na takéto správanie 

nemôže neprihliadať. 

 

28. Okresný súd vykonal dokazovanie v prejednávanej veci náležitým spôsobom a v 

potrebnom rozsahu, spôsobom plne zodpovedajúcim kontradiktórnosti sporového konania 

umožnil stranám sporu realizáciu ich procesných práv a nadväzne zákonným spôsobom 

vyhodnotil tak procesnú aktivitu strán, ako aj meritum veci. Odvolacie dôvody žalobcu 

vyhodnotil preto krajský súd ako neopodstatnené, pričom zároveň nezistil v postupe 

okresného súdu ani nedostatky, na ktoré odvolací súd prihliada z úradnej povinnosti. Súd 

prvej inštancie po vykonaní a vyhodnotení dokazovania zákonným spôsobom a v 

potrebnom rozsahu vydal vecne správne rozhodnutie, ktoré zodpovedajúcim spôsobom v 

zmysle ust. § 220 až § 222 CSP aj správne odôvodnil. V dôsledku toho krajský súd 

rozsudok okresného súdu vo výroku I. ako vecne správny potvrdil.  

 

29. Odvolací súd ako vecne správny potvrdil aj odvolaním výslovne nenapadnutý, ale od 

rozhodnutia vo veci samej závislý výrok o trovách prvoinštančného konania (veta druhá 

výroku), ktorý plne zodpovedá procesnému úspechu strán v konaní a zákonným 

ustanoveniam v ňom uvedeným.  
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30. O nároku na náhradu trov odvolacieho konania rozhodol krajský súd § 262 ods. 1 CSP v 

spojení s § 255 ods. 1 CSP a § 396 ods. 1 CSP tak, že priznal žalovanej ako úspešnej 

procesnej strane nárok na ich náhradu v rozsahu 100 % proti žalobcovi, ktorý vo veci 

úspech nemal. O výške náhrady trov (aj odvolacieho) konania rozhodne súd prvej inštancie 

po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré 

vydá súdny úradník (§ 262 ods. 2 CSP). 

 

31. Toto rozhodnutie senátu odvolacieho súdu bolo prijaté hlasovaním pomerom hlasov 3 : 0. 

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 

CSP). .... 
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KAPITOLA 5 

PREDKUPNÉ PRÁVO 

 

 

A. TEORETICKÁ ČASŤ 

1. Definujte pojem predkupné právo. 

2. Ako sa predkupné právo líši od práva spätnej kúpy? 

3. Aký je rozdiel medzi zákonným a zmluvným predkupným právom?  

4. Akým spôsobom možno zriadiť predkupné právo?  

5. Je dohoda o predkupnom práve obligatórne odplatným právnym úkonom?  

6. Je možné predkupné právo zriadiť na dobu určitú? 

7. Čo môže byť predmetom predkupného práva? 

8. Je možné dohodnúť predkupné právo aj v prípade darovania? 

9. Možno zriadiť predkupné právo na spoluvlastnícky podiel?  

10. Aký je rozdiel medzi predkupným právom, ktoré je dojednané ako obligačný právny 

vzťah a predkupným právom, ktoré má vecno-právny charakter?  

11. V akých prípadoch možno dojednať predkupné právo ako vecné právo?  

12. Ako pôsobí predkupné právo na strane oprávneného z predkupného práva a aké právne 

následky má táto skutočnosť?  

13. Ako pôsobí predkupné právo na strane povinného z predkupného práva a aké právne 

následky má táto skutočnosť?  

14. Aké obsahové a formálne náležitosti má obsahovať ponuka na výkon predkupného 

práva (ponuka na odkup)?  

15. Možno ponuku na odkup odvolať?  

16. Uveďte prípady, kedy môže dôjsť k porušeniu predkupného práva. 

17. Aké sú právne následky porušenia predkupného práva? Rozlišujte medzi obligačným 

a vecným predkupným právom.  

18. Je možné vzdať sa predkupného práva jednostranným právnym úkonom? 

19. Vymenujte spôsoby zániku predkupného práva.  
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B. PRAKTICKÁ ČASŤ 

 

1. Praktický prípad 

Peter ako nájomca a Pavol ako prenajímateľ uzatvorili dňa 01.01.2010 nájomnú zmluvu, 

predmetom ktorej boli pozemky v katastri mesta Hriňová. V článku VI. nájomnej zmluvy sa 

strany dohodli, že "nájomca má k predmetným nehnuteľnostiam predkupné právo" a ďalej "že 

prenajímateľ toto právo v prospech nájomcu touto zmluvou uznáva." Dňa 4.2.2015 Pavol 

zomrel a výlučnou vlastníčkou pozemkov sa stala jeho dcéra Zuzana, ktorá kúpnou zmluvou z 

24.8.2016 nehnuteľnosti predala spoločnosti Pozemky, s.r.o.; právne účinky vkladu 

vlastníckeho práva nastali k 1.12.2016. Peter ako oprávnený z vecného bremena v súlade 

s ustanovením § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka vyzval spoločnosť Pozemky, s.r.o., aby mu 

predmetné pozemky ponúkli na predaj a uzavreli s ním kúpnu zmluvu. Spoločnosť Pozemky, 

s.r.o. na výzvu nereagovala, Peter preto podal žalobu o určenie povinnosti uzavrieť kúpnu 

zmluvu k pozemkom.  

a) Rozhodnite o spore.  

b) Aké skutočnosti budú rozhodujúce pre rozhodnutie vo veci?  

 

2. Praktický prípad 

Súčasťou bytového domu súpisné číslo 32 na Nezábudkovej ulici v Bratislave postaveného na 

parcele reg. C č. 1432/10 zapísanej v katastri nehnuteľností spravovanom Správou katastra 

Bratislava na liste vlastníctva č. 1235,  okres Bratislava II, mestská časť Ružinov,  katastrálne 

územie Ružinov, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 700 m2, je aj nebytový 

priestor označený na liste vlastníctva ako  garáž. V garáži sa nachádza 25 garážových stojísk.  

20 garážových stojísk užívajú majitelia bytov v bytovom dome, 4 garážové stojiska užíva 

spoločnosť KLM, s.r.o., 1 garážové stojisko užíva Petra Múdra. Spoluvlastnícky podiel Petry 

Múdrej na garáži v bytovom dome je 1/999. Petra Múdra kúpnou zmluvou prevedie garážové 

stojisko na  Janu Krásnu, ktorá vlastní dva byty v bytovom dome. Spoločnosť KLM, s.r.o. 

vyzýva Janu Krásnu, aby jej ponúkla spoluvlastnícky podiel na predaj, nakoľko má k nemu 

predkupné právo.   

a) Riešte situáciu.  

b) Vypracujte zmluvu o prevode spoluvlastníckeho podielu na garáži podľa zaadani.  
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Poznámka: Pri riešení je nevyhnutné použiť zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Pozrite tiež: Uznesenie 

Najvyššieho súdu ČR spis. zn. 22 Cdo 4741/2015 zo dňa 23.08.2017.  

 

3. Praktický prípad 

Peter, Marek a Lucia sú súrodenci a sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností zapísaných 

nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností spravovanom Správou katastra Prešov na 

liste vlastníctva č. 1202, okres Prešov, obec Lada, katastrálne územie Lada, ako parcely registra 

„C“ s parcelným číslom 1685/ 3, druh pozemku: záhrady, o výmere 1000 m2 a s parcelným 

číslom 1685/ 4, druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 260 m2 a stavby – 

rodinného domu, súpisné číslo 780, ležiacom na parcele č. 1685/4. Podiely jednotlivých 

spoluvlastníkov k uvedeným nehnuteľnostiam sú nasledovné Peter – ¼, Marek ¼ a Lucia ½. 

Lucia sa rozhodne svoj spoluvlastnícky podiel predať susede Márii Šťastnej. Keďže jej bratia 

majú k nehnuteľnostiam predkupné právo, ponúkne im svoj spoluvlastnícky podiel na predaj, 

s tým, že ak majú záujem o jeho nadobudnutie, tak aby zaplatili kúpnu cenu vo výške 15.000,-

€ do 1 mesiaca od doručenia ponuky. Po uplynutí dvoch týždňov od doručenia ponuky však 

Lucia ponuku na odkup spoluvlastníckeho podielu, ktorú zaslala bratom listom odvolala.  

a) Aký právny úkon predstavuje ponuka na odkup spoluvlastníckeho podielu z hľadiska 

zmluvného práva?  

b) Je možné takúto ponuku odvolať?  

 

4. Praktický prípad 

Peter Mrkvička, ako kupujúci, a Alena Petržlenová, ako predávajúca,  uzavreli dňa 16. 12. 2016 

kúpnu zmluvu predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej v 

katastri nehnuteľností spravovanom Správou katastra Pezinok na liste vlastníctva č. 792,  okres 

Pezinok, obec Pezinok, katastrálne územie Grinava, ako parcely registra „C“ s parcelným 

číslom 1243/ 3, druh pozemku: záhrady, o výmere 711 m2 (ďalej aj ako „nehnuteľnosť“). Peter 

Mrkvička sa rozhodol svoj spoluvlastnícky podiel predať, a preto zaslal p. Petržlenovej ponuku 

na uplatnenie predkupného práva.  

a) V akej lehote a akých spôsobom dochádza k uplatneniu predkupného práva?  

b) Možno zaplatenie kúpnej ceny riešiť uložením do solučnej úschovy?  

c) Aké právne následky má nezaplatenie kúpnej ceny?  



115 

 

C. VZOROVÁ KLAUZÚRNA PRÁCA 

Peter Mrkvička, ako kupujúci, a Alena Petržlenová, ako predávajúca,  uzavreli dňa 16. 

12. 2016 kúpnu zmluvu predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

zapísanej v katastri nehnuteľností spravovanom Správou katastra Pezinok na liste 

vlastníctva č. 792,  okres Pezinok, obec Pezinok, katastrálne územie Grinava, ako parcely 

registra „C“ s parcelným číslom 1243/ 3, druh pozemku: záhrady, o výmere 711 m2 (ďalej 

aj ako „nehnuteľnosť“). Kúpna cena nehnuteľnosti bola 30 000,- €. Článok IV uvedenej 

kúpnej zmluvy bol nasledujúceho znenia:  

„Článok IV 

Predkupné právo 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci ako povinný z predkupného práva zriaďuje 

predkupné právo v prospech predávajúcej ako oprávnenej z predkupného práva viažuce sa na 

celý predmet prevodu podrobne špecifikovaný v čl. 1 ods. 3 tejto kúpnej zmluvy, a to na dobu 

neurčitú po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva 

Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom. Toto predkupné právo zriaďujú zmluvné 

strany v zmysle § 602 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v ako vecné právo 

a pôsobí aj voči právnym nástupcom zmluvných strán. 

4.2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade, ak kupujúci bude chcieť v budúcnosti 

predmet prevodu definovaný v čl. 1 ods. 3 tejto kúpnej zmluvy predať alebo inak scudziť bude 

povinný ponúknuť predmet kúpy predávajúcej za rovnakých podmienok za ktorých predmet 

prevodu nadobudol. Splatnosť kúpnej ceny je dohodnutá na 3 mesiace odo dňa doručenie výzvy 

na uplatnenie predkupného práva.“ 

 

a) Pán Mrkvička ponúkol nehnuteľnosť na predaj p. Petržlenovej, avšak za sumu 

35.000,-€ so splatnosťou kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy, teda 3 mesiace odo 

dňa doručenie výzvy na uplatnenie predkupného práva. Pani Petržlenová namieta, 

že kúpna cena je vyššia o 5.000,- € ako bola pôvodná kúpna cena, teda pán 

Mrkvička porušuje jej predkupné právo.  

V uvedenom prípade je predkupné právo p. Petržlenovej porušené, nakoľko pán 

Mrkvička jej musí ponúknuť nehnuteľnosť za cenu, ktorú si dohodli v zmluve o zriadení 
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predkupného práva, a to bez ohľadu na to, či by iný záujemca ponúkol vyššiu kúpnu 

cenu.  

 

b) V zmluve o zriadení predkupného práva neboli dohodnuté žiadne podmienky, za 

ktoré má pán Mrkvička ponúknuť nehnuteľnosť pani Petržlenovej na predaj.  Pán 

Mrkvička jej ponúkne nehnuteľnosť na predaj za 35 000,- € so splatnosťou 2 

mesiace od dňa doručenia ponuky na predaj. Pani Petržlenová predkupné právo 

nevyužije. Pán Mrkvička nehnuteľnosť predá za 30 000,- € inému záujemcovi, 

avšak so splatnosťou 7 dní od podpisu kúpnej zmluvy. Pani Petržlenová namieta, 

že predajom nehnuteľnosti inému záujemcovi za nižšiu cenu bolo porušené jej 

predkupné právo k nehnuteľnosti.  

Pre otázku posúdenia či došlo k porušeniu predkupného práva je potrebné posudzovať 

nielen kúpnu cenu, ale kúpnu zmluvu ako celok. Vyplýva to z rozhodnutia Najvyššieho 

súdu ČR, ktoré boli publikované pod č. Rč 72/2002. Aj keď uvedené rozhodnutie sa 

týka predkupného práva podielového spoluvlastníka, je možné ho aplikovať na 

predkupné právo vo všeobecnosti. Právna veta uvedeného rozhodnutia znie: „Na 

posúdenie toho, či predajom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti bolo porušené 

predkupné právo spoluvlastníka, nie je rozhodujúce, či v čase, keď mu bol podiel 

ponúknutý k výkupu, ponúkol konkrétny záujemca o kúpu predávajúcemu 

spoluvlastníkovi kúpnu cenu. Podstatné je porovnanie ceny, prípadne ďalších 

podmienok, za ktorých došlo k predaju inému, s tým, za akú cenu a za akých ďalších 

podmienok ponúkol predtým povinný spoluvlastník predaj oprávnenému.“ Najvyšší 

súd ČR v rozsudku spis. zn. 31 Cdo 1926/2009 zo dňa 11.05.2011 tiež konštatuje: 

„Zmluvou o prevode spoluvlastníckeho podielu na tretiu osobu neporušuje 

prevádzajúcej spoluvlastník predkupné právo oprávneného spoluvlastníka len preto, že 

cena a ďalšie podmienky obsiahnuté v ponuke neboli úplne totožné s tými, za ktorých 

bol spoluvlastnícky podiel nakoniec prevedený.“ Zo skutkového stavu prípadu nie je 

zrejmé, ako boli stanovené ďalšie podmienky v ponuke na uplatnenie predkupného 

práva adresovanej  

 

c) Pán Mrkvička ponuku na uplatnenie predkupného práva vôbec neurobil 

a nehnuteľnosť previedol na firmu Pozemky, s.r.o. so sídlom v Pezinku. Pani 
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Petržlenová má eminentný záujem nadobudnúť túto nehnuteľnosť, avšak 

spoločnosť Pozemky, s.r.o. jej ich ponúka za cenu 50 000,- €. Poraďte pani 

Petržlenovej, ako má v danej veci postupovať a vypracujte potrebný dokument.   

Pani Petržlenová môže podať žalobu o nahradenie prejavu vôle podľa ustanovenia § 229 

CSP. Ide o žalobu na plnenie, nie osobitný typ žaloby. Ako uvádza prof. Števček: 

Správne formulovaný petit (povedzme v prípade povinnosti uzavrieť zmluvu zo zmluvy 

o budúcej zmluve) má znieť „Žalovaný je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu tohto znenia: 

… “ (do výroku rozhodnutia súd pojme buď celé znenie zmluvy, prípadne zmluvu pripojí 

ako neoddeliteľnú súčasť k svojmu rozhodnutiu). Ak takýto petit, resp. výroková časť 

súdneho rozhodnutia spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti pre platnosť tohto 

právneho úkonu, len čo takýto rozsudok nadobudne právoplatnosť, považuje sa takáto 

zmluva (či iné vyhlásenie vôle súdom) za uzavretú.“ (Števček, M. a kol.: Civilný 

sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, ........, s. 836). Keďže prílohou návrhu 

na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, 

na kataster sa predloží kúpna zmluva podpísaná p. Petržlenovou a právoplatný rozsudok 

nahrádzajúci prejav vôle spoločnosti Pozemky, s.r.o. uzavrieť s p. Petržlenovou kúpnu 

zmluvu.   

Žaloba o určenie povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu:  

 

Okresný súd Pezinok 

M. R. Štefánika č. 40 

902 01 Pezinok 

 

V Pezinku, dňa 19.3.2020 

 

Vec:    Žaloba o určenie povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu  

 

Žalobkyňa:  Alena Petržlenová, nar. XX.XX.XXXX, bytom   

                                               XXXXXXXX X,  902 01 Pezinok 
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Žalovaná: Pozemky, s.r.o., sídlo XXXXXXXXXXX X, 902 01 

Pezinok, IČO XX XXX XXX 

 

I. Skutkový stav 

Žalovaná je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností 

spravovanom Správou katastra Pezinok na liste vlastníctva č. 792,  okres Pezinok, obec 

Pezinok, katastrálne územie Grinava, ako parcely registra „C“ s parcelným číslom 

1243/3, druh pozemku: záhrady, o výmere 711 m2 (ďalej aj ako „nehnuteľnosť).   

Dôkaz:  

List vlastníctva č. 792 

 

Žalovaná nadobudla nehnuteľnosť na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 

10.10.2019 s Petrom Mrkvičkom ako predávajúcim, a to aj napriek skutočnosti, že 

k v prospech žalobkyne bolo kúpnou zmluvou uzavretou medzi žalobkyňou a Petrom 

Mrkvičkom zo dňa 16.12.2016 zriadené vecné predkupné právo k uvedenej 

nehnuteľnosti.  

Dôkaz:  

Kúpna zmluva zo dňa 16.12.2016 

 

Peter Mrkvička ako povinný z predkupného práva porušil predkupné právo žalobkyne, 

nakoľko jej nehnuteľnosť, ktorá je predmetom predkupného práva neponúkol na predaja 

a kúpnou zmluvou ju previedol na žalovanú.  

Žalobkyňa dňa 10.12.2019 vyzvala žalovanú, aby jej spoluvlastnícky podiel 

k nehnuteľnosti, ktorý nadobudla od Petra Mrkvičku, ponúkla na predaj. Žalovaná na 

jej výzvu nereagovala.  

Dôkaz:  

Výzva na uzavretie kúpnej zmluvy zo dňa 10.10.2019 
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II. Právne posúdenie veci 

Podľa § 602 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Kto predá vec s výhradou, že mu ju 

kupujúci ponúkne na predaj, keby ju chcel predať, má predkupné právo.“ Podľa § 603 

ods. 3 Občianskeho zákonníka:  „Ak sa predkupné právo porušilo, môže sa oprávnený 

buď od nadobúdateľa domáhať, aby mu vec ponúkol na predaj, alebo mu zostane 

predkupné právo zachované.“ 

Podľa uvedeného ustanovenia § 603 ods. 3 má oprávnený z predkupného práva 

v prípade porušenia predkupného práva možnosť domáhať sa od nadobúdateľa veci, ku 

ktorej sa predkupné právo viaže, aby mu ju ponúkol na predaj alebo má možnosť 

ponechať si predkupné právo ktoré bude pôsobiť voči nadobúdateľovi veci. To, ktorý 

prostredok oprávnený z vecného bremena zvolí, je výlučne na jeho uvážení.  Nakoľko 

žalobkyňa má záujem na nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, listom zo dňa 

10.10.2019 vyzvala žalovanú, aby s ňou uzavrela kúpnu zmluvu. Nakoľko žalovaná na 

výzvu nereagovala, žalobkyňa sa rozhodla uplatniť svoje právo súdnou cestou.   

 

III. Žalobný petit 

Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti navrhujeme, aby Okresný súd Pezinok po 

vykonanom dokazovaní vydal nasledovný rozsudok: 

1. Žalovaná je povinná ako predávajúca uzatvoriť so žalobkyňou ako kupujúcou kúpnu 

zmluvu s nasledovným obsahom:  

 

KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: 

 

predávajúcim:  Pozemky, s.r.o. 

                         sídlo: XXXXX, 902 01 Pezinok 

                         IČO: XX XXX XXX 

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

a  

 

kupujúcou:  Alena Petržlenová., rod. Y 
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                   trvalý pobyt XXX XX, 902 01 Pezinok 

                   dátum narodenia: XX.XX.XXXX, 

                   ročné číslo: XXXXXX/XXXX 

                   štátna príslušnosť: občan SR 

(ďalej len „Kupujúca“) 

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenie 

Predávajúci je výlučným vlastníkom  nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností 

spravovanom Správou katastra Pezinok na liste vlastníctva č. 792,  okres Pezinok, obec 

Pezinok, katastrálne územie Grinava, ako parcely registra „C“ s parcelným číslom 

1243/3, druh pozemku: záhrady, o výmere 711 m2 (ďalej aj ako „nehnuteľnosť).   

 

Článok II 

Predmet kúpy 

 

Na základe tejto zmluvy predávajúci prevádza kupujúcej vlastnícke právo 

k nehnuteľnosti špecifikovanej v článku. I tejto zmluvy a kupujúca tieto pozemky kupuje 

do svojho vlastníctva. Zároveň sa kupujúca zaväzuje predávajúcemu zaplatiť kúpnu 

cenu dohodnutú v článku III tejto zmluvy. 

 

Článok III 

Kúpna cena, spôsob jej úhrady 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej kúpnej cene prevádzaných pozemkov vo výške 

30 000,- eur. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude uhradená bezhotovostným prevodom 

na číslo účtu predávajúceho. Predávajúci je povinný po podpise tejto zmluvy oznámiť 

kupujúcej číslo svojho účtu v tvare IBAN. 

 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že sa v osobitnej dohode dohodnú na splatnosti kúpnej 

ceny. 
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Článok IV 

Vzájomné vyhlásenia zmluvných strán 

 

4.1 Kupujúca vyhlasuje, že so stavom prevádzaných nehnuteľností sa riadne oboznámila 

a v tomto stave ich kupuje. 

4.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade prerušenia správneho konania o návrhu 

na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností si budú vzájomne poskytovať 

súčinnosť za účelom odstránenia nedostatkov označených v rozhodnutí príslušného 

okresného úradu, katastrálny odbor, brániacich povoleniu vkladu vlastníckeho práva k 

nehnuteľnostiam v prospech kupujúcej. 

4.3 Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy si riadne a včas splnil všetky 

daňové, poplatkové a iné povinnosti vlastníka nehnuteľnosti, ako aj iné záväzky 

súvisiace s predávanými nehnuteľnosťami. 

4.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými 

prejavmi viazaní až do právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu, 

katastrálny odbor, o povolení alebo zamietnutí vkladu vlastníckeho práva k 

nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností. 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch majúcich platnosť originálu.“ 

 

 

2. Žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania v celom rozsahu. 

 

d) Premlčuje sa právo na podanie žaloby na nahradenie prejavu vôle v prípade 

porušenia predkupného práva?  

Právo domáhať sa svojich práv voči tretej osobe – nadobúdateľovi, ktorý nadobudol vec 

od povinného z predkupného práva je majetkovým právom, a preto sa premlčuje vo 

všeobecnej trojročnej premlčacej lehote podľa § 101 Občianskeho zákonníka. 

Všeobecná trojročná premlčacia doba začína plynúť odo dňa, kedy sa právo mohlo 

vykonať po prvýkrát. Pre uplatnenie predkupného práva k nehnuteľnosti plynie odo 
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dňa, kedy bola uzavretá kúpna zmluva  (zmluva o prevode nehnuteľnosti), ktorou 

bolo porušené predkupné právo. Deň zápisu (vkladu) vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľnosti tu nemá právny význam. Predkupné právo bolo porušené už v čase, keď 

došlo k vzniku právneho úkonu (kúpnej zmluvy), pretože vtedy vznikol právny dôvod 

(titulus), ktorý je základom porušenie predkupného práva. Okamih, kedy došlo k 

porušeniu práva, nemožno posúvať až do dňa zápisu (vkladu) vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností, lebo sa jedná už o modus, ktorým sa úradne završuje 

súkromnoprávny úkon a ktorý má právny význam pre prevod vlastníckeho práva, nie 

pre právny úkon ako taký. (Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, spis. zn. 32 Odo 568/2002 

zo dňa 15.04.2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

D. VZORY 

Vzor 1 – Ponuka na uplatnenie predkupného práva 

 

Peter Mrkvička 

Záhradná 42 

821 02 Bratislava 

 

                                      Alena Petržlenová 

                                                                                                             Lesná 55 

                                                                                                             831 05 Bratislava 

 

 

V Bratislave, dňa 30.04.2020 

 

Vec: Ponuka na uplatnenie predkupného práva 

 

Vážená pani Petržlenová,  

 

som výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností spravovanom 

Správou katastra Pezinok na liste vlastníctva č. 792, okres Pezinok, obec Pezinok, katastrálne 

územie Grinava, ako parcely registra „C“ s parcelným číslom 1243/ 3, druh pozemku: záhrady, 

o výmere 711 m2 (ďalej aj ako „nehnuteľnosť“). Nehnuteľnosť som nadobudol na základe 

kúpnej zmluvy, ktorú som s Vami ako s predávajúcou uzavrel dňa 16. 12. 2016. 

 

V uvedenej kúpnej zmluve bolo vo Váš prospech zriadené predkupné právo k nehnuteľnosti. V 

súčasnosti som sa rozhodol predmetnú nehnuteľnosť predať a mám niekoľko ponúk na jej kúpu. 

Preto Vám v súlade s ustanoveniami článku IV. uzavretej kúpnej zmluvy predkladám písomnú 

ponuku na využitie predkupného práva.  

 

V prípade, ak máte záujem o kúpu vyššie špecifikovanej nehnuteľnosti za kúpnu cenu vo  výške 

35.000,- eur (slovom: desať tisíc eur) uhraďte prosím kúpnu cenu v lehote dvoch mesiacov odo 

dňa doručenia tejto výzvy  na môj účet SK31 4892 0000 0082 9862 9852 vedený v Prvá banka, 
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a.s.. V prípade, ak svoje predkupné právo nevyužijete, toto v zmysle ustanovenia § 606 

Občianskeho zákonníka zanikne.  

 

S pozdravom 

 

                                                                                               _____________________ 

                                                                                                        Peter Mrkvička 

 

 

Vzor 2 - Rozhodnutie súdu podľa ustanovenia § 229 CSP – rozsudok ukladajúci 

povinnosť prejavu vôle 

 

 

ROZSUDOK 

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

Okresný súd XXX sudcom XXX v právnej veci žalobkyne: XX., rod. Y., nar. XX.XX.XXXX, 

trvale bytom: . XX, XXX XX, proti žalovanému: XXXXX a.s., so sídlom XXX XXXX, IČO: 

XX XXX XXX, o nahradenie prejavu vôle, takto 

 

r o z h o d o l : 

 

I.  Žalovaný je povinný ako predávajúci uzatvoriť so žalobkyňou ako kupujúcou kúpnu zmluvu 

s nasledovným obsahom:: 

 

KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: 

 

predávajúcim:  XXXXX a.s. 

                         sídlo: XX XXX 

                         IČO: XXXXXXX 

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

a  
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kupujúcou:  XXXXX XXXXXXXXX., rod. Y 

                   trvalý pobyt H. XX, XXX XX 

                   dátum narodenia: XX.XX.XXXX, 

                   ročné číslo: XXXXXX/XXXX 

                   štátna príslušnosť: občan SR 

(ďalej len „Kupujúca“) 

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenie 

1.1 Predávajúci je spoluvlastníkom nasledovných nehnuteľností: 

 

1.) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ½  k nehnuteľnostiam: 

- pozemok parc. č. XXX, parc. reg. E, výmera 456 m2, druh pozemku: orná pôda, 

- pozemok parc. č. XXX, parc. reg. E, výmera 43 m2, druh pozemku: orná pôda, 

- pozemok parc. č. XXX, parc. reg. E, výmera 275 m2, druh pozemku: orná pôda, 

zapísané na LV č. XXX pre katastrálne územie X., vedenom Okresným úradom XXX XXXXXX 

,katastrálny odbor (s výmerou pripadajúcou na uvedený podiel predávajúceho na týchto 

parcelách vo výmere 387 m2), 

 

2.) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ½  k nehnuteľnostiam: 

 

-  pozemok parc. č. XXX, parc. reg. E, výmera 53 m2, druh pozemku: orná pôda, 

- pozemok parc. č. XXX, parc. reg. E, výmera 1918 m2, druh pozemku: orná pôda, 

- pozemok parc. č. XXX, parc. reg. E, výmera 2151 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

- pozemok parc. č. XXX, parc. reg. E, výmera 267 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

- pozemok parc. č. XXX, parc. reg. E, výmera 13485 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

- pozemok parc. č. XXX, parc. reg. E, výmera 59181 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

- pozemok parc. č. XXX, parc. reg. E, výmera 4122 m2, druh pozemku: orná pôda, 

- pozemok parc. č. XX, parc. reg. E, výmera 3476 m2, druh pozemku: orná pôda, 

zapísané na LV č. XXXX pre katastrálne územie X., vedenom Okresným úradom XXX XXXX 

,katastrálny odbor (s výmerou pripadajúcou na uvedený podiel predávajúceho na týchto 

parcelách 42.326,50 m2), 
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3.) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 16/2209-ín (časť z podielu predávajúceho o veľkosti 

618520/7267610-ín k celku) k nehnuteľnostiam: 

- pozemok parc. č. XXXX, parc. reg. E, výmera 600 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaného na LV č. XXXX pre katastrálne územie X., vedenom Okresným úradom XXX XXXX, 

katastrálny odbor (s výmerou pripadajúcou na uvedený podiel predávajúceho na tejto parcele 

4,35 m2), 

 

4.) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 16/2209-ín (časť z podielu predávajúceho o 

veľkosti618520/7267610-ín k celku) k nehnuteľnostiam: 

- pozemok parc. č. XXX, parc. reg. E, výmera 2537 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 

zapísané na LV č. XXXX pre katastrálne územie J., vedenom Okresným úradom XXX XXXX, 

katastrálny odbor (s výmerou pripadajúcou na uvedený podiel predávajúceho na týchto 

parcelách 19,74m2), 

 

(ďalej aj „pozemky“). 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Na základe tejto zmluvy predávajúci prevádza kupujúcej vlastnícke právo k pozemkom 

špecifikovaným v čl. I bod 1 tejto zmluvy a kupujúca tieto pozemky kupuje do svojho vlastníctva. 

Zároveň sa kupujúca zaväzuje predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v čl. III tejto 

zmluvy. 

 

Článok III 

Kúpna cena, spôsob jej úhrady 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej kúpnej cene prevádzaných pozemkov vo výške 

10.684,40eur (0,25 eur/m2 pozemku). 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude uhradená bezhotovostným prevodom na 

číslo účtupredávajúceho. Predávajúci je povinný po podpise tejto zmluvy oznámiť kupujúcej 

číslo svojho účtu vtvare IBAN. 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že sa v osobitnej dohode dohodnú na splatnosti kúpnej ceny. 
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Článok IV 

Vzájomné vyhlásenia zmluvných strán 

 

4.1 Kupujúca vyhlasuje, že so stavom prevádzaných nehnuteľností sa riadne oboznámila a v 

tomto stave ich kupuje. 

4.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade prerušenia správneho konania o návrhu na vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností si budú vzájomne poskytovať súčinnosť za účelom 

odstránenia nedostatkov označených v rozhodnutí príslušného okresného úradu, katastrálny 

odbor, brániacich povoleniu vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech 

kupujúcej. 

4.3 Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy si riadne a včas splnil všetky daňové, 

poplatkové a iné povinnosti vlastníka nehnuteľnosti, ako aj iné záväzky súvisiace s predávanými 

nehnuteľnosťami. 

4.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi 

viazaní až do právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálny odbor, o 

povolení alebo zamietnutí vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra 

nehnuteľností. 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch majúcich platnosť originálu. 

 

II. Vo zvyšnej časti sa žaloba z a m i e t a. 

 

III. Žalobkyni sa p r i z n á v a náhrada trov konania v plnom rozsahu, pričom o výške tejto 

náhrady rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozsudku samostatným uznesením. 

 

o d ô v o d n e n i e : 

 

1. Žalobou doručenou súdu prvej inštancie dňa 20.06.2019 sa žalobkyňa domáhala proti 

žalovanému nahradenia prejavu vôle uzavrieť kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude 

prevod spoluvlastníckeho podielu vo výške ½  k nehnuteľnostiam - pozemok parc. č. 
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XXX, parc. reg. E, výmera 456 m2, druh pozemku: orná pôda, pozemok parc. č. XXX, 

parc. reg. E, výmera 43 m2, druh pozemku: orná pôda, pozemok parc. č. XXX, parc. 

reg. E, výmera 275 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísané na LV č. XXX pre 

katastrálne územie X., vedenom Okresným úradom XXX XXXX, katastrálny odbor, 

ďalej spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ½ k nehnuteľnostiam - pozemok parc. č. 

XXX, parc.reg. E, výmera 53 m2, druh pozemku: orná pôda, pozemok parc. č. XXX, 

parc. reg. E, výmera 1918m2, druh pozemku: orná pôda, pozemok parc. č. XXX, parc. 

reg. E, výmera 2151 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, pozemok parc. č. XXX, 

parc. reg. E, výmera 267 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, pozemok parc. č. 

XXX, parc. reg. E, výmera 13485 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, pozemok 

parc. č. XXX, parc. reg. E, výmera 59181 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

pozemok parc. č. XXX, parc. reg. E, výmera 4122 m2, druh pozemku: orná pôda, 

pozemok parc. č. XXX, parc. reg. E, výmera 3476 m2, druh pozemku: orná pôda, 

zapísané na LV č. XXXX pre katastrálne územie X., vedenom Okresným úradom XXX 

XXXX, katastrálny odbor; a ďalej spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 

618520/7267610-ín k celku k nehnuteľnostiam - pozemok parc. č. XXX, parc. reg. E, 

výmera 600 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, zapísaného na LV č. XXXX pre 

katastrálne územie X., vedenom Okresným úradom XXX XXXX, katastrálny odbor, a 

to za podmienok podľa kúpnej zmluvy uzavretej medzi Y.Y. ako predávajúcou a 

žalovaným ako kupujúcim, na základe ktorej bol vklad vlastníckeho práva k týmto 

nehnuteľnostiam povolený pod č. V XXX/XXXX dňa 11.03.2018. 

 

2. Žalobkyňa žalobu odôvodnila tým, že z aktuálnych výpisov z listov vlastníctva 

vzťahujúcich sa k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam (LV č. XXX, pre kat. úz. X., LV 

č. XXXX pre kat. úz. X. a LV č. XXXX pre kat. úz. X.) vyplýva, že Z. F. predala svoje 

spoluvlastnícke podiely žalovanému bez toho, aby ponúkla svoje spoluvlastnícke 

podiely žalobkyni ako spoluvlastníčke. Uviedla, že ohľadom povinnosti ponúknuť 

spoluvlastnícky podiel na predaj sa primerane aplikuje ustanovenie § 605 Občianskeho 

zákonníka (analogicky podľa § 853 Občianskeho zákonníka), podľa ktorého musí 

ponuka v rámci predkupného práva obsahovať všetky podmienky, za ktorých 

spoluvlastník ponúka svoj podiel na predaj, čo znamená odoslanie nielen podstatných 

náležitostí kúpnej zmluvy (t. j. predmet kúpy a kúpna cena),ale aj všetkých ostatných 

podmienok, za ktorých má dôjsť k prechodu (napr. splatnosť kúpnej ceny).Ak ide o 

nehnuteľnosť, ponuka musí byť písomná. Z. F. žiaden z týchto úkonov neurobila, bolo 
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teda porušené predkupné právo žalobkyne. V prípade porušenia povinnosti ponúknuť 

spoluvlastnícky podiel na predaj má spoluvlastník, ktorého predkupné právo bolo 

porušené, okrem iného nárok domáhať sa od nadobúdateľa, aby mu spoluvlastnícky 

podiel ponúkol na kúpu podľa § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka za rovnakých 

podmienok, za ktorých kúpil podiel od povinnej osoby, pričom žalobkyňa sa rozhodla, 

že z nárokov, ktoré si môže podľa zákona vybrať v prípade porušenia predkupného 

práva,  sa bude domáhať od nadobúdateľa, t.j. žalovaného nahradenia prejavu vôle, teda 

aby jej ponúkol spoluvlastnícke podiely na predaj. Ku konsenzu medzi stranami sporu 

nedošlo, preto sa žalobkyňa domáha nahradenia prejavu vôle žalovaného v kúpnej 

zmluve, ktorej predmetom budú nehnuteľnosti v žalobe uvedené. Keďže žalobkyňa 

nedisponovala textom kúpnej zmluvy, požiadala, aby súd vykonal dokazovanie 

oboznámením obsahu kúpnej zmluvy uzavretej medzi Z. F. ako predávajúcou 

a žalovaným ako kupujúcim, a to pripojením katastrálneho spisu Okresného úradu XXX 

XXXX, katastrálny odbor č. V XXX/XXXX.  

 

3. Podaním, doručeným súdu dňa 16.08.2019 sa žalovaný vyjadril k žalobe tak, že má 

vedomosť, že predávajúca Z. F. v rozhodnej dobe ponúkla napredaj svoje 

spoluvlastnícke podiely žalobkyni, žalovanému aj inému poľnohospodárskemu 

družstvu. Žalovaný preto navrhol v konaní vypočuť Z. F. ako svedka. Konečný návrh 

na predaj týchto nehnuteľností akceptoval žalovaný a na základe kúpnej zmluvy zo dňa 

24.01.2019, ktorej vklad bol povolený. Žalovaný nadobudol nehnuteľnosti v dobrej 

viere za dohodnutú kúpnu cenu 10.749,14 eur. Žalovaný tiež uviedol, že vykonáva 

poľnohospodársku výrobu ako podnikanie, okrem iného aj v katastrálnom území X. a 

X., pričom túto činnosť vykonáva s odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami 

spoločnosti, vrátane všetkých jej akcionárov. 

 

4. V replike, doručenej súdu dňa 30.09.2019, žalobkyňa uviedla, že výsluch svedka Z. F. 

považuje za zbytočný, nakoľko pokiaľ ide o nehnuteľnosť, ponuka na kúpu musí byť 

písomná. Len tak dôjde k riadnemu splneniu povinnosti vo vzťahu k predkupnému 

právu spoluvlastníka. Ústna ponuka, aj keby bola (čo však v tomto prípade nebola) nemá 

relevanciu. 

 

5. Žalovaný v duplike, doručenej súdu dňa 17.10.2019, uviedol, že je dobromyseľným 

vlastníkom prevedených nehnuteľností. Spor žalovaný nezavinil, pretože ponuková 
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povinnosť podielového spoluvlastníka sa vzťahuje na prevodcu, nie však na 

nadobúdateľa a kúpna zmluva obsahuje v čl. III. ustanovenie, že prevodca si splnil 

povinnosť iných právnych povinností, teda aj predkupného práva. Výzve žalobkyne po 

podaní žaloby sa nedá vyhovieť, pretože požaduje viac ako je právo podielového 

spoluvlastníka a žalobkyňa sa navyše nepokúsila o zmier účastníkov pred podaním 

žaloby, teda si nesplnila prevenčnú povinnosť účastníka sporu. 

 

6. Súd na prejednanie a rozhodnutie veci nariadil pojednávanie. Súd podľa § 180 Civilného 

sporového poriadku (ďalej len „CSP“) konal a rozhodol v neprítomnosti žalovaného, 

ktorý mal doručenie predvolania na pojednávanie riadne vykázané doručenkou na čl. 

60. Súd rozhodol prihliadajúc na obsah spisu, keďže preukázaný skutkový stav 

umožňoval vydať meritórne rozhodnutie a nebol zistený vážny dôvod pre odročenie 

pojednávania. V rámci dokazovania sa súd oboznámil s pripojeným katastrálnym 

spisom č. V XXX/XXXX, výpisom z LV č. XXXX pre kat. úz. X., výpisom z LV č. 

XXXX pre kat. úz. X., výpisom z LV č. XXXX pre kat. úz. X., výpisom z LV č. XXX 

pre kat. úz. X. a ostatnými listinami založenými v spise. Z týchto listinných dôkazov 

súd zistil nasledovný skutkový stav: 

 

7. Z pripojeného katastrálneho spisu Okresného úradu XXX XXXX, katastrálny odbor, č. 

V XXX/XXXX súd zistil, že dňa 24.01.2019 bola medzi Z. F., nar. XX.XX.XXXX, 

trvale bytom: H. XXXX/XX,XXX XX M. - Q. M. ako predávajúcou a žalovaným ako 

kupujúcim uzavretá kúpna zmluva, predmetom ktorej boli spoluvlastnícke podiely 

predávajúcej na nehnuteľnostiach, ktoré sú označené a bližšie špecifikované 

žalobkyňou v žalobe, v katastrálnom území X zapísané na LV č. XXXX a XXXX a v 

katastrálnom území M. na LV č. XXX. Podľa čl. IV zmluvy sa kupujúci zaviazal 

zaplatiť predávajúcej kúpnu cenu vo výške 10.749,14 eur (výmera prevádzaných 

pozemkov 42.996,56m2 x 0,25 eur/ m2 pozemku). Vo vzťahu k označeným 

nehnuteľnostiam Okresný úrad XXX XXXX, katastrálny odbor, povolil vklad 

vlastníckeho práva v prospech žalovaného dňa 11.03.2019, a to v konaní vedenom pod 

sp. zn. V XXX/XXXX. 

 

8. Z výziev na uzavretie kúpnej zmluvy zo dňa 26.06.2019 a 08.11.2019 vyplýva, že 

právna zástupkyňa žalobkyne vyzvala žalovaného na uzavretie kúpnej zmluvy z titulu 

porušeného predkupného práva k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom sporu, a to za 
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tých istých podmienok ako bola uzatvorená kúpna zmluva zo dňa 24.01.2019 medzi Z. 

F. ako predávajúcou a žalovaným ako kupujúcim, na základe ktorej bol povolený vklad 

vlastníckeho práva v prospech žalovaného dňa 11.03.2019 pod č. V XXX/XXXX. 

 

9. Podľa § 136 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých 

vlastníkov. 

 

10. Podľa § 140 Občianskeho zákonníka, ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú 

spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa 

spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel 

pomerne podľa veľkosti podielov. 

 

11. Podľa § 603 ods. 1, 2, 3 Občianskeho zákonníka, predkupné právo ukladá povinnosť 

iba tomu, kto sľúbil vec ponúknuť na predaj. Právo možno dohodnúť aj ako vecné právo, 

ktoré pôsobí aj voči nástupcom kupujúceho. Zmluva sa musí uzavrieť písomne a 

predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Ak predávajúci 

nekúpil vec ponúknutú kupujúcim, zostáva mu zachované predkupné právo aj voči jeho 

právnemu nástupcovi. Ak sa predkupné právo porušilo, môže sa oprávnený buď od 

nadobúdateľa domáhať, aby mu vec ponúkol na predaj, alebo mu zostane predkupné 

právo zachované. 

 

12. Podľa § 605 Občianskeho zákonníka, ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj 

uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do 

dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. 

Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť 

ponuka písomná. 

 

13.  Podľa § 229 CSP, právoplatné rozsudky ukladajúce povinnosť prejavu vôle nahradzujú 

tento prejav. 

 

14. Na základe vykonaného dokazovania s poukazom na vyššie citované zákonné 

ustanovenia súd dospel k záveru, že žaloba je dôvodná. Súd mal za to, že žalobkyňa je 

aktívne vecne legitimovaná v tomto spore. Podľa konštantnej judikatúry vzťahujúcej sa 
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k problematike porušenia predkupného práva, ak po právnom úkone porušujúcom 

predkupné právo podielového spoluvlastníka ten spoluvlastník, ktorého predkupné 

právo bolo porušené, prevedie svoj spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, stáva sa 

nadobúdateľ prevedeného podielu ex lege nielen podielovým spoluvlastníkom 

spoločnej veci, ale zároveň aj osobou oprávnenou (a tiež povinnou) z predkupného 

práva viazaného na spoluvlastnícky podiel. V dôsledku prevodu spoluvlastníckeho 

podielu predchádzajú teda na jeho nadobúdateľa nielen oprávnenia pôvodného 

spoluvlastníka vyplývajúce z vlastníctva (t.j. oprávnenie vec v rozsahu 

spoluvlastníckeho podielu držať, disponovať s ňou, užívať ju a požívať z nej úžitky), 

ale aj oprávnenia pôvodného spoluvlastníka vyplývajúce z nerešpektovania jeho 

predkupného práva, pri tom nie je významné, či prevodca v čase, keď bol ešte 

podielovým spoluvlastníkom, svoje oprávnenia vyplývajúcemu z porušenia 

predkupného práva uplatnil alebo neuplatnil. Vzhľadom na uvedené závery je 

žalobkyňa oprávnená domáhať sa ochrany porušeného predkupného práva. 

 

15. V konaní nebolo preukázané, že by povinný spoluvlastník, t. j. predávajúca Z. F. 

ponúkla žalobkyni ako podielovej spoluvlastníčke na odpredaj sporné spoluvlastnícke 

podiely v zmysle kogentných ustanovení§ 140 a § 605 Občianskeho zákonníka, čím 

došlo k porušeniu predkupného práva žalobkyne ako podielovej spoluvlastníčky. Súd 

nemal preukázané, že by žalovaný bol blízkou osobou predávajúcej Z.F. v zmysle § 116 

a 117 Občianskeho zákonníka. 

 

16. Žalovaný sa v spore bránil tým, že má vedomosť o tom, že spoluvlastnícke podiely na 

nehnuteľnostiach, ktoré boli predmetom kúpnej zmluvy medzi ním ako kupujúcim a Z. 

F. ako predávajúcou, predávajúca Z. F.W. ponúkala na predaj okrem iného aj žalobkyni. 

O tejto tvrdenej skutočnosti však žalovaný nepredložil súdu nijaký relevantný dôkaz. 

Pokiaľ navrhol vypočuť na túto okolnosť Z. F., súd má za to, že týmto dôkazom by 

nebolo možné reálne preukázať splnenie ponukovej povinnosti zo strany Z. F. vo vzťahu 

k žalobkyni. Ponuka musí byť totiž uskutočnená písomnou formou. Teda pokiaľ 

žalovaný tvrdil, že Z. F. ponúkla na predaj sporné spoluvlastnícke podiely na 

nehnuteľnostiach za rovnakých podmienok ako jemu samotnému, postačovalo predložiť 

túto písomnú ponuku adresovanú žalobkyni zo strany predávajúcej Z. F.. Takýto 

listinný dôkaz však v konaní predložený nebol. Žalovaný neuniesol v konaní dôkazné 

bremeno ohľadom preukázania, že ponuková povinnosť predávajúcej bola vo vzťahu k 
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žalobkyni splnená. Súd tiež poznamenáva, že je bez právneho významu, či žalovaný 

zavinil situáciu ohľadom porušenia predkupného práva žalobkyne alebo nie, nakoľko 

žalobkyňa ako spoluvlastníčka nehnuteľností, ktorej predkupné právo bolo porušené, 

má možnosť podľa kogentných ustanovení zákona sa domáhať nahradenia prejavu vôle 

uzavrieť kúpnu zmluvu práve voči nadobúdateľovi sporných spoluvlastníckych 

podielov. 

 

17. Súd mal preukázané, že žalobkyňa sa ako oprávnená podľa ustanovenia § 603 ods. 3 

Občianskeho zákonníka domáhala od žalovaného, aby jej ponúkol vec na predaj za 

rovnakých podmienok (výzva na uzavretie kúpnej zmluvy zo dňa 26.06.2019 a zo dňa 

08.11.2019), a keďže k takejto ponuke zo strany žalovaného nedošlo, a to ani v priebehu 

sporu, má právo sa na súde domáhať vydania rozhodnutia, ktorým sa pri kúpe nahradí 

prejav vôle nadobúdateľa, t.j. žalovaného. Keďže v prípade zákonného predkupného 

práva podielových spoluvlastníkov ustanovenie ?§ 140 Občianskeho zákonníka 

neobsahuje osobitnú úpravu, nič nebráni tomu, aby sa aj na tieto vzťahy použila 

všeobecná právna úprava o predkupnom práve nachádzajúca sa v § 602 a nasl. 

Občianskeho zákonníka. V prípade porušenia predkupného práva je teda nutné pripustiť 

aj možnosť oprávneného spoluvlastníka domáhať sa alternatívne práva, vyplývajúceho 

mu z ustanovenia § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Iné následky porušenia 

predkupného práva zákon nepripúšťa, a preto zo zákona nemožno vyvodiť ani iný 

spôsob ochrany oprávneného spoluvlastníka, ktorého predkupné právo bolo porušené. 

Spoluvlastník z predkupného práva má teda pri porušení povinnosti zo strany povinného 

spoluvlastníka na výber tri zákonné možnosti. Môže sa domáhať buď vyslovenia 

relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode podielu zo spoluvlastníka na tretiu osobu, alebo 

sa môže voči nadobúdateľovi (tretej osobe) domáhať, aby mu predaný spoluvlastnícky 

podiel ponúkol za rovnakých podmienok, za ktorých ich kúpil od povinnej osoby. Ak 

tak nadobúdateľ neurobí, môže sa domáhať na súde vydania rozhodnutia, ktorým sa pri 

kúpe nahradí prejav vôle nadobúdateľa. Poslednou možnosťou je, že si ponechá 

predkupné právo, ktoré však začne pôsobiť až voči nadobúdateľovi. S poukazom na 

vyššie uvedené súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozsudku a v súlade s 

ustanovením § 229 CSP nahradil prejav vôle žalovaného, nakoľko mal zato, že 

predkupné právo žalobkyne bolo porušené (právna predchodkyňa žalovaného si 

nesplnila svoju ponukovú povinnosť) a žalovaný svojím postojom aj v priebehu konania 
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preukázal, že nie je ochotný dobrovoľne splniť svoje povinnosti podľa ustanovenia § 

603 ods. 3 Občianskeho zákonníka. 

 

18. Súd vzhľadom na všetky vyššie uvedené okolnosti považoval základ nároku za 

opodstatnený. Súd však musel korigovať nárok žalobkyne, pretože žalobkyňa si ho 

mohla uplatniť len do výšky jej spoluvlastníckeho podielu. Ak teda v spore požadovala, 

aby súd nahradil prejav vôle žalovaného vo vzťahu k spoluvlastníckemu podielu o 

veľkosti 618520/7267610-ín k celku (týka sa pozemkov zapísaných na LV č. XXXX a 

LV č. XXXX pre katastrálne územie X.), tento návrh nebol opodstatnený v celom 

rozsahu. Žalobkyňa si mohla uplatniť právo vykúpiť podiel len do výšky svojho podielu 

(§140 Občianskeho zákonníka), a to 618520/7267610-ín z podielu, ktorý prislúcha 

žalovanému. Jej spoluvlastnícky podiel o veľkosti 618520/7267610-ín z podielu 

žalovaného v rozsahu 618520/7267610-ín po matematickom prepočte predstavuje 

podiel o veľkosti 16/2209-ín (zlomok 618520/7267610po vynásobení zlomkom 

618520/7267610 predstavuje zlomok 382566990400/52818155112100, ktorý po 

vykrátení najväčším spoločným deliteľom 23910436900 predstavuje zlomok /podiel/ 

16/2209).Vzhľadom na uvedené súd korigoval obsah žalobného petitu (kúpnej zmluvy) 

tak, že nahradil prejav vôle žalovaného, len pokiaľ ide o časť podielu žalovaného, a to 

v rozsahu tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozsudku (16/2209-ín). Pokiaľ ide o 

spoluvlastnícke podiely žalovaného na pozemkoch, zapísanýchn a LV č. XXX pre 

katastrálne územie M. a LV č. XXXX pre katastrálne územie J., nárok žalobkyne bol 

opodstatnený, nakoľko bola s predávajúcou Z. F. podielovou spoluvlastníčkou 

v spoluvlastníckom podiele ½  k celku. Súd v dôsledku korigovania podielu žalobkyne, 

ktorý bola oprávnená od žalovaného vykúpiť pomerne podľa výšky svojho 

spoluvlastníckeho podielu, ako bolo uvedené vyššie, korigoval aj kúpnu cenu, ktorá 

bola medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy zo dňa 24.01.2019,dojednaná vo výške 

0,25 eur/m2. Potom celková kúpna cena ustálená súdom predstavovala spolu 

sumu10.684,40 eur (výmera prevádzaných podielov spolu 42.737,59 m2 x 0,25 eur), čo 

je nepatrný rozdiel oproti kúpnej ceny požadovanej žalobkyňou v žalobnom petite 

(10.749,14 eur). 

 

19. Súd žalobkyni podľa § 255 ods. 1 CSP priznal náhradu trov konania v plnom rozsahu, 

pretože žalobkyňa mala úspech vo veci, jej neúspech bol iba v nepatrnej časti (súd 

korigoval veľkosť vykúpeného spoluvlastníckeho podielu pri nehnuteľnostiach 
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zapísaných na LV č. XXXX a XXXX pre katastrálne územie X.), preto jej súd priznal 

náhradu trov konania v plnom rozsahu. O výške náhrady trov konania súd rozhodne 

samostatným uznesením po právoplatnosti tohto rozsudku (§ 262 ods. 2 CSP). 

 

 

Poučenie: 

1. Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie ........ 
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KAPITOLA 6 

PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO 

 

A. TEORETICKÁ ČASŤ 

1. Definujte pojem podielové spoluvlastníctvo a zaraďte ho v systéme občianskeho práva 

2. Uveďte právne dôvody vzniku podielového spoluvlastníctva 

3. Čo môže byť predmetom podielového spoluvlastníctva? 

4. Čo je to podiel a akým spôsobom možno určiť jeho veľkosť? 

5. Vysvetlite rozdiel medzi nakladaním so spoločnou vecou a nakladaním so 

spoluvlastníckym podielom 

6. Akým spôsobom môže spoluvlastník nakladať so svojim spoluvlastníckym podielom? 

7. Možno spoluvlastnícky podiel zaťažiť vecným bremenom? 

8. Môže byť spoluvlastnícky podiel v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov? 

9. Kto je aktívne legitimovaný pre podanie vlastníckych žalôb v prípade spoluvlastníctva? 

10. Aké sú práva a povinností spoluvlastníkov vo vzťahu k tretím osobám? 

11. Definujte pojem právny úkon týkajúci sa spoločnej veci podľa ustanovenia § 139 ods. 

1 OZ.  

12. Definujte pojem hospodárenie so spoločnou vecou podľa ustanovenia § 139 ods. 2 OZ.  

13. Akým spôsobom rozhodujú spoluvlastníci so spoločnou vecou?  

14. Je princíp majorizácie pri rozhodovaní so spoločnou vecou absolútny?  

15. Definujte pojem dôležitá zmena veci podľa ustanovenia § 139 ods. 3 OZ 

16. Akým spôsobom možno vyporiadať nároky spoluvlastníkov v prípade investícií do 

spoločnej veci? 

17. Možno dohodou spoluvlastníkov zveriť správu veci v podielovom spoluvlastníctve len 

jednému zo spoluvlastníkov? Ak áno, popíšte náležitosti tejto dohody.  

18. Aké sú práva a povinnosti týkajúce sa vzťahu jedného spoluvlastníka k ostatným 

spoluvlastníkom ohľadne jeho spoluvlastníckeho podielu? 

19. Akú povahu má predkupné právo podielového spoluvlastníka?  

20. Aké náležitosti musí mať ponuka na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu?  

21. Aké právne následky má porušenie predkupného práva podielového spoluvlastníka? 

22. Ako zaniká podielové spoluvlastníctvo? 

23. Akým spôsobom možno zrušiť podielové spoluvlastníctvo?  

24. Popíšte náležitosti dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.  
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25. Akým spôsobom môže rozhodnúť súd o žalobe na zrušenie a vyporiadanie podielového 

spoluvlastníctva?  

26. Definujte pojem účelné využitie veci podľa ustanovenia § 142 ods. 1 OZ. 

27. Možno stavbu rozdeliť horizontálne aj vertikálne? 

28. Vymenujte právne predpisy upravujúce osobitné prípady spoluvlastníctva (napr. 

pozemkové spoluvlastníctvo a pod.)  

 

B. PRAKTICKÁ ČASŤ 

1. Praktický prípad 

Peter, Marek a Lucia sú súrodenci a sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností zapísaných 

nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností spravovanom Správou katastra Prešov na 

liste vlastníctva č. 1202, okres Prešov, obec Lada, katastrálne územie Lada, ako parcely registra 

„C“ s parcelným číslom 1685/ 3, druh pozemku: záhrady, o výmere 1000 m2 a s parcelným 

číslom 1685/ 4, druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 260 m2 a stavby – 

rodinného domu, súpisné číslo 780, ležiacom na parcele č. 1685/4. Podiely jednotlivých 

spoluvlastníkov k uvedeným nehnuteľnostiam sú nasledovné Peter – ¼, Marek ¼ a Lucia ½. 

Rodinný dom v súčasnosti nevyužíva žiaden so spoluvlastníkov, žije v ňom matka 

spoluvlastníkov. Lucia následkom straty zamestnania nie je schopná platiť nájom v Košiciach, 

a preto sa rozhodla, že bude bývať v dome spolu s matkou. Po čase medzi matkou a Luciou 

vzniknú nezhody. Ani jedna však nemá inú možnosť bývania, a preto Lucia navrhne bratom, 

aby dom horizontálne rozdelili na dve samostatné nehnuteľnosti. V jednej by bývala Lucia, 

a v druhej matka. Bratia nesúhlasia, a preto sa Lucia rozhodne rozdelenie domu riešiť súdnou 

cestou. V návrhu Lucia požaduje aj zaplatenie sumy vo výške 6 900,- € z dôvodu investícii do 

rodinného domu a tiež pozemku, kde dala pred 3 rokmi urobiť automaticky závlahový systém 

a vymeniť okná na rodinnom dome.   

a) Kto môže podať návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva? Musia 

spoluvlastníci o podaní návrhu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 

rozhodovať v súlade s ustanovením § 139 ods. 2 OZ? 

b) Napíšte návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa zadania.  

c) Aké hľadiská musí súd zohľadniť pri rozhodovaní o návrhu?  

d) Akým spôsobom môže súd rozhodnúť o návrhu? Je súd viazaný návrhom na 

horizontálne rozdelenie domu?  

e) Rozhodnite o nároku Lucie na zaplatenie sumy 6 900,- €.  
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2. Praktický prípad 

Lucia a Elena sú podielové spoluvlastníčky záhrady, Lucia v podiele 2/3 a Elena v podiele 1/3.  

Lucia vyhrá v Eurojackpote vysokú sumu a kúpi si luxusný osobný automobil. Keďže sa bojí 

parkovať na sídlisku, rozhodne sa, že časť záhrady použije na výstavbu garáže. Elena však 

s výstavbou nesúhlasí a podá na súd žalobu, kde namieta, že by bola vylúčená z užívania časti 

svojho spoluvlastníckeho podielu, nakoľko na pozemku v podielom spoluvlastníctve by bola 

postavená garáž, ktorá by bola vo výlučnom vlastníctve Lucie.     

Rozhodnite o spore a vypracujte odôvodnenie rozsudku.  

 

3. Praktický prípad 

Bratia Peter a Milan zdedili rodinný dom spolu so záhradou v obci Stakčín. Každý z bratov má 

spoluvlastnícky podiel k domu, aj k záhrade v podiele ½. Milan dlhodobo žije v Prahe, preto 

zdedené nehnuteľnosti užíva len Peter s manželkou Janou. Počas búrky v lete 2019 silný vietor 

strhne strechu rodinného domu, dážď poškodí časť domu. Peter  je preto nútený dať strechu 

opraviť a vymaľovať steny v 3 izbách domu. V rámci týchto opráv sa tiež rozhodne vymeniť 

okná. Firma, ktorá opravu vykonala, zaslala Petrovi faktúru na sumu 4 200,- €. 2 000,- € za 

opravu strechy a maľovanie a 2 200,-€ za výmenu okien.  

a) Bol Peter oprávnený rozhodnúť o oprave strechy, vymaľovaní izieb a výmene okien aj 

bez súhlasu Milana? Aké právne následky by mal Milanov prípadný nesúhlas 

s vykonanými investíciami do nehnuteľností?  

b) Môže Peter požadovať od Milana úhradu vynaložených nákladov? Ak áno, z akého 

právneho dôvodu a v akej výške? Kedy sa toto jeho právo premlčí? Ak nie, prečo?   

c) Peter uhradil firme, ktorá vykonala opravu len polovicu faktúry. Ako má firma 

postupovať pri vymáhaní zostatku pohľadávky?  

d) Ako by mal Peter postupovať v prípade, ak by chcel vybudovať na rodinnom dome 

nadstavbu, ale Milan by nesúhlasil? Môžu podieloví spoluvlastníci uzavrieť dohodou 

o správe spoločnej veci?  
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4. Praktický prípad 

Melánia, Ján a Emil sú podieloví spoluvlastníci rodinného domu so záhradou. Ich 

spoluvlastnícke podiely sú nasledovné: Melánia ½ k celku, Ján ¼ k celku a Emil ¼ k celku. 

Predmetné nehnuteľnosti užíva výlučne Melánia, ktorá tam zostala bývať po smrti rodičov. 

Melánia uhrádza všetky náklady spojené s užívaním domu. Jej bratia Ján a Emil sa však ocitnú 

bez zamestnania a žiadajú od Melánie, aby im za užívanie domu platila nájom. Nájomné 

požadujú aj za 3 roky späť, teda od doby, kedy Melánia sama užíva dom. Suma nájomného je 

4500,- €. Melánia odmieta zaplatiť, argumentuje tým, že sa sama stará o celý dom aj záhradu.  

a) Riešte situáciu.  

b) Ak by sa spoluvlastníci rozhodli zrišť podielové spoluvlastníctvo, je možné započítať 

pohľadávku na náhradu voči spoluvlastníkovi za užívanie predmetu spoluvlastníctva 

nad rámec jeho podielu v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového 

spoluvlastníctva?  

 

5. Praktický prípad 

Zuzana, Petra a Nina sú sestry. Ich rodičia zahynú pri dopravnej nehode v čase, keď sú sestry 

maloleté, Zuzana má 17, Petra 15 a Nina 13 rokov. V dedičskom konaní sú zastúpené súdom 

ustanovenou opatrovníčkou. Po rodičoch zdedia kaštieľ v obci Veľké Lehnice. Keď Zuzana 

dovŕši plnoletosť spozná sa s realitným maklérom Giussepem. Ten má záujem nadobudnúť 

Zuzanin podiel na kaštieli vo Veľkých Lehniciach. Presvedčí Zuzanu, aby so sestrami 

uzatvorila zmluvu o neuplatnení predkupného práva. Zuzana tak urobí a svoj spoluvlastnícky 

podiel, mesiac po tom, ako sa zoznámila s Giussepem, predá za polovicu trhovej hodnoty 

Guissepemu.  

a) Riešte všetky právne aspekty prípadu.    

b) Vypracujte zmluvu o neuplatnení predkupného práva.    

 

6. Praktický prípad 

Predmetom spoluvlastníctva je bytový dom nachádzajúci sa nachádzajúcom sa v Senci, na 

Hlavnej ul., zapísanom v katastri nehnuteľnosti spravovanom Okresným úradom Senec, 

katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 339, okres Senec, obec Senec, katastrálne územie 

Senec, postavenom na parcele č.2357/37, súpisné číslo 105. V bytovom dome sa nachádzajú 4 

byty. Predmetom spoluvlastníctva sú aj spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, 
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príslušenstva, pozemok, na ktorom je bytový dom postavený a priľahlé pozemky.  Pozemok, 

na ktorom je postavený bytový dom a priľahlé pozemky sú zapísané v katastri nehnuteľností 

spravovanom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 339, okres 

Senec, obec Senec, katastrálne územie Senec, ako parcely registra „C“ s parcelným číslom 

 2357/ 37 – druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 210 m 2 

 2357/ 2 – druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 795 m 2 

 2357/ 50 - druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m 2. 

Spoluvlastníci a spoluvlastnícke podiely sú vymedzené nasledovne:  

1)  byt č. 1, nachádzajúci na sa na prízemí bytového domu, ktorého podlahová plocha je 

70 m2 je v bezpodielovom spoluvlastníctve Petra Nového a Hany Novej, pričom ich 

podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, príslušenstve 

domu, pozemku pod domom a priľahlých pozemkoch predstavuje 234/1000, 

2) byt č. 2, nachádzajúci na sa na 1. poschodí bytového domu, ktorého podlahová plocha 

je 80 m2 je v bezpodielovom spoluvlastníctve Júlie a Martina Starých, pričom ich 

podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, príslušenstve 

domu, pozemku pod domom a priľahlých pozemkoch predstavuje 265/1000,  

3) byt č. 3, nachádzajúci na sa na prízemí bytového domu, ktorého podlahová plocha je 

73 m2 je v bezpodielovom spoluvlastníctve Martiny Polákovej, pričom jej podiel na 

spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, príslušenstve domu, 

pozemku pod domom a priľahlých pozemkoch predstavuje 237/1000,  

4) byt č. 4, nachádzajúci na sa na 1. poschodí bytového domu, ktorého podlahová plocha 

je 80 m2 je v podielovom spoluvlastníctve Slavomíra Pekného v podiele ½, Zuzany 

Peknej v podiele ¼, Jany Peknej v podiele ¼, pričom ich podiel na spoločných častiach 

domu, spoločných zariadeniach domu, príslušenstve domu, pozemku pod domom a 

priľahlých pozemkoch predstavuje 264/1000. 

Vlastníci bytu č. 2 chcú bytovom dome vybudovať vstavbu, ktorou by sa ich byt jednopodlažný 

zmenil na mezonet.  

a) Ktoré právne predpisy je potrebné aplikovať na daný prípad?  

b) Definujte pojem vstavba. O aký spôsob nadobúdania vlastníctva pôjde? Ako majú 

vlastníci bytov a spoluvlastníci bytového domu postupovať v danom prípade?  

c) Vypracujte zmluvu o vstavbe a príslušné dokumenty potrebné na katster nehnuteľnosti.  
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C. VZOROVÁ KLAUZÚRNA PRÁCA 

Pani Petra Malá, bytom Široká 11, Bratislava, vlastní 1/6 bytového domu súpisné  číslo 

675 postaveného na parcele registra „C“ č. 1234  na Krátkej ulici, orientačné  číslo 32 

v Bratislave a 1/3 pozemku – parcely č. 1234 o výmere 1000m2. Obe nehnuteľnosti sú 

zapísané na liste vlastníctva č. 5678 pre katastrálne územie Bratislava - Staré mesto 

vedenom Okresným úradom Bratislava, odborom katastra nehnuteľností. Sestra pani 

Malej, pani Jana Krásna, bytom Úzka 11, Bratislava, vlastní 1/6 uvedených 

nehnuteľností. Paní Jana Krásna má 78 rokov, v dome Krátkej ulici 32 strávila 35 rokov 

života a chcela by sa tam presťahovať, nakoľko nemá inú možnosť bývania, keďže 

prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu k bytu, v ktorom býva. Zostávajúce 2/3 

uvedených nehnuteľností vlastní brat oboch dám, pán Július Malý, bytom Vysoká 11, 

Bratislava. 

Za pánom Júliusom Malým príde pán Karol Krátky a navrhne mu, že od neho podiel celý 

2/3 podiel k uvedeným nehnuteľnostiam kúpi. Pán Július Malý potrebuje peniaze, pretože 

chce prispieť ženatému synovi na kúpu domu. Bez rozmýšľania podpíše dne 23. 3. 2019 

kúpnu zmluvu s pánom Krátkym. Zmena podielového spoluvlastníka je zapísaná do 

katastru nehnuteľností.  

a) Ako majú postupovať sestry, keď zistia, že ich novým spoluvlastníkom je pán 

Krátky, ktorý sa im pri prvom stretnutí vôbec nepáči? V odpovedi popíšte možné 

právne úkony oboch sestier a uveďte, aký bude obsah týchto úkonov, komu majú 

byť adresovaný a do kedy majú byť urobené, aby spôsobili zamýšľané právne 

následky.  

 

§ 140 OZ ustanovuje, že ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, podieloví spoluvlastníci 

majú predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117 OZ). Zo zadania 

nevyplýva, že by pána Krátkeho bolo možné považovať za blízku osobu. Tiež z neho 

nevyplýva, že by pán Július urobil voči sestrám ponuku na odkúpenie podielu, ako to 

analogicky vyplýva z ustanovenia § 602 ods. 1 OZ. Ponuka musí obsahovať náležitosti 

podľa ustanovenia § 605 OZ. V uvedenom prípade teda došlo k porušeniu predkupného 

práva ostatných spoluvlastníkov, teda oboch sestier pána Júliusa.   
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V prípade porušenia predkupného práva podielového spoluvlastníka ide o relatívne 

neplatný právny úkon (§ 40a OZ). Sestry majú teda možnosť dovolať sa relatívnej 

neplatnosti právneho úkonu v súlade s ustanovením § 140 OZ v spojení s ustanovením 

§ 40a OZ. Neplatnosti sa musia dovolávať voči všetkým účastníkom relatívne 

neplatného právneho úkonu, teda voči bratovi Júliusovi aj voči p. Krátkemu. Dovolať 

sa relatívnej neplatnosti možno súdnou cestou, tzv. určovacou žalobou (§ 137 písm. c) 

CSP) alebo právnym úkonom oboch sestier adresovaným p. Krátkemu a bratovi 

Júliusovi. Právny úkon, ktorým sa sestry dovolávajú relatívnej neplatnosti musí 

obsahovať dôvod tejto neplatnosti, teda porušenie ich predkupného práva. U každej zo 

sestier sa posudzuje tento právny úkon samostatne, každá musí svoje dovolanie sa 

relatívnej neplatnosti doručiť aj bratovi, aj p. Krátkemu. Právne účinky dovolania sa 

relatívnej neplatnosti nastanú okamihom nastávajú okamihom, kedy prejavy vôle 

sestier, ktorým sa dovolávajú dôvodu neplatnosti dôjde všetkým subjektom relatívne 

neplatného právneho úkonu, teda p. Krátkemu a Júliusovi, hoci aj doručením žaloby 

(rozsudok Najvyššieho súdu ČR, spis. zn. 22 Cdo 2474/2000 zo dňa 10.10.2001).  

Rozsudok o určení neplatnosti právneho úkonu má deklaratórny charakter. Relatívnej 

neplatnosti sa sestry musia domáhať vo všeobecnej 3-ročnej premlčacej lehote (§ 101 

OZ). Táto premlčacia lehota začína plynúť dňom nasledujúci po dni, ku ktorému vznikli 

účinky vkladu do katastra nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi 

Júliusom a p. Krátkym (Rc 71/2001).  Dovolaním sa relatívnej neplatnosti sa na kúpnu 

zmluvu medzi Júliusom a p. Krátkym hľadí ako keby nevznikol a obnovuje sa 

vlastnícke právo brata Júliusa.  

 

Ak by sestry mali záujem nadobudnúť spoluvlastnícky podiel brata Júliusa, môžu sa  

v súlade s ustanovením § 603 ods. 3 OZ voči  p. Krátkemu domáhať, aby im 

spoluvlastnícky podiel, ktorý nadobudol od brata Júliusa ponúkol na predaj, a to za 

rovnakých podmienok, za akých ho nadobudol od Júliusa. Ak p. Krátky dobrovoľne 

neponúkne spoluvlastnícky podiel na predaj sestrám p. Júliusa, tie sa môžu na súde 

domáhať vydania rozhodnutia, ktorým bude nahradený pri kúpnej zmluve prejav vôle 

nadobúdateľa, teda p. Krátkeho (§ 229 CSP). Právoplatný rozsudok ukladajúci p. 

Krátkemu povinnosť uzavrieť so sestrami zmluvu o prevode spoluvlastníckeho podielu 

nahrádza tento prejav vôle p. Krátkeho.  
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Pokiaľ ide o vzájomný vzťah medzi týmito právnymi prostriedkami, platí, že v prípade 

účinného dovolania sa relatívnej neplatnosti zmluvy medzi Júliusom a p. Krátkym, 

sestry sa už nemôžu úspešne domáhať, aby im p. Krátky ponúkol spoluvlastnícky podiel 

na predaj. Je teda potrebné, aby sestry zvážili, aký právny stav je pre nežiadúci a podľa 

toho zvolili vhodný právny prostriedok ochrany.  

 

b) Poraďte bratovi Júliusovi, ako má postupovať v prípade, že by sa chcel stať 

výlučným vlastníkom uvedených nehnuteľností, ale ostatné dve spoluvlastníčky 

mu svoje podiely nechcú predať. Dom má jediný vchod, jedinú prípojku vody a 

kanalizácie. 

 

Keďže nikoho nemožno nútiť, aby proti svojej vôli zotrval v spoluvlastníckom vzťahu, 

brat Július môže podať na súd žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového 

spoluvlastníctva podľa ustanovenia § 142 OZ. Žaloba bude smerovať voči obom 

sestrám, tie sú pasívne legitimované. Rozhodnutie súdu bude mať konštitutívne účinky. 

Konanie o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je konaním, v ktorých súd nie je 

viazaný návrhom účastníkov, v našom prípade návrhom Júliusa. Súd môže vyporiadať 

podielové spoluvlastníctvo aj iným spôsobom, ako navrhujú účastníci. Spôsoby 

vyporiadania vyplývajú z ustanovenia § 142 OZ. Súd vykoná vyporiadanie medzi 

Júliusom a sestrami jedným z nasledujúcich spôsobov: reálne vec rozdelí podľa výšky 

ich podielov alebo prikáže vec jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú 

náhradu. Ak žiadny zo spoluvlastníkov vec nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok 

rozdelí podľa podielov. Poradie uvedených spôsobov vyporiadania je záväzné. 

 

V našom prípade zo zadania vyplýva, že Július má záujem nadobudnúť spoluvlastnícke 

podiely svojich sestier. Ako prvú možnosť bude súd zvažovať reálne rozdelenie veci, 

čo však vzhľadom na skutočnosť, že ide o bytový dom a dom má len jeden vchod, jednu 

prípojku vody a kanalizácie asi nebude možné. Pri reálnom rozdelení veci musí súd 

zvážiť, či je vec fyzicky a právne deliteľná a na musí prihliadať na výšku 

spoluvlastníckym podielov a účelne využitie rozdelenej veci. Súd musí tiež zvážiť aj to, 

do akej miery možno od účastníkov požadovať vynaloženie nákladov spojených 

s reálnym rozdelením veci. Ak by reálne rozdelenie veci nebolo možné bez nákladných 

stavebných úprav, bolo by potrebné považovať vec z tohto hľadiska za nedeliteľnú (R 

61/1968).   
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Druhou možnosť je, že súd prikáže nehnuteľnosti do vlastníctva Júliusa s tým, že mu 

uloží povinnosť vyplatiť sestrám peňažnú náhradu zodpovedajúcu veľkosti ich 

podielov. Výška primeranej náhrady je daná cenou nehnuteľností obvyklá na danom 

miestne a v čase rozhodovania súdu. Súd musí v konaní prihliadať aj na to, či bude 

Július schopný primeranú náhradu sestrám zaplatiť. Ak by sa preukázalo, že nemá 

dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie náhrady, tak súd nemôže rozhodnúť 

o prikázaní nehnuteľností Júliusovi (rozsudok Najvyššieho súdu ČR, spis. zn. 22 Cdo 

1346/2002 zo dňa 29.7.2003). V takomto prípade by súd mohol rozhodnúť len o predaji 

veci a rozdeleniu výťažku z predaja medzi súrodencov.  

 

c) Paní Jana Krásna nesúhlasí s tým, aby bol jej brat Július výlučným vlastníkom 

nehnuteľností, napriek tomu, že ponúkaná cena je solídna a prevyšuje výnos z 

nájomného a ďalších platieb od nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome. 

Môže sa pani Krásna nejakým spôsobom žalobe brata Júliusa úspešne brániť? 

 

Podľa ustanovenia § 142 ods. 2 OZ z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší 

a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci 

a rozdelením výťažku.  Paní Krásna má k domu citovú väzbu, je vyššieho veku 

a plánuje užívať nehnuteľnosť na bývanie. Z uvedených dôvodov môže požadovať, aby 

súd podielové spoluvlastníctvo nezrušil a nevyporiadal. Ak súd dospeje k záveru, že sú 

dané dôvody hodné osobitného zreteľa, návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového 

spoluvlastníctva zamietne.  
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D. VZORY 

Vzor 1 – Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 

 

DOHODA O ZRUŠENÍ A VYPORIADANÍ PODIELOVÉHO 

SPOLUVLASTNÍCTVA 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 141 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení 

neskorších predpisov /ďalej len „Dohoda“/ 

medzi podielovými spoluvlastníkmi: 

 

Spoluvlastník č. 1: Petra Malá, rodné priezvisko Malá 

                                nar. 09.08.1988 

                                r.č. 885809/XXXX 

          trvale bytom Hlavná 77, 902 01 Pezinok 

                                štátny občan SR 

          /ďalej aj ako „Spoluvlastník č. 1“/ 

         

Spoluvlastník č. 2: Vladimír Malý, rod. Malý 

                                 nar. 04.01.1987 

                                 r.č. 870104/XXXX 

           trvale bytom Hlavná 77, 902 01 Pezinok 

                                 štátny občan SR 

                                /ďalej aj ako „Spoluvlastník č. 2“/ 

 

Spoluvlastník č. 3:  Daniela Malá, rod. Malá 

                                 nar. 07.03.1990 

                                 r.č. 905307/XXXX 

            trvale bytom Hlavná 77, 902 01 Pezinok 

                                 štátny občan SR 

                                 /ďalej aj ako „Spoluvlastník č. 3“/ 
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Spoluvlastník č. 4:  Nikola Malá, rod. Malá 

                                 nar. 14.02.1960 

                                 r.č. 605214/XXXX 

            trvale bytom Hlavná 77, 902 01 Pezinok 

                                 štátny občan SR 

                     /ďalej aj ako „Spoluvlastník č. 4“/ 

 

/všetci spoluvlastníci ďalej ako aj „Zmluvné strany“ alebo „Účastníci dohody“/ 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Účastníci dohody sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností zapísaných v katastri 

nehnuteľností spravovanom Správou katastra Pezinok na liste vlastníctva č. 792, okres Pezinok, 

obec Pezinok, katastrálne územie Grinava, ako parcely registra „C“ s parcelným číslom 

 1243/ 3, druh pozemku: záhrady, o výmere 311 m2 

 1243/ 4, druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 263 m2 

 1244/ 5, druh pozemku:  záhrady, o výmere 100 m2 

 1245/ 6, druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 104 m2 

 1246/ 7, druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 110 m2 

 a stavby – rodinného domu, súpisné číslo 81, ležiacom na parcele č. 1235/6, 

 

v podieloch: 

 

/ďalej len „Nehnuteľnosti“/. 

Spoluvlastník č. 1 Petra Malá                                   1/2 z titulu V 785/97 a 

  1/8  z titulu 21D 1107/00, Dnot 225/2000 

Spoluvlastník č. 2     Vladimír Malý 1/8  

Spoluvlastník č. 3     Daniela Malá                               1/8  

Spoluvlastník č. 4 Nikola Malá                                 1/8  
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1.2. Keďže účastníci dohody nemajú záujem na ďalšom trvaní podielového spoluvlastníctva 

k Nehnuteľnostiam v súčasnej podobe, dohodli sa na zrušení a vyporiadaní podielového 

spoluvlastníctva. 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o zrušení a následnom vyporiadaní 

podielového spoluvlastníctva k Nehnuteľnostiam.  

2.2. Zmluvné strany týmto zrušujú podielového spoluvlastníctvo k Nehnuteľnostiam 

a vzájomne sa vyporiadavajú takto:  

 Pozemky: parcelu registra C, parc. číslo 1243/ 3, druh pozemku: záhrady, o výmere 311 

m2  a parcelu registra C, parc. číslo 1243/ 7, druh pozemku:  zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 110 m2  nadobúda do výlučného vlastníctva spoluvlastník 2 

Vladimír Malý v podiele 1/1 bez povinnosti výplaty ostatným spoluvlastníkom, 

 

 Pozemky: parcelu registra C, parc. číslo 1243/ 4, druh pozemku:  zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 263 m2, parcelu registra C, parc. číslo  1243/ 5, druh pozemku:  

záhrady, o výmere 100 m2 a 1243/ 6, druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria, 

o výmere 104 m2 a stavbu: rodinný dom súpisné číslo 781, ležiaci na parcele č. 1685/6 

nadobúdajú do podielového spoluvlastníctva spoluvlastníci 1, 3 a 4 v podieloch: 

 

1. Petra Malá, rod. Malá                                         10/16 

2. Daniela Malá, rod. Malá                                       3/16 

3. Nikola Malá, rod. Malá                                        3/16. 

 

Článok III 

Nadobudnutie vlastníctva 

3.1. Účastníci dohody nadobudnú vlastnícke právo k Nehnuteľnostiam tak, ako je uvedené 

v tejto Dohode dňom právoplatného rozhodnutia príslušnej Správy katastra o povolení vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

3.2. Účastníci dohody týmto splnomocňujú spoluvlastníka č. 2 Vladimíra Malého na podanie 

návrhu na vklad vlastníckeho práva v zmysle tejto Dohody do katastra nehnuteľností.  
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3.3. Účastníci Dohody sa dohodli, že poplatky spojené s osvedčením podpisov účastníkov 

dohody a s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša spoluvlastník č. 2 

Vladimír Malý.   

Článok IV 

Ďalšie dojednania 

 

4.1. Účastníci dohody vyhlasujú, že im je známy stav Nehnuteľností, a že  ich v takomto stave 

nadobúdajú do vlastníctva/spoluvlastníctva.  

4.2. Účastníci dohody sú oboznámení so skutočnosťou, že na pozemkoch - parcelách registra 

C s parcelným číslom 1243/ 4, 1243/ 5, 1243/6 a na stavbe rodinný dom súpisné číslo 81, ležiaci 

na parcele č. 1243/6 viazne ťarcha – záložné právo v prospech Československej obchodnej 

banky, a.s.  

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1. Vzťahy Zmluvných strán upravené touto Dohodou ako aj vzťahy vznikajúce z tejto Dohody 

sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov a iných príslušných právnych predpisov. 

5.2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne, a to na základe dohody Zmluvných strán 

vyhotovenej vo forme datovaného a číslovaného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma 

Zmluvnými stranami. 

5.3. V prípade, že niektoré ustanovenia Dohody sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú 

neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsolétne), nemá to a ani to nebude mať za následok 

neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Dohody. Zmluvné strany 

sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné 

ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo 

najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Dohody musí byť 

zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda o nahradení iným ustanovením nebude uzavretá, 

rovnako však aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného 

alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné ustanovenia Dohody a ak také nie sú, potom 

také ustanovenia príslušných právnych predpisov, ktoré zodpovedajú kritériám podľa 

predchádzajúcej vety. 
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5.4. Táto Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každého 

spoluvlastníka a dva pre príslušnú Správu katastra nehnuteľností. 

5.5. Zmluvné strany svojimi podpismi na zmluve potvrdzujú, že sa so všetkými 

ustanoveniami zmluvy riadne oboznámili, tieto sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú 

ich slobodnú a vážnu vôľu upraviť vzájomné vzťahy dohodnutým spôsobom a zmluvná 

voľnosť zmluvných strán nie je žiadnym spôsobom obmedzená.  

 

V Pezinku, dňa 14.2.2020 

 

 

__________________                                 __________________ 

Petra Malá                                                    Daniela Malá 

 

 

___________________                               ___________________ 

Vladimír Malý                                             Nikola Malá 
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Vzor 2 - Rozhodnutie súdu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva  

 

 

ROZSUDOK 

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

Okresný súd XXX sudcom XXX v spore žalobcov: 1. A.A.., nar. X.X.XXXX, bytom XX, F a 

2. B.B., nar. XX.XX.XXXX, bytom  XXXX/XX, obaja zastúpení: XXX, advokátom, proti 

žalovaným: 1.C.C., nar. X.XX.XXXX, bytom XXXX/XX, a 2.D.D., nar. XX.X.XXXX, bytom 

Q. XX, T., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, takto 

 

r o z h o d o l : 

 

I. Z r u š u j e  s a  podielové spoluvlastníctvo žalobcov 1.,2. a žalovaných 1.,2. 

k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území XX, obec X. - parcela registra „C“ 

č. XXX o výmere XX m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria. a parcela registra „C“ č. 

XXX o výmere XXX m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, zapísaným na liste 

vlastníctva č. XXXX vedenom Okresným úradom X., katastrálnym odborom. 

 

II. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území X, obec X. - parcela registra „C“ č. 

XXX o výmere XX m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria a parcela registra „C“ č. XXX 

o výmere XXX m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria, zapísané na liste vlastníctva č. 

XXXX vedené Okresným úradom T., katastrálnym odborom sa p r i k a z u j ú do 

bezpodielového spoluvlastníctva žalobcov 1.,2.. 

 

III. Žalobcovia 1., 2. s ú p o v i n n í zaplatiť spoločne a nerozdielne žalovanej 1. náhradu za 

spoluvlastnícky podiel vo výške 7 428,50eur do 30 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. 

 

IV. Žalobcovia 1., 2. s ú p o v i n n í zaplatiť spoločne a nerozdielne žalovanému 2. náhradu za 

spoluvlastnícky podiel vo výške 7 428,50eur do 30 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. 

 

V. Žalobcovia 1., 2. m a j ú voči žalovaným 1.,2. nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 

%. 
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o d ô v o d n e n i e : 

 

1. Žalobcovia sa žalobou doručenou tunajšiemu súdu domáhali zrušenia ich podielového 

spoluvlastníctva so žalovanými k nehnuteľnostiam špecifikovaným v petite žaloby a 

jeho následného vyporiadania spôsobom, že predmetné nehnuteľnosti budú prikázané 

do ich výlučného vlastníctva a žalobcovia budú povinní žalovaným zaplatiť každému 

sumu vo výške 7 428,50 eur titulom konečného vyporiadania podielového 

spoluvlastníctva v lehote do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobu odôvodnili tým, 

že spolu so žalovanými sú podielovými spoluvlastníkmi sporných nehnuteľností, 

žalobca 1. v podiele 2/6-iny, žalobkyňa 2. v podiele 2/6-iny, žalovaná 1. v podiele 1/6-

ina a žalovaný 2. v podiele 1/6-ina. Žalobcovia tieto nehnuteľnosti užívajú, z čoho v 

súčasnosti nepochybne vyplýva ich záujem na vyporiadaní podielového 

spoluvlastníctva. Žalobcovia nielenže uhrádzajú platby a poplatky súvisiace s riadnym 

užívaním týchto nehnuteľností, ale navyše majú záujem o výstavbu rodinného domu na 

pozemku č. XXX o výmere XXX m2, ktorý je vedený ako zastavané plochy a nádvoria. 

Žalovaní v minulosti, ale i v súčasnosti sporné nehnuteľnosti riadne neužívali ani 

neobhospodarovali, navyše doposiaľ neprejavili akýkoľvek relevantný záujem o ich 

užívanie a preukázateľne nevenovali týmto nehnuteľnostiam žiadnu pozornosť, ani 

neprejavili akúkoľvek snahu, či iniciatívu o usporiadanie vzťahov. Výlučne zo strany 

žalobcov došlo k vybudovaniu oplotenia sporných pozemkov bez spolupodieľania sa 

žalovaných. Pred podaním žaloby sa opakovane písomnou i ústnou formou pokúšali 

o mimosúdnu dohodu so žalovanými, avšak bez akéhokoľvek reálneho dosiahnutia 

konsenzu pre obe strany. Žalobcovia vo svojej žalobe poukázali na ust. § 142 ods. 1 

Občianskeho zákonníka, pričom zdôraznili potrebu prihliadnutia na účelné využitie veci 

a zároveň citovali príslušnú judikatúru vzťahujúcu sa k otázke vyporiadania 

podielového spoluvlastníctva. Za daného skutkového stavu s ohľadom na veľkosť 

spoluvlastníckych podielov navrhli predmetné nehnuteľnosti prikázať do ich vlastníctva 

za náhradu vo výške stanovenej v znaleckom posudku č. XXX/XXXX vypracovanom 

znalcom XX., ktorý pripojili k podanej žalobe. 

 

2. Žalovaná 1. v písomnom vyjadrení k podanej žalobe navrhla predmetné nehnuteľnosti 

vyporiadať dohodou spolumajiteľov. Uviedla, že nehnuteľnosti ktoré sú predmetom 

žaloby zdedila po svojom otcovi spolu s bratmi Ľ. a T., o nehnuteľnosti sa riadne stará, 
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uhrádza platby a poplatky súvisiace s užívaním nehnuteľností, preto nesúhlasí s 

tvrdením žalobcov, že sa o pozemky náležite nestarala, keďže na rozdiel od žalobcov je 

ich spolumajiteľkou oveľa dlhšiu dobu. Žalobkyňa 2. je dcéra jej brata X., ktorý 

opakovaným porušením § 140 Občianskeho zákonníka previedol svoj spoluvlastnícky 

podiel na žalobkyňu 2. a tá následne na žalobcu 1. Žalobcovia svojvoľne bez súhlasu 

spoluvlastníkov, ako aj príslušných úradov začali zemné práce, výrub ovocných drevín 

a výkopových prác, ktorými predmetné nehnuteľnosti značne znehodnotili a to aj 

napriek upozorneniam spoluvlastníkov. Tvrdili, že aj tak to je ich a budú tam stavať. 

Keďže v tesnej blízkosti sporných nehnuteľností sa nachádza aj jej rodinný dom, kde 

má svoj spoluvlastnícky podiel, navrhla žalobcom spravodlivé vysporiadanie, ktoré 

však žalobcovia odmietli. 

 

3. Žalovaný 2. v písomnom vyjadrení k podanej žalobe uviedol, že k podielovému 

spoluvlastníctvu sporných nehnuteľností sa dostal dedením po svojom otcovi s 

rovnakým podielom ako jeho brat X. a sestra X.. Bez vedomia jeho, ako aj sestry X., 

brat T. previedol od dedičov po zosnulom R. L. ich spoluvlastnícky podiel porušením § 

140 a § 141 Občianskeho zákonníka na seba a svoju manželku bez vedomia a súhlasu 

spoluvlastníkov a neskôr zase bez vedomia svojich podielových spoluvlastníkov 

previedol svoj spoluvlastnícky podiel na svoju dcéru X. a tá na svojho terajšieho 

manžela, teda terajších žalobcov. Žalobcovia začali bezohľadne na uvedených parcelách 

stavebné úpravy, výruby drevín, znehodnocovacie práce so stavebných účelom na 

základe podvodne získaného stavebného povolenia, ktoré im bolo zrušené. Práce 

pokračovali aj napriek nesúhlasu a protestov spoluvlastníkov, ktorí žalobcom 

navrhovali výmenu a spravodlivé usporiadanie pozemkov. V závere svojho vyjadrenia 

žalovaný 2. navrhol odmietnuť žalobu ako neopodstatnenú a vyporiadať pozemky 

spravodlivým rozdelením na prospech všetkých strán. 

 

4. 4. Žalobcovia v písomnom vyjadrení (replika) zo dňa 15.1.2018 uviedli, že nie je 

pravdou tvrdenie žalovaných, že za všetkým je snaha žalobcov sa za smiešnu sumu 

dostať k pozemkom a potom ichdraho predať, mali a aj majú v úmysle na predmetnom 

pozemku začať výstavbu rodinného domu, v ktorom plánujú bývať aj so svojou dcérou. 

Nie je pravdou ani tvrdenie žalovaných týkajúce sa podvodného konania pri prevodoch 

spoluvlastníckych podielov na predmetných nehnuteľnostiach, pretože prevody boli 

vždy vykonané výlučne medzi blízkymi osobami, preto nedošlo k porušeniu §140 
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Občianskeho zákonníka. Predkupné právo žalovaných k prevádzanému 

spoluvlastníckemu podielu nevzniklo. Vo vzťahu k námietke žalovaných týkajúcej sa 

nízkej trhovej ceny stanovenej znaleckým posudkom uviedli, že žiadnym spôsobom 

činnosť znalca neovplyvnili, požiadali ho o stanovenie trhovej ceny a záver znalca 

potom premietli do petitu žaloby. Žalovaní vo svojom vyjadrení poukazujú na ceny 

pozemkov pre obec F. uvádzané na internetovom portáli, avšak výška navrhovanej 

predajnej ceny, ktorú stanovuje predávajúci častokrát nezodpovedá reálnej trhovej cene. 

V súvislosti s návrhom žalovaných na spravodlivé rozdelenie pozemkov žalobcovia s 

týmto návrhom nesúhlasia z dôvodu, že v prípade rozdelenia pozemku podľa veľkosti 

jednotlivých spoluvlastníckych podielov dôjde k jeho znehodnoteniu. Rozdelenie je síce 

reálne možné, avšak rozdelené pozemky nebude možné s ohľadom na ich nízku výmeru 

využiť ako stavebné pozemky a tým sa zníži ich trhová hodnota. V danej súvislosti 

poukázali na územný plán obce X., z ktorého vyplýva, že predmetné pozemky sa 

nachádzajú v časti, ktorá je primárne určená na výstavbu. Navrhli, aby súd vykonal 

vyporiadanie podielového spoluvlastníctva s ohľadom na účelné využitie veci v zmysle 

petitu žaloby. 

  

5. Podľa § 168 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok ( ďalej „CSP“), 

ak súd nerozhodne inak, nariadi pred prvým pojednávaním predbežné prejednanie 

sporu. 

 

6. Podľa § 170 ods. 1,2 CSP, na predbežnom prejednaní sporu súd v súčinnosti so stranami 

zistí, či sú splnené procesné podmienky, prípadne prijme opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov. Ak je to možné a účelné, súd sa pokúsi o vyriešenie sporu 

zmierom, prípadne stranám odporučí, aby sao zmier pokúsili mediáciou. 

 

7. Podľa § 171 ods. 1 CSP, ak sa spor nepodarilo vyriešiť zmierom, súd uloží stranám 

povinnosti potrebné na dosiahnutie účelu konania, najmä v súvislosti s prípravou 

pojednávania. Zároveň určí, ktoré skutkové tvrdenia sú medzi stranami sporné, ktoré 

skutkové tvrdenia považuje za nesporné, ktoré dôkazy vykoná a ktoré dôkazy nevykoná. 

Súd tiež uvedie svoje predbežné právne posúdenie veci a predpokladaný termín 

pojednávania. 

 

8. Podľa § 177 CSP, súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie. 
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9. Súd pred prvým pojednávaním nariadil predbežné prejednanie sporu, na ktorom sa 

pokúsilo vyriešenie sporu medzi stranami zmierom, avšak neúspešne, preto nariadil 

pojednávanie a po vykonanom dokazovaní zistil nasledovný skutkový stav. 

 

10. 10. Z výpisu z listu vlastníctva XXXX vedeného Okresným úradom X., katastrálnym 

odborom vyplýva, že žalobcovia spolu so žalovanými sú podielovými spoluvlastníkmi 

nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území X., obec X., okres X. a to - 

parcela registra „C“ č. XXX o výmere XX m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria 

a parcela registra „C“ č. XXX o výmere XXX m2 vedená ako zastavané plochy a 

nádvoria, žalobca 1. v spoluvlastníckom podiele 2/6-ina, žalobkyňa 2. v 

spoluvlastníckom podiele 2/6-ina, žalovaná 1. v spoluvlastníckom podiele 1/6-ina a 

žalovaný 2. v spoluvlastníckom podiele 1/6-ina. 

 

11. V znaleckom posudku č. XXX/XXXX predloženom žalobcami spolu so žalobou, ktorý 

vypracoval dňa XX.X.XXXX YY znalec z odboru Stavebníctvo, Pozemné stavby, 

Odhad hodnoty nehnuteľností, je uvedená všeobecná hodnota predmetných 

nehnuteľností ( stavby a pozemky) v celkovej výške 44 571,- eur. V tomto znaleckom 

posudku znalec v popise pozemkov uviedol, že ide o pozemky zapísané ako zastavané 

plochy a nádvoria v kat. úz. X.. V súčasnosti na parc. č. XXX sa nachádza rodinný dom 

s.č. XXXX, ktorý je však vo veľmi zlom technickom stave a nie je predmetom 

vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Pozemky sa nachádzajú za rodinným 

domom s.č. XXXX, v súčasnosti je k nim prístup cez dvor tohto rodinného domu, v 

budúcnosti je možné vytvoriť prístup z opačnej strany pozemku parc. č. XXX. Pozemky 

sú mierne svahovité, ich hodnotu ovplyvňuje blízkosť kúpeľného mesta T. a pri určení 

ceny pozemkov vychádzal z ceny pozemkov v T. vo výške 80 %. 

 

12. V odbornom stanovisku k vplyvu rozdelenia podľa spoluvlastníckych podielov parc.č. 

XXX E. XXX v kat. úz. X. zo dňa XX.XX.XXXX znalec YY uviedol, že predmetné 

pozemky sú v súčasnosti využívané ako zastavané, na parc. č. XXX je postavený C. H., 

ktorý je v zlom technickom stave. Po úkone rozdelenia pozemkov na jednotlivé menšie 

pozemky, tieto novovytvorené pozemky budú mať malú šírku a aj pôvodné parcely 

budú mať nedostatočnú šírku na využitie tých pozemkov, ako stavebných pozemkov na 

ktoré sú určené. Na týchto úzkych pozemkoch nebude možné umiestniť stavbu v zmysle 
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stavebného zákona, nebude možné dodržať odstupy od susedných pozemkov. Táto 

skutočnosť v značnej miere bude mať vplyv na hodnotu pozemkov, ich hodnota klesne 

nakoľko v podstate budú nepredajné ako stavebné pozemky. 

 

13. Vzhľadom na rozdielne stanoviská sporových strán vo vzťahu k spôsobu vyporiadania 

ich podielového spoluvlastníctva, ako aj v záujme zachovania zákonného postupu pri 

vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, súd ustanovil uznesením zo dňa 03.12.2018, 

právoplatným dňa 01.01.2019 v konaní znalca z odboru: geodézia, kartografia a 

kataster, odvetvie: geodézia, kartografia a fotogrametria, K.. T. U., ktorého úlohou bolo 

po preštudovaní spisu, obhliadke na mieste samom a v prípade potreby v súčinnosti s 

konzultantom z odboru stavebníctvo určiť, či je možné sporné nehnuteľnosti reálne 

rozdeliť. 

 

14. Znalec vypracoval znalecký posudok č. XX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX, ktorý sa 

nachádza na č.l. XX a nasl. súdneho spisu. V tomto znaleckom posudku znalec po 

preštudovaní spisového materiálu a po vykonaní obhliadky nehnuteľností za účasti 

sporových strán, v závere navrhol reálne rozdelenie nehnuteľností návrhmi č. 3 a 4, 

pričom návrh č. 4 podľa názoru znalca je v prípade reálnej deľby vhodnejším riešením, 

nakoľko zohľadňuje všetky podmienky pre dobre možnú deľbu s ohľadom na 

spoluvlastnícke podiely pri vstupe na pozemok. Na strane 13/31 znaleckého posudku 

znalec vychádzal z predpokladu, aby rozdelené nehnuteľnosti plnili účel - funkčné 

využitie, ktorý plnili pred ich rozdelením. Pozemok je toho času využívaný z časti na 

pestovanie, z časti leží úhorom, z časti je využívaný ako prístup k starému rodinnému 

domu. Samotný návrh reálneho rozdelenia zohľadňuje uvedené aspekty tak, aby reálna 

deľba bola dobre možná, t.j. po reálnom rozdelení nehnuteľností každý z vlastníkov 

bude mať svoj podiel bez toho aby bolo nutné vytvoriť vecné bremeno prístupu na 

niektorú časť iného pozemku, každý z vlastníkov bude môcť využívať svoju 

nehnuteľnosť v celom rozsahu tak, ako bol funkčne využitý pred rozdelením. Časť 

pozemku pod L. H. ležiaci na parc. č. XXX, ktorý pripadá ostatným spoluvlastníkom, 

bol rozdelený a zahrnutý do novovytvorených pozemkov medzi spoluvlastníkov. 

Samotné vytýčenie nových hraníc pozemkov nebolo vykonané, nakoľko vyznačenie v 

teréne by nebolo nateraz účelné a hospodárne. V prípade reálnej deľby a rozhodnutia 

súdu je nutné vypracovať geometrický plán. 

 



156 

 

15. Žalobcovia prostredníctvom právneho zástupcu v záverečnom vyjadrení na pojednávaní 

dňa X.X.XXXX prezentovali svoj názor, že znalecký posudok XX preukázal, že nie je 

možné rozdeliť sporný pozemok bez toho, aby došlo k jeho znehodnoteniu. Podľa 

návrhu č. 4 v znaleckom posudku by novovzniknuté pozemky mali nasledovné šírky, 

šírka pozemku žalobkyne 1. by bola 6,66 m, žalobcu 2. -3,31 m, žalovanej 1. - 5,7 m a 

žalovaného 2. - 5,13 m. Bez rozporu je teda preukázané, že takto vytýčené nové 

pozemky o daných šírkach by nemohli byť použité pre terajší účel, t.j. ako stavebné 

pozemky. Využitie na iný účel by malo za následok zníženie hodnoty ich trhovej ceny. 

Rozdelenie pozemkov je nemysliteľné a v príkrom rozpore so zásadou účelného 

využitia pozemku do budúcna. 

 

16. Žalovaní v záverečnom vyjadrení uviedli, že podľa znaleckého posudku XX je 

rozdelenie pozemku dobre možné, lebo samotný návrh reálneho rozdelenia pozemku 

zohľadňuje uvedené aspekty, t.z. po reálnom rozdelení pozemku bude mať každý z 

vlastníkov svoj podiel bez toho, aby tvoril vecné bremeno, každý z vlastníkov bude 

môcť využívať svoju nehnuteľnosť v celom rozsahu. Poukázali na nadobudnutie 

sporných pozemkov v rozpore so zákonom bez súhlasu spoluvlastníkov. Darovacia 

zmluva č. XXXXX vykazuje znaky neplatnosti, pretože H. U. nie je podpísaná. 

 

17. Podľa § 136 ods.1, 2 Občianskeho zákonníka ( ďalej „ OZ“), vec môže byť 

v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Spoluvlastníctvo je podielové alebo 

bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi. 

 

18. Podľa § 137 ods. 1, 2 OZ, podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na 

právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Ak nie je 

právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých 

spoluvlastníkov rovnaké. 

 

19. Podľa § 139 ods. 1, 2 OZ, z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení 

a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. O hospodárení so spoločnou 

vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri 

rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh 

ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. 
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20. Podľa § 141 ods. 1 OZ, spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a 

o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda 

musí byť písomná. 

 

21. 21. Podľa § 142 ods. 1 OZ, ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná 

vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť 

podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd 

vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom 

na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka 

voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi 

jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. 

 

22. V prípade ak o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozhoduje súd autoritatívne, musí 

pr iprocesnom postupe dodržať poradie a podmienky použitia jednotlivých spôsobov 

vyporiadania zrušeného spoluvlastníctva, lebo sú preň záväzné. Zákonom 

preferovaným spôsobom likvidácie spoluvlastníckych vzťahov je rozdelenie veci medzi 

spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov. Pri tomto spôsobe zrušenia spoluvlastníctva 

musí ísť o deliteľnú vec (z technického hľadiska) a jej rozdelenie musí byť aj funkčne 

opodstatnené, t.j. vtedy, keď rozdelením veci vzniknú samostatné veci, ktoré ich 

vlastníkom môžu aj naďalej slúžiť spôsobom, ktorý zodpovedá ich povahe a 

spoločenskému poslaniu(záujmu), okrem toho je nevyhnutné prihliadať i na to, aby 

rozdelením vznikli samostatné veci v právnom zmysle a aby rozdelenie bolo možné 

zapísať vkladom práva do katastra nehnuteľností. Ak nie je rozdelenie veci dobre 

možné, súd použije ďalší spôsob zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva, ktorým je 

prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu. Pri 

rozhodovaní o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva súdom, a to nielen 

rozdelením veci, ale aj prikázaním doterajšej spoločnej veci niektorému (niektorým) zo 

zostávajúcich podielových spoluvlastníkov za primeranú náhradu, súd musí prihliadať 

na tri kritériá vyplývajúce z druhej a tretej vety § 142 ods. 1 OZ, a to: veľkosť 

spoluvlastníckych podielov, účelné využitie veci a prípadné násilné správanie 

podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Vychádzajúc najmä zo slov 

"prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci", možno vyvodiť, že 

to nie sú jediné hľadiská, podľa ktorých sa vo veci musí rozhodnúť, ale sú jediné, ktoré 

zákon výslovne uvádza, a teda aj prioritné, na ktoré súd musí prihliadnuť v takom 
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poradí, v akom sú uvedené v zákone. Hľadisko účelného využitia veci sa teda uplatní 

najmä pri rovnosti spoluvlastníckych podielov sporových strán. Závery súdu o veľkosti 

spoluvlastníckych podielov a o tom, kto môže predmet spoluvlastníctva po jeho 

vyporiadaní využiť účelnejšie, sú závermi skutkovými, a nie právnymi. V tomto smere 

prichádzajú do úvahy právne závery len vo vzťahu k hodnoteniu významu jedného 

kritéria a jeho porovnania s iným. Možno však prihliadať aj na iné skutočnosti, než sú 

uvedené v zákone (napr. na to, kto a akou mierou sa pričinil o nadobudnutie spoločnej 

veci, kto ju zveľaďoval, a pod.). Primeranou náhradou tomu spoluvlastníkovi, ktorému 

vec nebola prikázaná do vlastníctva, by nemala byť len cena podľa cenového predpisu, 

ale všeobecná cena, t.j. taká cena, za ktorú by sa nehnuteľnosť mohla predať z voľnej 

ruky v mieste, kde sa nachádza, a v čase nadobudnutia vlastníctva, teda cena určená 

podľa ponuky a dopytu. Podľa nej sú niektoré nehnuteľnosti vzhľadom na svoju polohu, 

využiteľnosť, celkovú atraktívnosť a pod. nepredajné za cenu zistenú podľa cenového 

predpisu, zatiaľ čo iné možno predať za vyššiu cenu. Týmto smerom sa uberá aj súdna 

prax (R 43/1997), ktorá poukazuje najmä na dikciu zákonného ustanovenia § 142 ods. 

1, ktoré výslovne hovorí o primeranej náhrade, a nie o náhrade určenej podľa cenového 

predpisu. Len v takomto prípade nie je žiaden zo spoluvlastníkov rozhodnutím súdu 

zvýhodnený alebo znevýhodnený, pretože nadobúdateľ musí zaplatiť za skutočnú 

hodnotu získanej veci a odstupujúci spoluvlastník za svoj podiel dostane taký finančný 

ekvivalent, za ktorý si môže v prípade potreby zaobstarať podobnú vec alebo podiel na 

nej, ktorý v tomto konaní stratil. 

 

23. Predmetom prejednávaného sporu je zrušenie a vyporiadanie podielového 

spoluvlastníctva sporových strán k nehnuteľnostiam, ktoré sú špecifikované vo výroku 

tohto rozhodnutia. Za nesporné tvrdenie súd považoval existenciu podielového 

spoluvlastníctva strán k nehnuteľnostiam a vôľu strán ako podielových spoluvlastníkov 

ďalej nezotrvať v tomto spoluvlastníckom vzťahu. Nakoľko sa sporové strany 

nedokázali dohodnúť na spôsobe vyporiadania zrušeného podielového spoluvlastníctva, 

pretože žalobcovia trvali na prikázaní nehnuteľností do ich vlastníctva za náhradu a 

žalovaní trvali na reálnom rozdelení podľa spoluvlastníckych podielov, spôsob 

vyporiadania zostal sporným. Z listu vlastníctva č. XXXX vyplýva, že sa jedná o dva 

pozemky v celkovej výmere XXX m2 (parc. č. XXX o výmere XX m2 a parc. č. XXX 

o výmere XXX m2). 
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24. Za účelom odstránenia sporného tvrdenia, ale aj potreby dodržania zákonného postupu 

v zmysle ust.§ 142 ods. 1 OZ, podľa ktorého je potrebné najprv skúmať možnosť 

reálneho rozdelenia veci, súd vykonal znalecké dokazovanie, ktorého účelom bolo zistiť 

možnosť reálnej deľby predmetnej nehnuteľnosti a jej následného možného využitia. 

 

25. Znalec K.. T. U., v znaleckom posudku navrhol reálne rozdelenie nehnuteľností, pričom 

vychádzal z predpokladu, aby rozdelené nehnuteľnosti plnili účel - funkčné využitie, 

ktorý plnili pred ich rozdelením. Uviedol, že pozemok je toho času využívaný z časti na 

pestovanie, z časti leží úhorom, z časti je využívaný ako prístup k starému rodinnému 

domu. Reálna deľba je podľa jeho názoru dobre možná, t.j. po reálnom rozdelení 

nehnuteľností každý z vlastníkov bude mať svoj podiel bez toho, aby bolo nutné 

vytvoriť vecné bremeno prístupu na niektorú časť iného pozemku a každý z vlastníkov 

bude môcť využívať svoju nehnuteľnosť v celom rozsahu tak, ako bol funkčne využitý 

pred rozdelením. 

 

26. Z pohľadu práva je pozemok vecou deliteľnou, ktorú je možné rozdeliť na viacero častí, 

čím vzniknú samostatné veci, avšak podmienkou delenia je, aby si vec, ktorá vznikne 

po rozdelení zachovala svoju podstatu, účel, ktorý plnila pred rozdelením. To znamená, 

že účel veci, ktorá sa delí sa musí zhodovať s účelom veci, ktorá vznikla rozdelením. V 

prejednávanom spore sa jedná o pozemok, ktorý je využívaný čiastočne na pestovanie, 

čiastočne leží úhorom a čiastočne sa využíva ako prístup k starému rodinnému domu. 

Pokiaľ ide o súčasné využívanie tohto pozemku, po jeho reálnom rozdelení, 

zohľadňujúc zachovanie spoluvlastníckych podielov sporových strán, by rozdelené 

pozemky plnili ten istý účel -funkčné využitie, ako pred rozdelením ( záver znalca v 

znaleckom posudku č. XX/XXXX na strane XX/XX), teda by sa pozemky využívali 

čiastočne na pestovanie, čiastočne by ležali úhorom a čiastočne by sa využívali ako 

prístup k starému rodinnému domu, avšak takýto ďalší spôsob využívania je v zjavnom 

rozpore so zásadou ich účelného využitia ( § 142 ods. 1 tretia veta za bodkočiarkou OZ). 

Touto deľbou by vznikli jednotlivé menšie pozemky, čím by jednoznačne došlo k ich 

znehodnoteniu, pretože by klesla ich hodnota. Navyše sa jedná o stavebné pozemky 

(zastavané plochy a nádvoria), ktoré by po ich rozdelení už nemohli byť využívané na 

účely, na ktoré sú určené, teda ako stavebné pozemky, pretože by mali nedostatočnú 

šírku, bola by tým popretá zákonná zásada účelného využitia a absolútne by sa minul 

účinku úmysel a zrejmý zámer žalobcov využívať sporné pozemky na účely výstavby 
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rodinného domu. Žalobcovia už v podanej žalobe prezentovali svoj jasný a zrejmý 

zámer v súvislosti s využitím pozemkov do budúcna a v tomto smere zostali počas 

celého priebehu sporového konania (písomné vyjadrenia, ústne prednesy na 

pojednávaní, záverečné vyjadrenia) konzistentní. Napokon i samotní žalovaní vo 

svojich vyjadreniach nepopierali úmysel žalobcov postaviť na sporných 

nehnuteľnostiach rodinný dom, čím potvrdili zámer žalobcov v súvislosti s budúcim 

využitím pozemkov na stavebné účely. Zo strany žalovaných však nebol žiadnym 

spôsobom prezentovaný ich zámer ako mienia s pozemkami v budúcnosti nakladať, 

žalovaná 1. sa počas celého konania, či už písomne alebo ústne na pojednávaniach jasne 

a zrejme nevyjadrila tak k súčasnému využívaniu svojho spoluvlastníckeho podielu na 

pozemkoch, ale ani k budúcemu účelnému využitiu pozemku, pričom tvrdenie, že je 

spoluvlastníčkou oveľa dlhšiu dobu ako žalobcovia nemôže v danom spore obstáť. Ani 

z vyjadrení a prednesov žalovaného 2. nemožno vyvodiť jasný a zrejmý zámer o 

spôsobe tak súčasného užívania sporných pozemkov a tiež i do budúcna. Jeho 

vyjadrenia boli neisté, neúplné, vyhýbavé, nepresvedčivé, dokonca otázku súdu ako 

mieni využívať pozemok do budúcna považoval za zásah do jeho práv. Z uvedeného je 

teda celkom nesporne a jednoznačne možné dospieť k záveru, že žalobcovia mali a 

naďalej majú eminentný záujem nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom sporu užívať na 

účel, na ktorý sú určené, teda ako stavebné pozemky, pričom sa žalovaným nepodarilo 

preukázať. Poukazujúc na zásadu, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený, aby zotrval 

v podielovom spoluvlastníctve a právo každého spoluvlastníka podať na súd návrh na 

zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vychádzajúc z nesporného 

tvrdenia vo vzťahu k zrušeniu podielového spoluvlastníctva sporových strán, súd zrušil 

podielové spoluvlastníctvo žalobcov 1.,2. a žalovaných 1.,2. k nehnuteľnostiam 

zapísaným na liste vlastníctva č. XXXX, ktoré sú konkrétne označené vo výroku I. 

 

27. Poukazujúc na zásadu, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený, aby zotrval 

v podielovom spoluvlastníctve a právo každého spoluvlastníka podať na súd návrh na 

zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vychádzajúc z nesporného 

tvrdenia vo vzťahu k zrušeniu podielového spoluvlastníctva sporových strán, súd zrušil 

podielové spoluvlastníctvo žalobcov 1.,2. a žalovaných 1.,2.k nehnuteľnostiam 

zapísaným na liste vlastníctva č. XXXX, ktoré sú konkrétne označené vo výroku I. 
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28. Vychádzajúc z vykonaného dokazovania a po zhodnotení dôkazov tak jednotlivo ako aj 

v ich vzájomných súvislostiach, prihliadnúc pritom na všetko, čo vyšlo počas konania 

najavo, súd v záujme zachovania zásady účelného využitia pozemku do budúcna (§ 142 

ods. 1, tretia veta za bodkočiarkou OZ ), s poukazom na odôvodnenie v odseku 26. tohto 

rozsudku, rozhodol o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva sporových strán vo 

výroku II. prikázaním pozemkov do bezpodielového spoluvlastníctva žalobcov, ktorí sú 

manželia, pretože na ich strane možno jednoznačne vyhodnotiť ich zámer a záujem v 

súvislosti s účelným využitím pozemkov do budúcna. Zo strany žalovaných nebol v 

konaní preukázaný ich súčasný ale ani budúci záujem o využívanie pozemkov na účel, 

na ktorý sú určené. 

 

29. Vzhľadom na skutočnosť, že žalovaní spôsobom vyporiadania ich podielového 

spoluvlastníctva stratili hodnotu spočívajúcu v podiele na predmetných pozemkoch, súd 

rozhodol o povinnosti žalobcov vyplatiť žalovaným náhradu zodpovedajúcu hodnote 

ich podielov. Nakoľko žalobcovia hodnotu pozemkov preukázali znaleckým posudkom 

vypracovaným znalcom z odboru Stavebníctvo, Pozemné stavby, Odhad hodnoty 

nehnuteľností, ktorý určil ich všeobecnú hodnotu metódou polohovej diferenciácie, pri 

určení výšky vyporiadacieho podielu vychádzal súd z tejto všeobecnej hodnoty, teda zo 

sumy 44.571,- eur a hodnota podielu žalovaných tak predstavuje sumu 7 428,50 eur (4 

571 eur ÷ 6). Súd vo výrokoch III. a IV. zaviazal žalobcov solidárne vyplatiť každému 

zo žalovaných im prislúchajúcu náhradu v lehote do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. 

 

30. Vo vzťahu k výške náhrady za spoluvlastnícky podiel súd odkazuje na konštantnú 

judikatúru, ktorá vykladá pojem „primeraná náhrada“ ako hodnotový ekvivalent 

vyjadrený v peniazoch – umožňujúci podľa miestnych podmienok obstaranie podobnej 

veci - predstavovaný podielom spoluvlastníka, ktorý bol prisúdený ostatným 

spoluvlastníkom. Primeranou náhradou je teda príslušný podiel zodpovedajúci 

všeobecnej cene veci ( Stanovisko občianskoprávneho kolégia NS SR z 20.10.1997, Cpj 

30/97 ).Primeraná náhrada musí vyjadrovať cenu, ktorá závisí nielen od konštrukcie a 

vybavenia, ale aj od dopytu a ponuky v danom mieste a čase. Základom pre určenie 

primeranej náhrady pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti je jej 

všeobecná cena obvyklá v danom mieste v čase rozhodovania ( rozsudok Najvyššieho 

súdu ČR, sp. zn. 22 Cdo 1676/2002 ). 
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31. Podľa § 255 ods. 1 CSP, súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej 

úspechu vo veci. 

 

32. Podľa § 262 ods. 1 CSP, o nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd 

v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. 

 

33. Podľa § 262 ods. 2 CSP, o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po 

právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré 

vydá súdny úradník. 

 

34. Súd pri rozhodovaní o náhrade trov konania vychádzal zo zásady zodpovednosti za 

výsledok sporu t.j. zo zásady úspechu. Základným meradlom pre nárok na náhradu trov 

konania je teda miera procesného úspechu vo veci. Pri určení pomeru dosiahnutého 

úspechu súd vychádzal z toho, aký nárok si žalobcovia uplatnili v žalobe v pomere k 

tomu, ako rozhodol súd. Z uvedeného vyplýva, že žalobcovia boli v danom spore plne 

úspešnou stranou, preto im patrí voči neúspešným žalovaným nárok na náhradu účelne 

vynaložených trov celého konania v plnom rozsahu ( 100%). 

 

35. O výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti tohto 

rozsudku samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník. 

 

 

Poučenie: 

2. Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie ........ 
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KAPITOLA 7 

ZRUŠENIE A VYPORIADANIE BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV 

 

A. TEORETICKÁ ČASŤ 

1. Čo je to BSM manželov? 

2. Vymenujte subjekty BSM. 

3. Je možné dohodou vylúčiť vznik BSM? 

4. Čo tvorí predmet BSM? 

5. Čo je z BSM manželov vylúčené? 

6. Uveďte akým spôsobom môže zaniknúť BSM. 

7. Čo je to relatívny zánik BSM? 

8. Čo je to absolútny zánik BSM. 

9. Môžu manželia počas trvania manželstva uzavrieť dohodu o zrušení a vyporiadaní 

BSM?  

10. Čo je podmienkou pre zrušenie BSM manželov v prípade, ak jeden z manželov získal 

podnikateľské oprávnenie? 

11. Vysvetlite pojem vyporiadanie BSM.  

12. Vymenujte subjekty vyporiadania BSM. 

13. Aké sú pravidlá vyporiadania BSM manželov?  

14. Aké sú spôsoby vyporiadania BSM manželov? 

15. Akú formu musí mať dohoda o vyporiadaní BSM? 

16. Vysvetlite zásadu rovnosti podielov pri vyporiadaní BSM. 

17. Uveďte, čo je výsledkom vyporiadania BSM manželov? 

18. K akému okamihu sa zisťuje rozsah spoluvlastníctva, ktoré bude predmetom 

vyporiadania BSM? 

19. Uveďte dĺžku lehoty, ktorá slúži na vyporiadanie BSM po zániku manželstva. Čo 

v prípade, ak v uvedenej lehote nedôjde k vyporiadaniu BSM súdom/dohodou strán.  

20. Vysvetlite, čo znamená zákonná domnienka vyporiadania a v akých prípadoch nastáva. 

21. Akým spôsobom dochádza k vyporiadaniu novoobjaveného majetku.  
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B. PRAKTICKÁ ČASŤ 

 

1. Praktický prípad 

Pán Novák získal počas trvania manželstva živnostenské oprávnenie. Spoločnosti sa spočiatku 

darilo, zisk v roku 2015 predstavoval 150.000 Eur. V roku 2017 kúpil pán Novák služobné auto 

na leasing v hodnote 55.000,-Eur, ktoré spláca v mesačných splátkach 950 Eur, auto je stále vo 

vlastníctve leasingovej spoločnosti. V roku 2018 sa pánov Novákovi v jeho podnikaní prestalo 

dariť, pán Novák potreboval peniaze na podnikania a preto 7.8.2019 predal kamarátovi byt, 

ktorý bol v jeho výlučnom vlastníctve. Na majetok pána Nováka bol 12.11.2019 vyhlásený 

konkurz.  

a) Akým spôsobom zaniklo BSM manželov Novákových? 

b) Aké sú pravidlá vyporiadania BSM po vyhlásení konkurzu na jedného z manželov?  

c) Akým spôsobom sa vyporiada BSM manželov Novákových? 

 

2. Praktický prípad 

Manželka sa stala pred uzatvorením manželstva v roku 2004 členkou stavebného bytového 

družstva Bratislava IV. Manželia uzatvorili manželstvo 19.6.2004, družstevný byt počas trvania 

manželstva zrekonštruovali čiastočne z prostriedkov, získaných zo spotrebného úveru vo výške 

50.00 Eur, čiastočne z prostriedkov – svadobného daru,  získaných od rodičov manžela. 

Manželstvo zaniklo roku 2018.  

Riešte vzniknutú situáciu. Akým spôsobom sa vyporiada BSM bývalých manželov?  

 

3. Praktický prípad 

Manželka počas trvania manželstva nadobudla v rámci dedičstva 3 izbový byt, ktorý dala do 

prenájmu. Byt postupne rekonštruovala, rekonštrukčné práce hradila čiastočne z prostriedkov, 

získaných z prenájmu bytu, časť rekonštrukcie manželka hradila zo spotrebného úveru z banky. 

Manželia si počas trvania manželstva kúpili chatu, prostriedky na nákup nehnuteľnosti získali 

z hypotekárneho úveru, ktorý zabezpečili bytom, vo vlastníctve manželky. Manželstvo zaniklo 

rozvodom, BSM doposiaľ nebolo vyporiadané. 

Riešte vzniknutú situáciu. Aké sú možnosti vyporiadania BSM manželov? 
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4. Praktický prípad 

Pán a pani Kováčoví uzavreli manželstvo v roku 2010, za trvania manželstva nadobudli ornú 

pôdu o výmere 4200m2. Ich manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu Bratislava 

I, ktorý nadobudol právoplatnosť 17.7.2015. Žaloba na vyporiadanie BSM nebola doposiaľ 

podaná. Pán Kováč sa dostal do zlej finančnej situácie a v apríli 2018 sa rozhodol ornú pôdu 

odpredať. Rokovania o odpredaji však trvali dlhšie, až napokon našiel kupca na predmetnú 

nehnuteľnosť v decembri 2018.  

a) Aký je vlastnícky režim k ornej pôde v apríli 2018? Ako mal pán Kováč postupovať 

v prípade predaja ornej pôdy v apríli 2019? 

b) Aký bude postup pána Kováča pri predaju pozemkov – ornej pôdy v decembri 2018? 

c) Aké následky by malo porušenie predkupného práva pani Kováčovej? 

d) Uveďte spôsoby vyporiadania BSM po zániku manželstva.  

 

5. Praktický prípad 

Peter a Lucia žijú v spoločnej domácnosti, spoločne si po dvojročnej známosti kúpili byt, na 

ktorý si zobral Peter úver. Tento byt spoločne zariadili, na zariadenie si zobrala Lucia spotrebný 

úver. Po 3 rokoch spoločného spolužitia uzavreli manželstvo, následne uzavreli dohodu, na 

základe ktorej sa dohodli, že byt bude patriť do BSM. Manželstvo po 4 rokoch zaniklo 

rozvodom. Manželia podali návrh na súd o vyporiadanie BSM. 

a) Aký majetok bude predmetom vyporiadania BSM po rozvode manželov? 

b) Tvorí byt, nadobudnutý pred manželstvom, BSM? Bola dohoda o rozšírení BSM, 

uzatvorená po vzniku manželstva, ktorá sa týkala bytu nadobudnutého pred 

manželstvom, platná? 

 

6. Praktický prípad 

Navrhovateľ sa domáha na súde zrušenia BSM manželov za trvania manželstva z dôvodu, že 

sa momentálne nachádza vo výkone trestu odňatia slobody a má obavu z toho, že jeho manželka 

počas tohto obdobia prevedie na tretie osoby vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktoré 

spoločne nadobudli počas trvania manželstva.  Navrhovateľ žiada, aby súd zrušil BSM 

manželov a aby nehnuteľnosti, ktoré nadobudli za trvania manželstva, patrili do jeho výlučného 

vlastníctva. 
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a) Uspeje s týmto návrhom manžel na súde? 

b) Je možné vylúčiť vznik BSM aj na veci, ktoré patria do BSM manželov? 

c) V akých prípadoch je možné súd zrušiť BSM počas trvania manželstva? 

 

7. Praktický prípad 

Pán Emil začal počas trvania manželstva podnikať ako živnostník, zriadil si prevádzkareň 

v priestoroch rodinného domu, ktorý spoločne s manželkou obývali a ktorý zdedil. 

Prevádzkareň zariadil nábytkom, ktorý našiel v garáži rodinného domu, tento nábytok manželia 

nevyužívali. Na výkon svojej podnikateľskej činnosti občas využíval osobný automobil, 

patriaci manželke. Podnikaniu pána Emila sa prestalo v roku 2016 dariť, pán Emil z obavy, aby 

neohrozil rodinný majetok, previedol vlastnícke právo k rodinnému domu na svoju manželku 

a manželka podala návrh na súd o zrušenie BSM.  

a) Bude manželka so svojim návrhom na súde úspešná?  

b) Čo by ste poradili manželom v riešení vzniknutej situácie s cieľom neohroziť majetok, 

patriaci do BSM? 

 

8. Praktický prípad 

Manželstvo Jána a Márie bolo vyhlásené Rozsudkom Okresného súdu Bratislava I dňa 

15.5.2016 za neplatné. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 30.5.2016. Manželia počas 

trvania manželstva nadobudli rodinný dom s pozemkom z prostriedkov, ktoré získal pán Ján 

z dedičstva po svojich rodičoch, zariadenie zakúpili zo spotrebného úveru, ktorý uzatvoril pán 

Ján a splácali ho obaja manželia. Manželia dostali do daru od brata manžela osobný automobil, 

vzhľadom k tomu, že manžel už automobil vlastnil, prepísal ho na svoju manželku. 

Uveďte, ako by ste vyporiadali BSM manželov.  

 

9. Praktický prípad 

Manželia Krutí sa rozviedli, vyporiadali si BSM dohodou, avšak dohoda sa týkala iba 

niektorých vecí, ktoré nadobudli počas trvania manželstva. Ostatné veci si nevyporiadali, 

nevedia sa dohodnúť najmä vyporiadania vlastníctva k drahej audio a video technike, ktorou si 

postupne zariadili domácnosť, drahých šperkov, ktoré obdaroval manžel svoju manželku 

a Perzských kobercov.  
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a) Možno vyporiadať iba časť majetku, patriaceho do BSM? 

b) Akým spôsobom by ste postupovali pri vyporiadaní zvyšného majetku? 

 

10. Praktický prípad 

Pán Milan, akademický maliar, je so svojou manželkou v rozvodovom konaní. Počas 

manželstva vytvoril veľké množstvo diel - sôch, obrazov, zisk z predaja  ktorých použil na 

rozšírenie svojej súkromnej zbierky nákupom umeleckých diel od iných autorov. Pán Milan sa 

profesionálne venoval behaniu maratónov, pri jednom preteku si zlomil ruku a trvalo poškodil 

jej hybnosť. Za škodu na zdraví mu poisťovňa doposiaľ nevyplatila náhradu za stratu na 

zárobku a stratu spoločenského uplatnenia.  

Akým spôsobom dôjde k vyporiadaniu BSM? Riešte situáciu a svoj názor zdôvodnite.  

 

11. Praktický prípad 

Navrhovateľka, ktorá je v rozvodovom konaní so svojím manželom,  sa domáhala na súde 

vydania predbežného opatrenia, ktorým bude odporcovi, jej manželovi, uložená povinnosť 

vydať jej šperky, ktoré dostala od neho do daru počas trvania manželstva. Svoj návrh 

odôvodnila tým, že vzhľadom k tomu, že je s odporcom v rozvodovom konaní, ten jej šperky 

zobral a ukryl na neznáme miesto a vyhráža sa jej, že šperky predá, pokiaľ návrh na rozvod 

manželstva nevezme späť. 

Riešte uvedenú situáciu.  

 

C. VZOROVÁ KLAUZÚRNA PRÁCA 

Manželia Novákoví uzavreli manželstvo dňa 7.7.2004. Pani Nováková podala žiadosť 

o rozvod manželstva v septembri 2011, manželstvo zaniklo na základe právoplatného 

rozsudku dňa 15.1.2012. Pán Novák si pred rozvodom kúpil lós, k žrebovaniu ktorého 

došlo 16.1.2012, výhra v hodnote 50.000Eur mu bola vyplatená dňa 16.1.2012. Manžel bol 

podnikateľ, spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným, hodnota obchodného podielu 

k zániku manželstva bola 25.000Eur. Pred uzavretím manželstva si kúpili spolu byt, 

každý si zobral úver, a po uzavretí manželstva spísali dohodu, podľa ktorej byt bude 

patriť do BSM. Pán Novák úver nespláca, úver sa spláca so spoločných peňazí. Zariadenie 
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bytu nadobudli počas manželstva, okrem 2 obrazov, ktoré boli dedičstvom po 

manželových rodičoch, tiež automobil, ktorý spláca pán Novák a na ktoré si zobral 

spotrebný úver vo výške 40.000Eur. Manželia vlastnia 2 pozemky – ornú pôdu o výmere 

3.200m2 v k.ú. Marianka a 4.100m2 ornej pôdy v obci Hamuliakovo. Bývalí manželia 

chcú vyporiadať svoje BSM.  

a) Akým spôsobom zaniklo BSM manželov? 

 

BSM manželov je viazané na existenciu manželstva. Podľa §148 ods. 1 OZ, zánikom 

manželstva zanikne BSM manželov. Manželstvo zaniká z dôvodov v z.č. 36/2005 Z.z. 

o rodine, v platnom znení (ďalej tiež „ZR“). V prípade, ak zanikne manželstvo podľa 

§22 a nasl. rozhodnutím súdu o zrušení manželstva rozvodom, zaniká BSM dň§om 

právoplatnosti rozsudku súdu o rozvode manželstva.  

 

b) Aké možnosti majú bývalí manželia pri vyporiadaní BSM? 

 

Bývalí manželia môžu vyporiadať svoje BSM jedným zo spôsobov, upravených v §149 

OZ. Manželia môžu v prvom rade vyporiadať svoje BSM dohodou podľa §149 ods. 2 

OZ. Zákon nepredpisuje jej formu, môže byť teda uzatvorená aj ústne, alebo 

konkludentne, pokiaľ však predmetom vyporiadania má byť nehnuteľnosť, nedodržanie 

písomnej formy dohody má za následok jej absolútnu neplatnosť. Dohodou si bývalí 

vyporiadajú hnuteľné, nehnuteľné veci, ako aj všetky majetkové práva a povinnosti 

manželov, ktoré im vznikli počas trvania manželstva, vrátane spoločných dlhov 

a pohľadávok. Lehota na uzatvorenie takejto dohody nie je daná, ak však nedôjde 

k uzavretiu dohody do troch rokov od zániku BSM, alebo v tejto lehote nie je podaný 

návrh na vyporiadanie BSM súdom, dochádza zo zákona k vyporiadaniu podľa §149 

ods. 4 OZ, čím možnosť vyporiadať BSM dohodou zaniká. 

Ďalším spôsobom, ako môžu vypriadať manželia svoje BSM je prostredníctvom súdu 

v zmysle §149 ods. 3 a to na návrh jedného z manželov. Posledným zákonným 

spôsobom vyporiadania BSM manželov je vyporiadanie uplynutím doby podľa §149 

ods. 4, kedy sa uplatní zákonná domnienka vyporiadania pre spoločné hnuteľné veci, že 

sa vyporiadajú podľa stavu, v akom každý z nich vec z bezpodielového vlastníctva pre 

potrebu svoju, svojej rodiny, domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných 
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hnuteľných a nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve 

a podiely sú rovnaké.  

 

c) Možno dohodou o vyporiadaní BSM rozdeliť majetok manželov odlišne od 

ustanovenia §150 OZ? 

 

Ustanovenie §150 OZ upravuje zásady, z ktorých sa vychádza pri vyporiadaní BSM, 

pričom platí, že pri vyporiadaní sa vychádza zo zásady rovnosti podielov. Ustanovenie 

svojou formuláciou umožňuje, aby účastníci pri vyporiadaní zohľadnili aj iné 

skutočnosti, vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu, ktoré môžu ovplyvniť spôsob 

vyporiadania.  

 

d) Tvorí byt súčasť BSM? Kto bude povinný splácať úver manžela, ktorý si zobral 

na byt, po zániku manželstva?  

 

Nie, byt netvorí súčasť BSM, nakoľko bol nadobudnutý pred uzatvorením manželstva 

do podielového spoluvlastníctva. „Dohoda“, ktorú uzatvorili manželia po vzniku 

manželstva o „rozšírení BSM“ o byt, nadobudnutý pred uzatvorením manželstva je 

neplatná z dôvodu, že dohoda podľa §143a sa môže týkať iba režimu vecí, 

nadobudnutých do BSM v budúcnosti, t.j. po vzniku manželstva. Napríklad, podľa 

rozhodnutia Najvyššieho súdu R 30/2008 „dohodou o rozšírení, alebo zúžení rozsahu 

BSM manželov, uzavretou podľa §143a OZ, nemožno meniť už existujúce vlastnícke 

vzťahy. Dohoda podľa §143a OZ môže upravovať len režim nadobúdania vecí do BSM 

manželov v budúcnosti, ale sama o sebe nemôže byť právnym titulom pre zmenu 

vlastníckych vzťahov manželov založených pred jej uzatvorením.“ Je potrebné uviesť, 

že v Českej judikatúre sa k uvedenému zaujalo odlišné stanovisko, obsiahnuté 

v zjednocovacom stanovisku  Pl. ÚS-st.-2/1996, ktoré pripúšťa možnosť uzatvorenia  

dohody aj ohľadne majetku, už patriaceho do BSM manželov.  

 

Tiež takáto „dohoda“ je neplatná z dôvodu nedodržania formy, nakoľko podľa §143a 

ods. 2, dohoda o rozšírení alebo zúžení BSM vyžaduje formu notárskej zápisnice.  

 

Úver uzatvoril manžel pred vznikom manželstva, t.j. dlh je povinný splácať iba manžel 

a v prípade jeho nesplácania je možné vymáhať jeho plnenie iba od manžela.  
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V prípade, ak by uzatvoril zmluvu o pôžičke iba jeden manžel počas trvania manželstva, 

podľa ustálenej judikatúry súdov (napr. NS SR 3Cdo 143/2008, NS ČR 29 Odo 

162/2005, KS BB 17 Co 276/2014), je zo zmluvy o pôžičke zaviazaný a oprávnený len 

ten z manželov, ktorý ju ako dlžník uzavrel. Takto vzniknutá pohľadávka nebude teda  

súčasťou BSM, hoci pri zániku BSM sa pri vyporiadaní na ňu bude prihliadať v prípade, 

pokiaľ zaň bola získaná určitá majetková hodnota, ktorá patrí v zmysle §143 OZ do 

BSM (NS SR 3 Cdo 330/2006). Podľa §147 ods. 1 OZ však platí, že aj v prípade 

pohľadávky jedného z manželov, ktorá vznikla počas trvania manželstva, môže byť táto 

uspokojená pri výkone rozhodnutia i z majetku, patriaceho do BSM manželov. Právnym 

dôsledkom uvedeného ustanovenia je tá skutočnosť, že v prípade nesplnenia 

samostatného záväzku jedného z manželov sa veriteľ môže v exekučnom konaní 

domáhať uspokojenia svojej pohľadávky nielen z výlučného majetku povinného 

manžela, ale aj z majetku patriaceho do BSM manželov.  

 

e) Bude výhra zo zakúpeného lósu súčasťou BSM? 

 

Nie, výhra zo zakúpeného lósu nebude súčasťou BSM, nakoľko k jej vyplateniu došlo 

až po zániku manželstva. Na uvedenú situáciu sa bude aplikovať rozhodnutie NS SR R 

42/1972, podľa ktorého, do BSM manželov patrí až vyplatená a prevzatá mzda, nie 

nárok na mzdu, nakoľko ten nemôže byť predmetom osobného vlastníctva. 

Z uvedeného vyplýva, že pre zahrnutie výhry zo stávok, hier a lotérií bude rozhodujúci 

okamih vyplatenia výhry, nie okamih zakúpenia výherného lósu.  

 

f) Akým spôsobom dôjde k vyporiadaniu bezdpodielového spoluvlastníctva 

k 3.200m2 ornej pôdy nachádzajúcej sa v obci Dunajská Lužná a bezpodielového 

spoluvlastníctva k 4100m2 ornej pôdy, nachádzajúcej sa v obci Hamuliakovo? 

 

Manželia pri vyporiadaní BSM musia rešpektovať z.č. 180/1995 Z.z. o niektorých 

opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, v platnom znení, podľa ktorého  

platí, že na základe dohody o vyporiadaní spoluvlastníctva nemôže dôjsť k rozdeleniu 

existujúcich pozemkov tak, aby po rozdelení jeho rozloha bola menšia v prípade, ak sa 

jedná o poľnohospodársku pôdu, 2.000m2, pokiaľ sa jedná o les, pod hodnotu 5.000m2 

(§23 a nasl). 
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g) Akým spôsobom sa vyporiada obchodný podiel pána Nováka v spoločnosti 

s ručením obmedzeným?  

 

K uvedenému existujú v platnej judikatúre viaceré názory. Podľa Rozhodnutia 

Najvyššieho súdu SR (R 27/2007) obchodný podiel v spoločnosti, nadobudnutý jedným 

z manželov za trvania manželstva s prostriedkov, patriacich do BSM manželov 

predstavuje hodnotu, ktorá sa v rámci konania o vyporiadanie BSM vyporiadava. Podľa 

uvedeného rozhodnutia, predmetom BSM môže byť okrem hnuteľných a nehnuteľných 

vecí aj majetok nehmotnej povahy, ktorý nie je vecou v zmysle §119 OZ. Obchodný 

podiel je majetkovým právom oceniteľným v peniazoch a zároveň hodnotou, ktorá je 

obchodovateľná. Ak preto manželia, alebo jeden z nich nadobudne za trvania 

manželstva a z prostriedkov patriacich do BSM  manželov obchodný podiel 

v spoločnosti s ručením obmedzeným, stane sa takto získaný majetok – hodnota 

obchodného podielu, súčasťou BSM, ktorú možno vyporiadať v rámci konania 

o vyporiadanie BSM. Podobné stanovisko zaujala aj Česká judikatúra (Rc 68/2005, 22 

Cdo 103/2005). Existujú však aj názory, podľa ktorých súčasťou BSM v prípade 

obchodného podielu môže byť iba podiel na zisku, vyporiadaci podiel v prípade zániku 

účasti manžela v spoločnosti za trvania manželstva alebo pri prevode obchodného 

podielu vyplatená cena obchodného podielu. Podľa tohto názoru obchodný podiel 

a práva a povinnosti spoločníka s ním spojené sú upravené v Obchodnom zákonníku 

ako lex specialis a spoločenskou zmluvou. Obchodný podiel nie je súčasťou BSM 

manželov, aj keď je nadobudnutý počas trvania manželstva a vklad je zaplatený so 

spoločných prostriedkov patriacich do BSM, pretože, podľa ustanovení Obchodného 

zákonníka, spoločníkom spoločnosti môže byť výhradne iba ten z manželov, ktorý 

uzavrel spoločenskú zmluvu, je majiteľom obchodného podielu a nositeľom práv 

a povinností spoločníka.  
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D. VZORY 

Vzor 1 - Dohoda o vyporiadaní BSM 

DOHODA O VYPORIADANÍ 

BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV 

(§ 149 a nasl. OZ) 

uzatvorená medzi: 

Meno, priezvisko: Ján Kováč, rod. Kováč  

Narodený:  XX.XX.XXXX 

Rod. číslo:  XXXXXX/XXXX 

Trvalo bytom:              Nad Lúčkami 8, 841 04 Bratislava  

Štátne občianstvo: SR 

 

a 

 

Meno, priezvisko: Mária Kováčová, rod. Nováková  

Narodená:   XX.XX.XXXX 

Rodné číslo:  XXXXXX/XXXX 

Trvalo bytom:               Adámiho 14, 841 04 Bratislava    

Štátne občianstvo: SR 

 

/ďalej len „účastníci dohody“/  

po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov právoplatným rozsudkom Okresného 

súdu  Bratislava IV, č. k. 12C/102/2011, rozsudok zo dňa 31.1.2011, ktorý nadobudol 

právoplatnosť 15.01.2012,  uzatvárajú účastníci túto 

 

dohodu 

o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov: 

 

I. 

1.1 Účastníci tohoto právneho úkonu počas manželstva nadobudli do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov nasledujúce nehnuteľnosti: 



173 

 

a) rodinný dom nachádzajúci sa na ul. Adámiho č. 16,  Bratislava, súp č. 32, postavený 

na parc. č.: 3591, o výmere 394 m2- zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 

1940, vedený Katastrálnym  úradom v Bratislave, Správa katastra Bratislava, okres 

Bratislava IV, obec BA – m.č. Karlova Ves, k.ú. Karlova Ves;   

b) pozemok par. č. 3591,  o výmere  394 m² - zastavané plochy a nádvoria, pozemok 

zapísaný na LV č. 1940, vedený Katastrálnym  úradom v Bratislave, Správa katastra 

Bratislava, okres Bratislava IV, obec BA – m.č. karlova Ves, k.ú. Karlova Ves; 

1.2 Účastníci tohoto právneho úkonu počas manželstva nadobudli do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov nasledujúce hnuteľné veci: 

a) Kompletné hmotné zariadenie a vybavenie rodinného domu uvedeného v bode 1.1. 

písm a/ tejto dohody. 

 

II. 

2.1 Ján Kováč, rod Kováč nadobúda do výlučného vlastníctva: 

 

a) rodinný dom nachádzajúci sa na ul. Adámiho č. 16,  Bratislava, súp č. 32, postavený 

na parc. č.: 3591, o výmere 394 m2- zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 

1940, vedený Katastrálnym  úradom v Bratislave, Správa katastra Bratislava, okres 

Bratislava IV, obec BA – m.č. Karlova Ves, k.ú. Karlova Ves;   

b) pozemok par. č. 3591,  o výmere  394 m² - zastavané plochy a nádvoria, pozemok 

zapísaný na LV č. 1940, vedený Katastrálnym  úradom v Bratislave, Správa katastra 

Bratislava, okres Bratislava IV, obec BA – m.č. karlova Ves, k.ú. Karlova Ves; 

c)   Kompletné hmotné zariadenie a vybavenie rodinného domu uvedeného v bode 1.1. 

písm a/   tejto dohody. 

  

III. 

3.1  Mária Kováčová, rod. Nováková nadobúda do výlučného vlastníctva: 

 

a)  finančnú čiastku vo výške 350.000Eur / slovom tristo päťdesiat tisíc eur/, t.j. ½ hodnoty 

nehnuteľného majetku z titulu finančného vyrovnania účastníkov dohody. 

 

IV. 

4.1 Súčasťou odovzdania a prevzatia nehnuteľností budú tieto vzájomné podmienky:  
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a) účastníci tejto dohody sa zaväzujú vzájomne si poskytnúť súčinnosť pri prepísaní 

dokladov, zmlúv a iných písomností vo vzťahu k prevádzaným nehnuteľnostiam, 

najmä pri zápise zmien do katastra nehnuteľností a pri zápise zmien na príslušnom 

stavebnom úrade,  

b) Mária Kováčová, rod. Nováková sa týmto vzdáva nároku na náhradné bývanie 

v akejkoľvek kvalite (byt, ubytovanie, prístrešok a pod.) od Jána Kováča, rod. Kováča 

a súčasne Ján Kováč, rod. Kováč nemá nárok na náhradné ubytovanie v akejkoľvek 

kvalite (byt, ubytovanie, prístrešok a pod.) od  Márie Kováčovej, rod. Novákovej. 

 

V. 

5.1.Jána Kováč, rod. Kováč, sa zaväzuje, vyplatiť Márii Kováčovej, rod. Novákovej  ½ hodnoty 

nehnuteľného majetku v celkovej výške 350.000Eur / slovom tristo päťdesiat tisíc eur/. 

 

5.2.Ján Kováč, rod. Kováč, sa zaväzuje zaplatiť vyššie uvedenú sumu, 350.000Eur / slovom 

tristo päťdesiat tisíc eur/, v nasledovných splátkach 

    Čiastku vo výške 50.000,- Eur /slovom päťdesiat tisíc eur/  sa  Jána Kováč, rod. Kováč, 

zaväzuje vyplatiť Márii Kováčovej, rod. Novákovej, pri podpise tejto dohody a to 

prevodom na účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu: SK 0200 0000 

0012345678. 

    Čiastku vo výške 250.000 Eur /slovom dvestopäťdesiat tisíc eur/ sa  Ján Kováč, rod. 

Kováč,  zaväzuje vyplatiť Márii Kováčovej, rod. Novákovej  do 31.01.2012 a to 

prevodom na účet SK 0200 0000 0012345678 

    Čiastku vo výške 50.000,- Eur /slovom päťdesiat tisíc eur/  sa  Jána Kováč, rod. Kováč, 

zaväzuje vyplatiť Márii Kováčovej, rod. Novákovej do 15.2.2012 a to prevodom na účet 

vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu: SK 0200 0000 0012345678. 

 

5.3  V prípade omeškania s plnením jednotlivých, v bode 5.2, čl. V tejto dohody bližšie 

určených splátok, sa Jána Kováč, rod. Kováč zaväzuje zaplatiť Márii Kováčovej, rod. 

Novákovej, úroky z omeškania vo výške  0,05 % za každý jeden deň omeškania. 

 

 

5.4 Účastníci dohody sa dohodli na zriadení záložného práva na nehnuteľnosti uvedené  v č. I. 

bod 1, písm a/ až b/ tejto dohody v prospech Márii Kováčovej, rod. Novákovej. 
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5.5 Účastníci dohody sa pri podpise tejto dohody súčasne zaväzujú spísať notársku zápisnicu 

o uznaní dlhu, ktorá je zároveň exekučným titulom v prípade neplnenia povinnosti 

vyplývajúcich z tejto dohody zo strany Jána Kováča, rod. Kováča.  

 

VI. 

6.1 Dohoda podlieha registrácii na Katastrálnom úrade v Bratislave , Správe katastra Bratislava. 

6.2 Účastníci dohody prehlasujú, že na predmetoch tejto dohody neviaznu žiadne ťarchy, vecné     

bremená ani iné právne povinnosti. 

6.3 Účastníci sa dohodli, že bezodkladne po podpise tejto dohody podajú na Katastrálny úrad 

v Bratislave, Správe katastra Bratislava návrh na vklad vlastníckeho práva nehnuteľnostiam 

uvedeným v č. I, bod 1, písm. a/ až b/ v prospech Jána Kováča, rod. Kováča, pričom správne 

poplatky s konaním súvisiace znáša Ján Kováč, rod. Kováč.  

6.4 Účastníci tejto dohody sa zaväzujú vykonať všetky právne úkony potrebné na vklad 

vlastníckeho práva  podľa  6.3.  tejto dohody 

 

VII. 

7.1.  Účastníci vyhlasujú, že predmet vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

tak,   ako je uvedený v čl. I tejto dohody je správny, úplný a pravdivý a teda, že 

vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je úplné a konečné.  

7.2. Účastníci dohody vyhlasujú, že uzavretím tejto dohody sú vysporiadané všetky práva 

a povinnosti vyplývajúce z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vrátane všetkých 

pohľadávok a dlhov vzniknutých počas trvania ich spoločného manželstva, a že žiadne 

ďalšie nároky z tohoto titulu voči sebe nemajú 

7.3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Účinnosť 

nadobúda táto dohoda v časti prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uvedeným 

v bode 1.1 písm. a) až b) dňom právoplatného rozhodnutia Katastrálneho úradu 

v Bratislave,  Správa  Bratislava, o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech Jána 

Kováča, rod. Kováča.  

 

VIII. 

8.1  Účastníci dohody sa dohodli, že náklady spojené s overovaním podpisov ako aj 

vyhotavením notárskej zápisnice si hradí každý účastník sám. Rovnako si každý účastník 

hradí sám náklady spojené s poskytnutými právnymi službami.   
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IX. 

9.1 Meniť, alebo dopĺňať túto dohodu je možné iba so súhlasom oboch strán a to vo forme 

písomných číslovaných dodatkov. 

9.2 Účastníci prehlasujú, že si túto dohodu prečítali, obsahu dohody porozumeli, s jej obsahom 

plne súhlasia a taktiež prehlasujú, že tento právny úkon vykonali po vzájomnej dohode, 

slobodne a vážne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ju 

vlastnoručne podpísali. 

9.3 Dohoda  bola vyhotovená v 7 rovnopisoch, z toho každý z účastníkov dohody obdrží po 

jednom, 5 vyhotovení je určených na účely katastrálneho konania. 

9.4 Účastníci si túto dohodu navzájom vydávajú ako potvrdenie o vyporiadaní bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov. 

 

V Bratislave, dňa 15.1.2012 

 

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

Ján Kováč, rod. Kováč           Mária Kováčová, rod. Nováková 

  



177 

 

Vzor 2 - Zúženie BSM podľa §143a OZ vo forme Notárskej zápisnice 

                           

       N      XX/2020 

                     Nz  XY/2020 

         

Notárska zápisnica 

----- napísaná a podpísaná na Notárskom úrade v Bratislave,  dňa 1.2.2020, slovom prvého 

februára dvetisícdvadsať, JUDr. Milanom Milanom, notárom so sídlom v Bratislave, 

Bratislavská 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Dnešného dňa  dostavili sa o 10:00 hod. predo mňa, notára, účastníci právneho úkonu, mne 

osobne a podľa mena neznámi: ---------------------------------------------------------------------------

-------- pani Jana Janová, rod. Janová,  nar. XX.X.XXXX v Bratislave, rodné číslo: 

XXXXXX/XXXX, vydatá, občan Slovenskej republiky,  bytom Bratislava-Karlova Ves, Nad 

Lúčkami 321/1, ktorej   osobná totožnosť bola preukázaná zákonným spôsobom z občianskeho 

preukazu číslo AB A12456,--------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a manžel ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- pán Ján Jan, rod, Jan, nar. XX.XX.XXXX v Bratislave, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, 

ženatý, občan Slovenskej republiky, bytom Bratislava-Karlova Ves, Nad Lúčkami 321/1, 

ktorého osobná totožnosť bola preukázaná zákonným spôsobom z občianskeho preukazu číslo 

AB 12345-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- Účastníci vyhlásili, že sú plne spôsobilí na právne úkony a požiadali ma, aby 

som do notárskej zápisnice pojal túto: -------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- dohodu --------------------------------------------------

-------------------------------------------- o zúžení bezpodielového -------------------------------------

----------------------------------------------- spoluvlastníctva manželov -------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------ v zmysle ustanovenia § 143a Občianskeho zákonníka --------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  „Ja, Jana Janová, rod. Janová a ja, Ján Jan, rod. Jan,  vyhlasujeme, že sme plne spôsobilí 

na právne úkony a tento úkon robíme slobodne, vážne, bez omylu a bez nátlaku, pri plnom 

vedomí uvedomujúc si právne následky tohto právneho úkonu.“ ------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Osvedčujem,  že účastníci  Jana Janová, rod. Janová a Ján Jan, rod. Jan, predo mnou, 

notárom, prehlásili, že uzavreli manželstvo dňa 11.6.2005  (slovom jedenásteho júna 

Druhá strana--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 dvetisícpäť) pred Mestským úradom Bratislava-Staré Mesto a manželstvo je zapísané v knihe 

manželstiev  vo zväzku 21, ročník 2005,  strana 62, pod poradovým číslom 300. ----------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Manželia zhodne  vyhlásili,  že  manželstvo  doposiaľ nezaniklo a ich bezpodielové 

spoluvlastníctvo manželov trvá, nebolo zrušené, ani nezaniklo za trvania manželstva. ---------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podľa ustanovenia § 143a Občianskeho zákonníka môžu manželia dohodou rozšíriť alebo zúžiť 

zákonom stanovený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov. ---------------------------

--- Manželia uzatvárajú   dohodu  o  zúžení  bezpodielového spoluvlastníctva  manželov   

v  zmysle  ustanovenia   §  143a Občianskeho zákonníka v nasledovnom rozsahu: ---------

----------- nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva číslo LV č. 1943 vedenom Okresným 

úradom Bratislava, Katastrálny odbor pre katastrálne územie Karlova Ves, Obec: BA-Karlova 

Ves, Okres Bratislava IV : ---------------------------------------------------------------------------------

--- byt č. 8, pozostávajúci zo štyroch obytných miestností, WC s kúpeľňou, kuchyňa s polizbou 

a balkón, k bytu patrí tiež pivničná kobka, vchod: Nad Lúčkami 8, Bratislava, nachádzajúci sa 

na 1. p. bytového domu so súpisným číslom 52, postavenom na pozemkoch - parcela registra 

„C“ s parc. č. 12302 o výmere 472 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria a parcela 

registra „C“ s parc. č. 11302 o výmere 1440 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 

(ďalej „Byt“) -------------------------------------------------------------------------------------------------

-- k Bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel o veľkosti 12312/10000 vzhľadom k celku na 
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spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu  a spoluvlastnícky podiel na pozemku, --

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

nadobúdané od prevodcu: Marek Marek, nar. XX.XX.XXXX, bytom Topolčany, Krušovská 

1645/F,  bude tvoriť výlučné vlastníctva manžela, p. Jána Jana, rod. Jana, nar. 

XX.XX.XXXX v Bratislave, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, ženatý, občan Slovenskej 

republiky, bytom Bratislava-Karlova Ves, Nad Lúčkami 321/1, s čím manželka Jana Janová, 

rod. Janová, bezvýhradne a bezpodmienečne súhlasí. -------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---K úpna cena vyššie opísaných nehnuteľností predstavuje sumu 204.000.- EUR, slovom 

dvestoštyritisíc eur. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Zároveň manželia uzatvárajú dohodu o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

v zmysle ustanovenia § 143a Občianskeho zákonníka v tom rozsahu, že výlučným dlžníkom 

z titulu  poskytnutia pôžičky za účelom financovania vyššie opísanej nehnuteľnosti  na základe  

uzatvorenej Zmluvy o pôžičke na výšku 204.000.- EUR (slovom dvestoštyritisíc eur) sa stane  

manžel, Ján Jan, rod. Jan, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, ženatý, občan Slovenskej 

republiky, bytom Bratislava-Karlova Ves, Nad Lúčkami 321/1, pričom tento záväzok  nebude 

patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s čím manželka, Jana Janová, rod. 

Janová,  bezvýhradne a bezpodmienečne súhlasí. -------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Veci a práva, ktoré nie sú touto dohodou vyňaté z bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov zostávajú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. ---------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------  Právne vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. -----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

----- Účastníci vyhlasujú, že túto dohodu uzatvárajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, 

táto dohoda vyjadruje ich vôľu, ktorá je slobodná  a vážna a bez omylu. ---------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Manželia vyhlásili, že berú na vedomie ustanovenie § 143a odsek 3 druhá veta  

Občianskeho zákonníka a na túto dohodu sa môžu voči inej osobe odvolať len vtedy, ak jej je 

táto dohoda známa. -----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Účastníci vyhlásili, že súhlasia s tým a zároveň splnomocňujú notára JUDr. Milana Milana, 

aby zistenú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmú nesprávnosť notár opravil doložkou pod 

skončený text tejto notárskej zápisnice. ----------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Poplatok za spísanie tejto notárskej zápisnice platia účastníci podľa vyhlášky Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov 

v platnom znení, s výškou ktorého boli účastníci vopred oboznámení. ----------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O tomto som  notársku zápisnicu napísal, účastníci si túto prečítali,  schválili a následne 

na znak súhlasu s obsahom, predo mnou, notárom,  vlastnoručne podpísali. -----------------------

----------------------------------------------------------- D.a.h. ----------------------------------------------

--------- Jana Janová, rod. Janová, v.r. --------------------------------------------------------------------

-------- Ján Jan, rod. Jan, v.r. --------------------------------------------------------------------------- 

JUDr. Milan Milan, notár, v.r., ------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------ L.S. ---------------------------------------------------- 
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Vzor 3 - Zrušenie BSM 

súdom         

     32C/21/2019 

           ECLI:SK:OSBAI:2019:1123465678.1 

 

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

Okresný súd Bratislava I,  v konaní pred samosudkyňou JUDr. Janou X.............., v 

právnej veci navrhovateľky: Jany Janovej, rod. Janovej, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom 

Uprkova 7, Bratislava, zastúpenej JUDr. XX, advokátom, so sídlom Kalinčiakova 7, Bratislava, 

na základe plnej moci zo dňa 5.1.2019, proti odporcovi: Petrovi Janovi, rod. Janovi, nar. 

XX.XX.XXXX, trvale bytom Uprkpva 7, Bratislava o zrušenie BSM, takto 

rozhodol: 

I. Súd z r u š u j e bezpodielové spoluvlastníctvo manželov : Jany Janovej, rod. 

Janovej, nar. XX.XX.XXXX a Petra Jana, rod. Jana, ktoré vzniklo uzavretím ich 

manželstva dňa 14.9.2009, ktoré je zapísané v knihe manželstiev Okresného úradu 

Bratisklava I, vo zväzku 20, ročník 2009, strana 354, pod poradovým číslom 222. 

 

II.  Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.  

 

Odôvodnenie: 

1. Návrhom doručeným tunajšiemu súdu dňa 10.1.2019 sa žalobkyňa prostredníctvom svojho 

advokáta v konaní domáhala zrušenia BSM za trvania manželstva so žalovaným z dôvodu, že 

manžel vykonáva činnosť v zmysle živnostenského zákona. K výkonu tejto činnosti bolo 

pridelené IČO: XX XX XXXX, v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava je 

odporca zapísaný pod č. XXX-XXXXX. Z uvedeného dôvodu v záujme ochrany rodiny sa 

dohodli na podaní predmetného návrhu.                            
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2. Účastníci konania uzatvorili dňa 14.9.2009  manželstvo, ktoré je zapísané v knihe 

manželstiev Okresného úradu Bratislava I, vo zväzku 20, ročník 2009, strana 354, pod 

poradovým číslom 222.                                         

3. V manželstve sa narodili dve deti, Ján Ján, nar. 5.9.1996 a Michaela Jánová, rod. Jánová, nar. 

31.8.1968.                               

4. Žalobkyňa v konaní zotrvala na písomných dôvodoch návrhu v plnom rozsahu. S poukazom 

na ust. §148a OZ preto požiadala o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za 

trvania manželstva.                                

5. Žalovaný s návrhom o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania 

manželstva súhlasil.                                 

6.  Podľa ust. §148 ods. 1 OZ zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo 

manželov.                                  

7. Podľa ods. 2 cit .ustanovenia zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie 

bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého 

z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.                           

8. Podľa ust. §148 ods. 1 OZ na použitie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov 

potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela. Na ďalšie právne úkony 

súvisiace s podnikaním už súhlas druhého manžela nepotrebuje. Podľa ods. 2 cit .ustanovenia 

súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov 

získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal 

oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh 

podať ktorýkoľvek z nich.                                

9. Podľa ust. § 221 z.č. 160/2015 Z.z. CSP písomné vyhotovenie rozsudku nemusí obsahovať 

odôvodnenie, ak a) je na pojednávaní vyhlásený rozsudok za prítomnosti všetkých strán alebo 

ich zástupcov, ktorí sa vzdajú odvolania, alebo b) to ustanovuje tento zákon.          

10. Vzhľadom na vyššie uvedený stav v konaní súd dospel k záveru, že s poukazom na ust. 

§148a OZ žalobkyňa dôvodne uplatnila návrh o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov za trvania manželstva v tomto konaní.                 

11. S poukazom na ustanovenie §221 CSP sa súd v odôvodnení predmetného rozsudku 

obmedzil iba na uvedenie citovaných zákonných ustanovení na základe ktorých v konaní 

rozhodol.                             

12. O práve na náhradu trov konania súd rozhodol tak, že žalobkyni náhradu trov konania 

nepriznal nakoľko ich nežiadala priznať.  
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Poučenie:               

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 

podpísanom súde, dvojmo, o odvolaní bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave. V 

predmetnom konaní sa účastníci vzdali práva odvolania, preto takéto podanie by bolo právne 

neúčinné.  



184 

 

KAPITOLA 8 

ZÁLOŽNÉ PRÁVO 

 

A. TEORETICKÁ ČASŤ 

1. Uveďte spoločné znaky, ako aj rozdiely, medzi záložným právom a zabezpečovacím 

prevodom práva. 

2. Uveďte rozdiel medzi posesórnym a neposesórnym záložným právom. 

3. Vysvetlite pojem simultánne záložné právo. 

4. Vysvetlite pojem vospolné záložné právo (pozri Exekučný poriadok) 

5. Vysvetlite pojem prepadný záloh (pactum commissorium). 

6. Kedy súd môže zriadiť záložné právo? (pozri Civilný sporový poriadok) 

7. Vysvetlite premlčanie záložného práva.   

8. Označte veriteľa a dlžníka, ako aj predmet pohľadávky zabezpečenej záložným právom, 

ak je právnym dôvodom zriadenia záložného práva schválená dohoda dedičov o 

vyporiadaní dedičstva 

9. Možno zabezpečiť záložným právom pohľadávku, ktorá vznikne v budúcnosti? 

10. Možno zriadiť záložné právo na vec, ktorú záložca nadobudne v budúcnosti? 

11. Identifikujte ustanovenia OZ, vyjadrujúce vecnoprávny charakter záložného práva 

12. Je záložca oprávnený previesť záloh (vec zaťaženú záložným právom) na iného? Ak 

áno,  do ktorého okamihu tak môže urobiť aj bez súhlasu záložného veriteľa? 

13. Je možné previesť záloh tak, aby jeho nadobúdateľ nadobudol vec nezaťaženú záložným 

právom? 

14. Ak bol záloh odovzdaný záložnému veriteľovi, je záložný veriteľ oprávnený užívať 

záloh? 

15. V krátkych bodoch popíšte výkon záložného práva, ak na zálohu vzniklo jedno záložné 

právo 

16. V krátkych bodoch popíšte výkon záložného práva, ak na zálohu vzniklo viac záložných 

práv a záložné právo vykonáva prednostný veriteľ 

17. V krátkych bodoch popíšte výkon záložného práva, ak na zálohu vzniklo viac záložných 

práv a záložné právo vykonáva iný ako prednostný veriteľ. 

18. Kto alebo čo určuje poradie veriteľov pri uspokojovaní ich pohľadávok? 

19. Je päť záložných veriteľov. Existuje spôsob, akým by sa záložný veriteľ, ktorý je tretí 

v poradí, dostal v poradí na prvé miesto? 
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20. Ak to skutkové okolnosti prípadu umožňujú, akým spôsobom je možné docieliť 

zdržanie výkonu záložného práva? 

21. Stanovuje pozitívne právo (platná a účinná právna norma) nejaký limit pohľadávky, pri 

ktorom nie je možný výkon záložného práva dobrovoľnou dražbou?  

22. Súdna prax používa v súvislosti s výkonom záložného práva formou dobrovoľnej 

dražby pojem „predátorský výkon práva“. Pokúste sa to vysvetliť. 

23. Musia byť podpisy na záložnej zmluve osvedčené? Ak áno, v ktorom prípade? 

24. Aká je výška správneho poplatku za vklad záložného práva do katastra nehnuteľností?   

25. K akým predmetom je možné zriadiť exekučné záložné právo? 

26. Ako sa zriaďuje exekučné záložné právo? (pozri § 168 ods. 1 písm. b) Exekučného 

poriadku) 

27. Vysvetlite pojem námorné záložné právo. 

28. Záložné právo k cenným papierom nie je možné uskutočniť formou dobrovoľnej dražby. 

Ako sa vykoná záložné právo k cenným papierom? 

 

B. PRAKTICKÁ ČASŤ 

 

1. Praktický prípad 

Spoločnosť Automotive Industries s.r.o., podnikajúca v oblasti výroby automobilových dielov 

a komponentov (tzv. „dcérska“ spoločnosť spoločnosti Automotive Holding a.s.), získala novú 

zákazku a pre automobilku Volkswagen bude vyrábať a dodávať diely na nový model vozidla 

VW Up! Za týmto účelom potrebuje kúpiť a zmontovať novú výrobnú linku vrátane nákupu 

nových výrobných technológií a prístrojov (plnoautomatizované robotické ruky a pod.). 

Financovanie má byť zabezpečené prostredníctvom úveru a preto s bankou Banka a.s. uzatvorí 

úverovú zmluvu, na základe ktorej bude oprávnená čerpať úver až do výšky 8 mil. EUR. Banka 

však požaduje dôkladné zabezpečenie úveru a tak navrhuje nasledovné:  

a) Automotive Holding a.s. poskytne ako záloh administratívnu budovu, v ktorej sídli, 

b) Automotive Industries s.r.o. ako záloh poskytne technológie (stroje), ktoré budú 

v budúcnosti financované z úveru,  

c) Automotive Industries s.r.o. ako záloh poskytne peňažné prostriedky na bankovom účte, 

ktorý bude zriadení v Banka a.s. a na ktorý budú realizované všetky platby súvisiace 

s projektom výroby dielov a komponentov,  
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d) Automotive Holding a.s. ako záloh poskytne obchodný podiel v spoločnosti 

Automotive Industries s.r.o.  

 

a) Nájdite právnu úpravu záložného práva k obchodnému podielu a zosumarizujte základné 

tézy tejto právnej úpravy. 

b) Popíšte proces registrácie záložného práva k obchodnému podielu.  

c) Ako sa vykoná záložné právo k obchodnému podielu? 

d) Je možné aby Automotive Holding a.s. ako záložca zabezpečoval dlh Automotive 

Industries, s.r.o., t.j. iného subjektu? Popíšte proces registrácie záložného práva 

k administratívnej budove. 

e) Uveďte, čo bude z právneho hľadiska predmetom zálohu, pokiaľ sa strany dohodnú na to, 

že ako záloh sa poskytnú „peniaze na bankovom účte“. Ako je možné vykonať záložné 

právo v takomto prípade? 

f) Ako označuje záložné právo v prípade, ak je jedna pohľadávka zabezpečená viacerými 

zálohmi? 

g) Kedy vznikne záložné právo k technológiám (strojom), ktoré Automotive Industries, s.r.o. 

nadobudne v budúcnosti? 

 

2. Praktický prípad 

Farmár Peter v dôsledku nepriaznivého počasia v roku 2017 dosiahol len veľmi slabú úrodu 

pestovaných rastlín. Za účelom prefinacovania straty požiadal banku o poskytnutie úveru vo 

výške 100.000,- EUR, ktorá požaduje zabezpečenie záložným právom. Peter sa ako záloh 

rozhodne banke ponúknuť hnuteľné veci – rastlinné komodity tvoriace budúcu úrodu, ktorá 

vznikne z poľnohospodárskej výroby farmára Petra. 

1. Je budúca úroda spôsobilým predmetom záložného práva? Ak áno, ktorým okamihom 

vznikne v takomto prípade záložné právo? 

2. Naformulujte článok zmluvy o zriadení záložného práva, v ktorom budú ako záloh uvedené 

hnuteľné veci – rastlinné komodity tvoriace budúcu úrodu. Aké údaje je potrebné (vhodné) 

do zmluvy uviesť? 

3. Ako bude prebiehať výkon záložného práva  v takomto prípade?  
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3. Praktický prípad 

Milan je prevádzkovateľ obchodu s potravinami, ktorý na zabezpečenie svojho dlhu voči banke 

poskytne „tovarové zásoby, ktoré sú v deň podpisu tejto zmluvy vo vlastníctve záložcu a záložca 

ich eviduje vo svojom účtovníctve ako aj všetky ďalšie hnuteľné veci rovnakého druhu, ktoré 

záložca nadobudne v budúcnosti“. Za týmto účelom sa zaviazal banke predkladať každý mesiac 

hlásenie o stave zásob a inventúrny zoznam. 

a) Sú existujúce a budúce tovarové zásoby spôsobilým predmetom záložného práva?  

b) Aký právny režim sa vzťahuje na tie potraviny, ktoré tvorili skladové zásoby, potom 

boli premiestnené do priestorov obchodu, kde ich Milan predal zákazníkom?  

 

4. Praktický prípad 

Zoraďte veriteľov pri uspokojovaní ich pohľadávok výkonom záložného práva, ak je zálohom 

hnuteľná vec v hodnote 30.000,– EUR. 

 Záložný veriteľ, ktorého zmluvné záložné právo vzniklo dňa 20.01.2009 registráciou v 

centrálnom registri záložných práv. Výška pohľadávky 5.000,– EUR, splatná dňa 

01.10.2009 

 Záložný veriteľ, ktorého záložné právo vzniklo na základe zmluvy odovzdaním veci 

záložnému veriteľovi dňa 01.08.2008. Výška pohľadávky 10.000,– EUR, splatná dňa 

01.02.2009 

 Záložný veriteľ, ktorého zmluvné záložné právo vzniklo 15.7.2009 registráciou v 

centrálnom registri záložných práv. Výška pohľadávky 8.000,– EUR, splatná dňa 

30.05.2009. 

 

a) Ktorý z veriteľov môže začať výkon záložného práva k 15.10.2009? 

b) Popíšte postup, akým veriteľ (tretí v poradí) môže nadobudnúť postavenie prednostného 

veriteľa. 

c) Môže nastať situácia, že záložné právo budú súčasne vykonávať viacerí veritelia? V 

krátkych bodoch popíšte postup v takomto prípade. 
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5. Praktický prípad 

Dlžník 1 zabezpečil svoj dlh, ktorý mal voči vlastnému Veriteľovi z Pohľadávky 1, záložným 

právom k peňažnej Pohľadávke 2, ktorú má voči vlastnému Dlžníkovi 2. Pohľadávka 2 je však 

splatná skôr ako Pohľadávka 1. 

a) Komu má plniť Dlžník 2? Akým spôsobom môže nakladať táto osoba s pohľadávkou, 

ktorá mu bude plnená? 

b) Popíšte scenár, ktorý môže nastať po splatnosti Pohľadávky 1. 

 

6. Praktický prípad 

Mária, Alžbeta a Judita sú dedičkami po svojej matke. Predmetom dedičstva je rodinný dom 

v obci X., v ktorom ich matka žila až do svojej smrti. Alžbeta a Judita bývajú v inej obci, o dom 

nemajú záujem a preto navrhujú, aby dom nadobudla Mária, ktorá im ako protihodnotu ich 

dedičského podielu zaplatí stanovenú peňažnú sumu. Keďže ich matka zanechala aj nejaké 

dlhy, rovnako sa dohodli, že všetky dlhy uhradí Mária. Alžbeta a Judita však majú pochybnosti 

o schopnosti ich sestry vyplatiť ich podiel a súčasne uhradiť zdedené dlhy.  

a) Je možné zabezpečiť pohľadávku Alžbety a Judity záložným právom? Čo bude 

v takomto prípade právnym dôvodom zriadenia záložného práva a čo spravidla 

zálohom?  

b) Je možné, aby účastníkom dohody bol aj veriteľ ich matky? Ako sa určí poradie 

veriteľov? 

c) Kedy vznikne záložné právo v tomto prípade? 

 

7. Praktický prípad 

Spoločnosť LEDAdvert, s.r.o. so sídlom v Košiciac má za zdaňovacie obdobie roku 2012 na 

dani z príjmov právnických osôb nedoplatok vo výške 62.586,- EUR. Daňový úrad Košice preto 

rozhodnutím č. 103065786/2016 zo dňa 02.05.2016, podľa § 81 ods. 1 daňového poriadku, 

zriadil záložné právo na zabezpečenie daňového nedoplatku na dani z príjmov právnickej 

osoby, a to na nasledujúci hnuteľný majetok vo vlastníctve daňového dlžníka (majetok bol 

opísaný tak ako to sám urobil daňový dlžník v súhrnnej karte dlhodobého majetku) : 

 LED obrazovka Prešov - Sekčov Inventárne číslo: 0000002, rok výroby: 2014, dátum 

zaradenia: 01.09.2014 
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 LED obrazovka Spišská Nová Ves – OS Madaras, Inventárne číslo: 000003, Rok 

výroby: 2013 Dátum zaradenia: 01.09.2014 

 ED obrazovka - Steel aréna Košice, Inventárne číslo: 000004, Rok výroby: 2014, Dátum 

zaradenia: 01.09.2014 

 LED obrazovka - Bajzova ul. Košice - Mc Donalds, Inventárne číslo: 000006, Rok 

výroby: 2012 Dátum zaradenia: 01.09.2014 

 LED plnofarebná veľkopl. obrazovka - OC Dubeň, Inventárne číslo: 000009, Rok 

výroby: 2011, Dátum zaradenia: 03.09.2014 

 LED plnofarebná veľkopl. obrazovka - OC Optima, Inventárne číslo: 000010, Rok 

výroby: 2011, Dátum zaradenia: 03.09.2014 

 LED obrazovka HOTEL CENTRUM, Inventárne číslo: 000011, Rok výroby: 2012, 

Dátum zaradenia: 01.11.2014. 

Záložca proti zriadeniu záložného práva namietal a tvrdil, že LED obrazovky umiestnené na 

konkrétne miesto, ktoré sú predmetom zálohu, sú z právneho hľadiska reklamnými stavbami v 

súlade s ustanovením § 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku, a správca dane pri špecifikácii predmetu záložného práva podľa názoru záložcu 

absolútne nešpecifikoval miesto, kde je stavba pevne spojená so zemou. Ďalej tvrdil, že v súlade 

s ustanovením § 81 ods. 6 Daňového poriadku nedošlo k zachovaniu primeranosti hodnoty 

predmetu záložného práva v sume daňového nedoplatku. 

a) Označte zákonný základ zriadenia záložného práva v tomto prípade. 

b) Ktorým okamihom vzniká záložné právo správcu dane? 

c) Z procesného hľadiska, akým spôsobom je možné namietať proti zriadeniu daňového 

záložného práva? 

d) Je námietka o nedostatočnom popise jednotlivých LED obrazoviek (ako reklamných 

stavieb) z pohľadu katastra nehnuteľností, relevantná? 

e) Je správca dane povinný zisťovať presnú hodnotu majetku dlžníka príp. hodnotu 

založených vecí (s poukazom na § 81 ods. 6 daňového poriadku?) 

 

8. Praktický prípad 

Marek je vlastníkom bytu v bytovom dome s viac ako 50 bytmi a nebytovými priestormi. Je 

drogovo závislý a nezamestnaný a jeho „platobná morálka“ je veľmi nízka. Mesačné zálohové 

platby neplatí vôbec, platby za služby spojené s užívaním bytu len zriedkavo. V súhrne 
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presahuje jeho dlh sumu cez 8000 EUR. Na pravidelnej schôdzi vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov sa otvorí otázka Marekovho dlhu a pani Agáta, osobitne angažovaná vlastníčka, 

žiada správcu o bezodkladné vykonanie úkonov smerujúcich k úhrade dlhu. Správca sa ju 

snažil upokojiť so slovami, že nemusí mať obavy o úhradu dlhu, nakoľko bolo zriadené záložné 

právo. Agáta na to vyhlásila, že si nepamätá, že by niekedy ako vlastníci podpisovali zmluvu 

o zriadení záložného práva. Správca tvrdí, že to nie je potrebné. 

a) Ako je to so zabezpečením dlhov, aké má v tomto prípade Marek, formou záložného 

práva? Je potrebné, aby vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvorili osobitnú 

zmluvu o zriadení záložného práva? 

b) Kto podáva návrh na výkon záložného práva? 

c) Vyžaduje sa, aby pred podaním návrhu na výkon záložného práva napr. formou 

dobrovoľnej dražby, o veci hlasovalo?  

 

C. VZOROVÁ KLAUZÚRNA PRÁCA 

Manželia Ján a Petra G. s bydliskom v Prešove sú bezpodielovými spoluvlastníkmi 

nehnuteľností (pozemok a na pozemku postavený rodinný dom) zapísaných na LV č. 

XXXX a nachádzajúcich sa  v obci O., katastrálne územie O. Na základe zmluvy o 

poskytnutí hypotekárneho úveru zo dňa 20.9.2001 im Všeobecná úverová banka, a.s. so 

sídlom v Bratislave poskytla úver vo výške 33000, Eur s lehotou splatnosti 8 rokov s 

úrokmi podľa pohyblivej úrokovej sadzby. V rovnaký deň, t.j. 20.9.2001, bola uzatvorená 

záložná zmluva, predmetom ktorej boli nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX. Založené 

nehnuteľnosti (t.j. pozemok a na pozemku postavený rodinný dom) boli bankou ocenené 

na 106.000,00 EUR. Manželia riadne splácali poskytnutý úver až do doby, kým sa 

nedostali do finančnej krízy, z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti Petry (zdravotné 

problémy). V dobe od 8.10.2001 do 31.12.2012 z titulu poskytnutého úveru manželia 

zaplatili istinu v sume 13.158,86 EUR a úroky v sume 22.432,41 EUR. Za poskytnutý úver 

mali celkovo zaplatiť sumu 57.400,15 EUR, nezaplatenou tak ostala suma 21.808,88 EUR.  

Dňa 8.2.2013 bolo manželom podľa § 151l ods. 1 Občianskeho zákonníka  z poverenia 

záložného veriteľa, VÚB, a.s. doručené oznámenie spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s. 

so sídlom v Bratislave, o začatí výkonu záložného práva, ktorý sa bude realizovať formou 

dobrovoľnej dražby. Súčasťou tohto oznámenia bola aj ponuka na splátkový kalendár. 

Manželia pristúpili na splátkový kalendár a Dražobná spoločnosť, a.s., listom zo dňa 

24.4.2013 oznámila schválenie splátkového kalendára. Manželia však nedokázali splácať 
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ani mesačné splátky dohodnuté v splátkovom kalendári. Dražobná spoločnosť, a.s. preto 

výzvou z 13.8.2013 vyzvala žalobcov, aby mu umožnili vykonať ohliadku nehnuteľnosti 

za účelom ohodnotenia nehnuteľnosti znalcom a následnou dobrovoľnou dražbou. 

Manželia, čeliac riziku straty obydlia, sa na Vás obrátili so žiadosťou o poskytnutie 

právnej pomoci.  

Otázky: 

a) Ktorý súd bude príslušný prejednať tento spor? (vyjadrite sa k miestnej príslušnosti) 

b) Ide o záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy? Stanovuje de lege lata právny poriadok nejaké 

obmedzenia vo vzťahu k spôsobu zabezpečenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy? 

c) Stanovuje platné právo nejaké zákonné limity k predaju nehnuteľnosti v rámci 

dobrovoľnej dražby? 

d) Aké nástroje procesného charakteru by ste využili v tomto prípade? 

 

a) Ktorý súd bude príslušný prejednať tento spor? (vyjadrite sa k miestnej 

príslušnosti) 

Podľa § 13 CSP § 13 je na konanie v prvej inštancii miestne príslušný všeobecný súd 

žalovaného, ak nie je ustanovené inak. Podľa § 20 písm. a) CSP namiesto všeobecného 

súdu žalovaného je na konanie príslušný výlučne súd, v ktorého obvode je 

nehnuteľnosť, ak sa spor týka vecného práva k nej. Predmetom sporu, ktorým je spor 

o spôsob výkonu záložného práva k nehnuteľnosti, je vecné právo (záložné právo), ktoré 

sa týka (sa vzťahuje k) nehnuteľnosti. Miestna príslušnosť teda bude daná miestom 

nehnuteľnosti.  

  

b) Ide o záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy? Stanovuje de lege lata právny poriadok 

nejaké obmedzenia vo vzťahu k spôsobu zabezpečenia záväzku zo spotrebiteľskej 

zmluvy? 

Podľa § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka je spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva 

bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom, pričom 

spotrebiteľ je v § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka definovaný ako fyzická osoba, ktorá 

pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej 

obchodnej činnosti a inej podnikateľskej činnosti. Vzhľadom na uvedené je možné 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-20
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vysloviť záver, že pri takýchto skutkových okolnostiach sa jedná o spotrebiteľskú 

zmluvu.  

Obmedzenia vo vzťahu k zabezpečeniu záväzku vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy 

upravuje predovšetkým § 52 ods. 7 a ods. 10 Občianskeho zákonníka. Podľa § 52 ods. 

7 OZ je neprípustné Zabezpečenie splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy 

prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu práva.  Podľa § 52 ods. 10 OZ  ak záložné 

právo zabezpečuje záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy, môže sa záložný veriteľ v rámci 

výkonu záložného práva uspokojiť len predajom zálohu na dražbe podľa osobitného 

zákona alebo predajom zálohu podľa osobitných zákonov. 

Podľa § 5a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je neprípustné zabezpečenie 

uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy a) dohodou 

o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby, ibaže 

táto dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o 

dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť, alebo b) zmenkou alebo šekom. 

 

c) Stanovuje platné právo nejaké zákonné limity k predaju nehnuteľnosti v rámci 

dobrovoľnej dražby? 

Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona 

Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky 

poriadok) v znení neskorších predpisov dražiť nemožno nehnuteľné veci, ak hodnota 

pohľadávky bez jej príslušenstva zabezpečenej záložným právom ku dňu oznámenia o 

začatí výkonu záložného práva neprevyšuje 2 000 EUR. Právna úprava záložného práva 

teda nebráni, aby pohľadávka veriteľa bola zabezpečená záložným právom 

k nehnuteľnosti, v ktorom trvale žije (býva) záložca. Táto otázka je však dnes 

predmetom rôznych názorov. Súdny dvor Európskej únie vo veci Kušionová c/a Smart 

Capital (C-34/13) napr. skonštatoval, že strata rodinného obydlia môže vážne ohroziť 

nielen práva spotrebiteľa, ale aj uviesť rodinu dotknutého spotrebiteľa do osobitne 

citlivej situácie. Rovnako Európsky súd pre ľudské práva v obdobných prípadoch 

rozhodol, že strata bývania je jedným z najvážnejších zásahov do práva na rešpektovanie 

obydlia a každý, komu takýto vážny zásah hrozí, musí mať v podstate možnosť 

predložiť primeranosť takého opatrenia na súdne preskúmanie.  V takýchto prípadoch 

tak dochádza ku konfliktu dvoch práv, a to práva záložného veriteľa požadovať 
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uspokojenie dlhu výkonom záložného práva s právom záložcu na ochranu obydlia. 

Z tohto dôvodu sú súdy povinné posúdiť primeranosť výkonu záložného práva. Právna 

úprava komplexne administratívne stropy ani iné konkrétne pravidlá brániace 

neproporcionálnemu postupu nestanovuje. § 3 ods. 6 zákona č. 527/2002 Z. z. síce 

stanovuje limit 2.000 EUR, no nevytvára prekážku pre test proporcionality v každej 

jednej veci výkonu záložného práva, ktorý ako každý iný výkon práva musí byť v súlade 

so zásadou dobrých mravov podľa § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak 

existuje výrazný nepomer medzi výšku dlhu a hodnotou založenej nehnuteľnosti, 

v ktorej má záložca trvalé bydlisko, takýto nepomer môže byť súdmi považovaný za 

neprimeraný, neumožňujúci výkon záložného práva, čo môže zakladať právo domáhať 

sa ochrany prostredníctvom žaloby o zdržanie sa výkonu záložného práva.  

 

d) Aké nástroje procesného charakteru by ste využili v tomto prípade? 

Existuje niekoľko procesných nástrojov, aplikovateľných v rôznych štádiách 

prípadu/sporu a v závislosti od ďalších skutkových a právnych okolností prípadu.  

Neodkladné opatrenie (§ 324 a nasl. CSP) o zdržanie sa výkonu záložného práva 

dobrovoľnou dražbou. Podľa § 325 ods. 1 CSP neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, 

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

ohrozená. Podľa § 325 ods. 2 písm. d) CSP Neodkladným opatrením možno strane 

uložiť najmä, aby d) niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala. Z dôvodov 

uvedených vyššie prichádza do úvahy, aby súd dočasne a bezodkladne upravil pomery 

medzi stranami a uložil povinnosť zdržať sa (hoci len dočasne) výkonu záložného práva 

dobrovoľnou dražbou.  

Žaloba o neplatnosť záložnej zmluvy / o zdržanie sa výkonu záložného práva 

V prípade, ak súd nariadil neodkladné opatrenie o zdržanie sa výkonu záložného práva 

pred začatím konania, podľa § 336 ods. 1 CSP súd môže vo výroku uznesenia uložiť 

navrhovateľovi povinnosť podať v určitej lehote žalobu vo veci samej. V aplikačnej 

praxi sú časté žaloby o zdržanie sa výkonu záložného práva, ich právny základ (opora 

o konkrétne ustanovenie zákona) je však sporná. Bližšie skutkové a právne okolnosti 

môžu odôvodňovať žalobu o neplatnosť záložnej zmluvy.   

Žaloba o neplatnosť dobrovoľnej dražby 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/527/#paragraf-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/#paragraf-3
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Podľa § 21 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách v prípade, ak sa spochybňuje 

platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, 

ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť 

dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch 

mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so 

spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 

predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa 

osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po 

uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, 

ktorej sa takýto rozsudok týka. Žaloba o neplatnosť dobrovoľnej dražby nie je 

určovacou žalobou podľa § 137 písm. c) CSP, ale je žalobou o určenie právnej 

skutočnosti podľa § 137 písm. d) CSP. 

  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-137
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-137
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D. VZORY 

Vzor 1 - Zmluva o zriadení záložného práva 

 

Zmluva o zriadení záložného práva 

Uzatvorená podľa § 151b a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Zmluva“) 

Záložca:     

Adresa:        

Dátum narodenia:          

Rodné číslo:    

(ďalej len ako „záložca“) 

Záložný veriteľ:            

Adresa:     

Dátum narodenia:        

Rodné číslo:                

(ďalej len ako „záložný veriteľ“) 

 

Článok I. Zabezpečovaná pohľadávka 

1. Zabezpečovanou pohľadávkou je pohľadávka zo Zmluvy o pôžičke, uzatvorenej ------------

-- medzi (identifikácia) ako dlžníkom a  (identifikácia) ako veriteľom, predmetom ktorej je 

záväzok záložného veriteľa poskytnúť záložcovi pôžičku vo výške ---------------,- EUR, 

pričom pôžička bola dlžníkovi poskytnutá prevodom na jeho účet v deň uzatvorenia zmluvy 

o pôžičke. Pôžička bola poskytnutá bezúročne a dlžník je povinný pôžičku vrátiť najneskôr 

do 31.12.2019. 

2. Predbežná hodnota zabezpečenej pohľadávky za predpokladu, že dlžník splní svoj dlh 

riadne a včas, tak predstavuje sumu ------------,- EUR. 

Článok II. Záloh 

1. Záložca je výlučným vlastníkom (v podiele 1/1)   

a) pozemku - parcely registra „C“, parc. č. -------/--, druh pozemku - orná pôda, o výmere 

---- m2,     
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b) pozemku - parcely registra „C“, parc. č. -------/--, druh pozemku - orná pôda, o výmere 

---- m2,    

c) pozemku - parcely registra „C“, parc. č. -------/--, druh pozemku - orná pôda, o výmere 

---- m2, 

ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území (identifikácia), obec (identifikácia), okres 

(identifikácia) a sú zapísané na liste vlastníctva č. ------  vedenom Okresným úradom ------

--, katastrálny odbor. 

2. Záložca je výlučným vlastníkom (v podiele 1/1)   

a) stavby so súpisným číslom ---------, postavenej na parcele registra „C“, parc. č. -------/-

-, druh stavby:  rodinný dom, popis stavby: rodinný dom, 

ktorá sa nachádza v katastrálnom území (identifikácia), obec (identifikácia), okres 

(identifikácia) a je  zapísaná na liste vlastníctva č. ----- vedenom Okresným úradom -----, 

katastrálny odbor.  

3. Za účelom zabezpečenia všetkých súčasných a budúcich pohľadávok záložného veriteľa, 

právnym základom ktorých je zmluva o pôžičke podľa čl. I bod 1 tejto zmluvy, dohodli sa 

zmluvné strany na zriadení záložného práva k všetkým nehnuteľnostiam, popísaným v čl. 

II bod 1 a bod 2 tejto Zmluvy (ďalej len ako „Záloh“). 

Článok III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Záložca vyhlasuje a zaväzuje sa, že k Zálohu nezriadil a po celú dobu trvania tejto zmluvy 

nezriadi žiadne ďalšie záložné právo v prospech akejkoľvek tretej osoby, že Záloh 

neprevedie na tretiu osobu, nezriadi vecné bremeno ani neurobí akékoľvek iné opatrenie, 

ktoré by mohlo zhoršiť postavenie záložného veriteľa.   

2. Záložca sa zaväzuje nevložiť založené nehnuteľnosti ako vecný (nepeňažný) vklad do 

základného imania iných právnických osôb. 

3. Záložca je povinný užívať záloh tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Záložca 

je ďalej povinný zdržať sa konania, ktoré by viedlo k zhoršeniu predmetu zálohu. 

4. Návrh na zápis záložného práva podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností podajú 

zmluvné strany spoločne. Náklady spojené so zápisom záložného práva do katastra 

nehnuteľností vrátane jeho výmazu hradí záložný veriteľ. 
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Článok IV. Výkon záložného práva 

1. Ak zabezpečovaná pohľadávka záložného veriteľa nebude riadne a včas plnená, je záložný 

veriteľ oprávnený odo dňa písomného oznámenia o začatí výkonu záložného práva 

dlžníkovi a záložcovi, realizovať výkon záložného práva  

a) predajom predmetu záložného práva na verejnej dražbe podľa zákona č. 527/2002 

Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov alebo  

b) predajom predmetu záložného práva podľa Exekučného poriadku alebo  

c) priamym predajom.  

2. Výber spôsobu výkonu záložného práva podľa predchádzajúceho bodu je oprávnený 

uskutočniť záložný veriteľ. 

3. Pri realizácii výkonu záložného práva podľa ods. 1 písm. c)  priamym predajom je záložný 

veriteľ 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. 

4. Záložca podpisom tejto zmluvy splnomocňuje záložného veriteľa na vykonanie všetkých 

potrebných právnych úkonov spojených s predajom predmetu záložného práva. 

5. Záložný veriteľ je oprávnený výkon záložného práva viesť na jednotlivé založené  

nehnuteľnosti pre každú samostatne alebo súčasne s inou založenou nehnuteľnosťou alebo 

pre všetky založené nehnuteľnosti spolu. 

6. Záložca je povinný strpieť výkon záložného práva. Záložca sa ďalej zaväzuje spolupracovať 

so záložným veriteľom pri výkone záložného práva, najmä umožniť záložnému veriteľovi 

alebo ním splnomocnenej tretej osobe prístup k zálohu za účelom jeho obhliadky alebo 

vykonania všetkých úkonov potrebných k oceneniu zálohu na účely výkonu záložného 

práva alebo zistenia ceny zálohu. Záložca sa ďalej zaväzuje zdržať akéhokoľvek konania, 

ktoré by akýmkoľvek spôsobom bránilo výkonu práva záložného veriteľa. 

7. Ak pri výkone záložného práva záložný veriteľ predmet záložného práva predá podľa bodu 

1 tohto článku, výnosy z  predaja použije na úhradu všetkých svojich pohľadávok 

zabezpečených touto zmluvou, vrátane výdavkov spojených s realizáciou záložného práva. 

Prípadný rozdiel záložný veriteľ vysporiada nasledovne: 
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a) ak bude výnos získaný realizáciou záložného práva vyšší, ako sú zabezpečené 

pohľadávky, vrátane výdavkov spojených s realizáciou záložného práva, záložný 

veriteľ bude postupovať podľa § 151ma Občianskeho zákonníka, 

b) ak budú zabezpečené pohľadávky, vrátane výdavkov spojených s realizáciou záložného 

práva prevyšovať výnos získaný realizáciou záložného práva, časť uvedených 

pohľadávok prevyšujúca predmetný výnos nezaniká. Záložný veriteľ je oprávnený 

prednostne uhradiť náklady výkonu záložného práva, poplatky, úroky a až potom istinu 

dlhu. 

8. Záložca sa zaväzuje uhradiť záložnému veriteľovi náklady neplatnej dražby, ak neplatnosť 

dražby spôsobil záložca tým, že poskytol záložnému veriteľovi nepravdivé alebo neúplné 

údaje týkajúce sa zálohu. Záložca uhradí aj tie náklady, ktoré vznikli záložnému veriteľovi 

alebo dražobníkovi v súvislosti s upustením od dražby, ak k upusteniu od dražby došlo 

z dôvodu, že záložca svojim konaním zabránil účastníkom dražby vykonať obhliadku 

predmetu dražby podľa príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. v platnom znení. 

Článok V. Zánik záložného práva 

Zánik záložného práva k založeným nehnuteľnostiam sa spravuje ustanoveniami § 151md 

Občianskeho zákonníka. 

Článok VI. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami. 

2. Právne vzťahy upravené touto Zmluvou sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení.  

3. Neplatnosť jednotlivých ustanovení nemá vplyv na platnosť Zmluvy ako celku. 

4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnou formou na základe obojstranného súhlasu 

Zmluvných strán. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch  rovnopisoch, dva rovnopisy pre účely katastrálneho 

konania  a po jednom pre každú zo Zmluvných strán. 

6. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, v plnom rozsahu 

porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto vyjadruje 

ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a že táto Zmluva nebola uzavretá 

ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek zmluvnú 

stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú. 
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Vzor 2 - modelový článok zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam  

Zálohom sú pohľadávky: 

 Záložcu voči jeho obchodným partnerom (ďalej „Poddlžník“) na zaplatenie peňažných 

prostriedkov, ktoré vznikli alebo vzniknú na základe alebo v súvislosti so zmluvami, ktoré 

boli a budú uzatvorené medzi Záložcom a Poddlžníkom.  

 Záložcu voči obchodným partnerom, najmä, nie však výlučne voči spoločnosti Automotive 

Industries, s.r.o., IČO: 31 114 108 (ďalej „Poddlžník“) na zaplatenie peňažných 

prostriedkov, ktoré vznikli alebo vzniknú na základe alebo v súvislosti so Zmluvou 

o financovaní obstarania nástrojov pre projekt VW up! zo dňa --.--.---- v znení neskorších 

dodatkov, ktorá bola uzatvorená medzi Záložcom a Poddlžníkom za účelom financovania 

výroby nástrojov pre projekt „VW up!. 

 Záložcu voči Banke z účtu č.......... (ďalej „Bežný účet“), na nakladanie s peňažnými 

prostriedkami, ktoré sú na Bežnom účte alebo budú na Bežný účet pripísané, vrátane 

pohľadávky na výplatu zostatku po zániku Bežného účtu. 

 Záložcu voči Banke z účtov, ktoré sú alebo budú vedené Bankou pre Záložcu ako majiteľa 

účtu (ďalej „Účet“), na nakladanie s peňažnými prostriedkami, ktoré sú na Účte alebo budú 

pripísané na Účet, vrátane pohľadávky na výplatu zostatku po zániku Účtu. 

(pre spoločné označenie Poddlžníka/Poddlžníkov uvedených v bode 1 tohto článku ďalej 

„Poddlžník“)       
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Vzor 3 - výpis z Centrálneho registra záložných práv 

 

ÚRADNÝ  VÝPIS  

z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp) 

(aktuálny čiastočný) 

 

Identifikátory záložného práva: 

Spisová značka NCRzp: 15/2020 

Dátum a čas vykonania zápisu do NCRzp: 2. 1. 2020 11:58:57 

Druh registrácie: 

Registrácia záložného práva na základe 

záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo 

zo zákona 

Registráciu vykonal: JUDr. Peter Notár 

 

Záložca (-ovia): 

Ján  Dlžník , nar. 4. 8. 1979, Lúčna 3, 949 01 Nitra, Nitra, Slovenská republika 

(je aj záložný dlžník) 

 

Záložný (-í) dlžník (-ci): 

 

 

Veriteľ (-ia): 

Veriteľ, a.s., ICO: 50999666 , Einsteinova 1 , 85101 Bratislava, Bratislava V, Slovenská 

republika 

 

Pohľadávka (-y): 
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Hodnota: 0 EUR 

Najvyššia hodnota istiny: 4800 EUR 

Druh: Peňažná 

Dátum splatnosti:   

Lehota splatnosti:   

Špecifikácia: 

Záložným právom sú zabezpečené pohľadávky Záložného veriteľa, ktoré vzniknú/vznikli na 

základe alebo v súvislosti s: a) Zmluvou o úvere č. 48126, uzavretou medzi Záložným 

veriteľom a Záložcom dňa 17.4. 2018 (ďalej len ,,Zmluva o úvere“) b) Záložnou zmluvou, a 

c) plnením povinností podľa Zmluvy o úvere a/alebo Záložnej zmluvy, a d) bezdôvodným 

obohatením alebo iným nárokom, ak akýkoľvek záväzok uvedený v písm. a), b), c) tohto bodu 

bude vyhlásený ako neplatný alebo nevymáhateľný, a e) nárokom, ktorý vznikne v prípade, ak 

akýkoľvek záväzok uvedený v písm. a), b), c), d) tohto bodu bude vyhlásený za odporovateľný 

právny úkon v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní alebo inak, a f) výkonom 

Záložného práva podľa Záložnej zmluvy (náklady dobrovoľnej dražby, exekučného konania, 

notárske poplatky, správne poplatky a i.). (ďalej len ,,Zabezpečované pohľadávky“) 

 

Záloh (-y): 

Kategória: Vec 

Mena: bez udania meny 

Výška zálohu:  

Popis: 

Predmetom záložného práva je motorové vozidlo: Výrobná značka: VOLKSWAGEN Model: 

GOLF V. 5DV. DIESEL (1K) GOLF 1.9 TDI COMFORTLINE Identifikačné číslo vozidla 

(VIN): WVWZZZ1KZ7W142224 Rok výroby: 2006 (ďalej len záloh). Záložca je výlučným 

vlastníkom Zálohu a jeho vlastnícke právo nie je nikým spochybnené. Záloh je voľne 

prevoditeľný a nezaťažený akýmikoľvek inými záložnými právami, inými ťarchami ani inými 

právami tretích osôb. Záložca vyhlasuje, že voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie 
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a/alebo konanie o výkon rozhodnutia a/alebo iné konanie, ktoré by obmedzovalo jeho právo 

Záloh zaťažiť. 

Dátum začatia výkonu zp:  

Spôsob výkonu zp: 

 

Súvisiace spisové značky: 

 

Poznámka: 
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Vzor 4 - Návrh na vklad záložného práva 

Okresný úrad Bratislava 

katastrálny odbor 

Ružová dolina 2, 821 09 Bratislava 

 

V Bratislave dňa ______ 

 

Vec:    Návrh na vklad záložného práva  

Záložca:   Anton Petrovič, rod. Petrovič  

Adresa:   Nezábudková 28, 811 01 Bratislava     

Dátum narodenia:  24.5.1954        

Rodné číslo:  540524/6834  

(ďalej len ako „záložca“) 

Záložný veriteľ:  Sylvia Fazekašová, rod. Bujdáková 

Adresa :   Kvietková 24, 821 01 Bratislava 

Dátum narodenia: 3.9.1983       

Rodné číslo:   835309/6107 

(ďalej len „záložný veriteľ“) 

 

I. Označenie právneho úkonu a nehnuteľností 

Záložný veriteľ a záložca uzatvorili dňa --------  zmluvu o zriadení záložného práva (ďalej 

len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je dohoda zmluvných strán o zriadení záložného práva 

k: 

a) pozemku - parcely registra „C“, parc. č. -------/--, druh pozemku - orná pôda, o výmere 

---- m2,     

b) pozemku - parcely registra „C“, parc. č. -------/--, druh pozemku - orná pôda, o výmere 

---- m2,    

c) pozemku - parcely registra „C“, parc. č. -------/--, druh pozemku - orná pôda, o výmere 

---- m2, 
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ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území (identifikácia), obec (identifikácia), okres 

(identifikácia) a sú zapísané na liste vlastníctva č. ------  vedenom Okresným úradom ------

--, katastrálny odbor. 

b) stavby so súpisným číslom ---------, postavenej na parcele registra „C“, parc. č. -------/-

-, druh stavby:  rodinný dom, popis stavby: rodinný dom, 

ktorá sa nachádza v katastrálnom území (identifikácia), obec (identifikácia), okres 

(identifikácia) a je  zapísaná na liste vlastníctva č. ----- vedenom Okresným úradom -----, 

katastrálny odbor (ďalej všetko spoločne ako „Záloh“).  

Záloh je vo výlučnom vlastníctve záložcu (v podiele 1/1). 

II. Návrh 

Podľa čl. III bod 4 Zmluvy „Návrh na zápis záložného práva podľa tejto zmluvy do katastra 

nehnuteľností podajú zmluvné strany spoločne. Náklady spojené so zápisom záložného práva 

do katastra nehnuteľností vrátane jeho výmazu hradí záložný veriteľ.“ 

Nakoľko vôľa zmluvných strán bola prejavená v predpísanej forme, zrozumiteľným a určitým 

spôsobom a sú súčasne splnené všetky podstatné náležitosti pre platnosť právneho úkonu, 

zmluvné strany ako účastníci právneho úkonu (zmluvy o zriadení záložného práva) spoločne 

navrhujú, aby Okresný úrad Senec, katastrálny odbor rozhodol tak, že na základe Zmluvy 

povoľuje vklad záložného práva pre (meno a priezvisko záložného veriteľa), bytom 

(adresa trvalého pobytu), (dátum narodenia), (rodné číslo) ako záložného veriteľa 

k Zálohu.  

 

V Bratislave dňa  V Bratislave dňa  

  

Prílohy 

 Dve vyhotovenia Zmluvy o zriadení záložného práva  

 Správny poplatok 
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Vzor 5 – návrh na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia 

Okresný súd Bratislava I 

Záhradnícka 10 

812 44 Bratislava I 

         V Bratislave dňa  ............... 

 

Vec:    Návrh na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia 

podľa § 343 Civilného sporového poriadku 

Žalobca:   MUDr. Sylvia Fazekašová, rod. Bujdáková, nar. 3.9.1982 

   bytom Kvietková 24, 811 01 Bratislava 

Právne zastúpenie: JUDr. Kristián Martini 

advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK, č. reg. 5565 

   so sídlom Nevädzová 6, 82101 Bratislava 

Žalovaný:  Anton Petrovič, nar. 28.4.1954,  

bytom Nezábudková 28, 811 01 Bratislava  

 

I. Skutkový stav / právny dôvod peňažnej pohľadávky 

Žalobca dňa 17.10.2018 uzatvoril so žalovaným zmluvu o úvere, na základe ktorej žalobca ako 

veriteľ poskytol žalovanému úveru vo výške 150.000,-EUR s tým, že odplata za poskytnutie 

úveru bola dohodnutá vo výške 1,5% p.a. z istiny pohľadávky. Žalovaný ako dlžník bol povinný 

vrátiť dlžnú sumu, t.j. istinu úveru vrátane dohodnutého úroku, najneskôr do 31.3.2019.  

Žalovaný napriek opakovaným výzvam na dobrovoľné splnenie povinnosti dňa 

14.5.2019 poskytol len čiastočné plnenie do výške 7.500,- EUR. Ostávajúca časť dlžnej sumy 

doteraz nebola napriek opakovaným výzvam zaplatená. 

 Dôkazy:  

 Zmluva o úvere z 17.10.2018 

 Výzva z 10.4.2019 

 Výzva z 3.5.2019 

 Výpis z účtu žalobcu 
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II. Podmienky pre nariadenie zabezpečovacieho opatrenia 

Podľa § 343 Civilného sporového poriadku:  „Zabezpečovacím opatrením môže súd 

zriadiť záložné právo na veciach, právach alebo na iných majetkových hodnotách dlžníka na 

zabezpečenie peňažnej pohľadávky veriteľa, ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.“ 

 Podľa § 344 Civilného sporového poriadku: „Ustanovenia o neodkladnom opatrení sa 

použijú primerane aj na zabezpečovacie opatrenie.“ 

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

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

 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.“ 

Je nesporné, že medzi stranami existuje záväzkový právny vzťah, právnym dôvodom 

vzniku ktorého bola zmluva o úvere a na základe ktorej bola žalovanému poskytnutá suma 

150.000,- EUR. Žalovaný si napriek viacerým výzvam svoju povinnosť splnil v rozsahu cca 

5% z celkovej dlžnej sumy a so žalobcom nekomunikuje resp. sa vzájomnej komunikácii 

vyhýba.  

Žalovaný bol v čase uzatvorenia úverovej zmluvy bol vlastníkom viacerých 

nehnuteľností, okrem iných aj pozemku registra „C“ parc. č. 358/15 o výmere 235m2, druh 

pozemku: orná pôda, pozemku registra „C“ parc. č. 358/16 o výmere 367m2, druh pozemku: 

orná pôda a pozemku registra „C“ parc. č. 361/1 o výmere 134m2, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v k.ú. ---------------, obec ---------------, okres ------------

-- a sú zapísané na liste vlastníctva č. ------ vedenom Okresným úradom --------------, katastrálny 

odbor.  

Dôkaz:  

 Výpis z listu vlastníctva č. -------------- 

Všetky tieto pozemky sa v ostatnom čase stali predmetom prevodu na neznáme osoby, 

čo na strane veriteľa vzbudzuje obavu z toho, že žalovaný (ako dlžník) sa zbavuje svojho 
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majetku, čo môže mať dopad na reálnu vymožiteľnosť nároku, vyplývajúceho z uzatvorenej 

úverovej zmluvy.   

Jedinou známou nehnuteľnosťou, ktorá ostala vo vlastníctve žalovaného, je stavba – 

rodinný dom, postavený na parcele č. 361/1, zapísaný na liste vlastníctva č. ----------- vedenom 

Okresným úradom --------------, katastrálny odbor a nachádzajúci sa v k.ú. ---------------, obec -

--------------, okres --------------. Odhadovaná hodnota tejto stavby je 135.500,- EUR.   

Okrem uvedeného  žalobca nemá vedomosť o tom, že by žalovaný vlastnil iný hnuteľný 

či nehnuteľný majetok resp. že by disponoval prostriedkami v rozsahu postačujúcom na 

zaplatenie dlžnej sumy. Naopak, voči žalovanému ako povinnému je vedených niekoľko 

exekúcií z iných právnych dôvodov. Existuje preto obava, že žalovaný nie je ekonomicky 

schopný splniť svoju povinnosť a žalobcovi vrátiť dlžnú istinu úveru spolu s príslušenstvom.    

Žalobca ku dňu podania tohto návrhu na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia 

pripravuje žalobou o zaplatenie,  a teda v konaní o veci samej sa žalobca bude domáhať 

zaplatenia svojej pohľadávky.  

Žalobca má vzhľadom na uvedené za to, že sú splnené predpoklady pre nariadenie 

zabezpečovacieho opatrenia, ktoré žalovaného nijakým podstatným spôsobom neobmedzí, no 

súčasne na strane žalobcu odstráni pochybnosti o ohrození prípadnej exekúcie. 

Dôkazy:  

 LV č. -------------- 

 odhad trhovej ceny stavby  

III. Návrh na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia 

  Žalobca na základe uvedeného navrhuje, aby súd vydal nasledovné uznesenie: 

 Súd zriaďuje k stavbe so súpisným číslom --------------, druh -----------------, postavenej 

na parcele č. ........................, zapísanej na  LV č.........................., vedenom pre katastrálne 

územie................................, ktorá je  vo vlastníctve  žalovaného v podiele 1/1, záložné právo 

v prospech žalobcu a to za účelom zabezpečenia jeho pohľadávky zo zmluvy o úvere  zo dňa 

17.10.2018 vo výške 142.500, EUR s príslušenstvom. 

 Žalobca je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto uznesenia 

podať žalobu vo veci samej.  

MUDr. Sylvia Fazekašová v.z. Kristián Martini, advokát 
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Vzor 6 – Modelové vymedzenie budúcej úrody ako zálohu 

 

II. Záloh 

Predmetom zálohu je budúca úroda rastlinných komodít, ktorá vznikne z nedokončenej 

poľnohospodárskej výroby v nasledujúcom rozsahu:  

 Plodina: pšenica ozimná, Výmera: 92,13ha, Založená výmera: 92,13ha, Katastrálne 

územie: Kopčany, Číslo parcely: 5301/1, Úroda /t/ha/: 4 tony, Celk. Úroda /t/: 369 ton, 

Cena za t.: 150 €, Cena bez DPH: 55350 €,  

 Plodina: pšenica ozimná, Výmera: 65ha, Založená výmera: 65ha, Katastrálne územie: 

Kopčany, Číslo parcely: 6203/1, Úroda /t/ha/: 4 tony, Celk. Úroda /t/: 260 ton, Cena za 

t.: 150 €, Cena bez DPH: 39000 €,  

 Plodina: pšenica, Výmera: 33,13ha, Založená výmera: 33,13ha, Katastrálne územie: 

Kopčany, Číslo parcely: 6201/1, Úroda /t/ha/: 4 tony, Celk. Úroda /t/: 133 ton, Cena za 

t.: 150 €, Cena bez DPH: 19950 €,  

 Plodina: pšenica, Výmera: 32,71ha, Založená výmera: 32,71ha, Katastrálne územie: 

Kopčany, Číslo parcely: 8301/1, Úroda /t/ha/: 4 tony, Celk. Úroda /t/: 131 ton, Cena za 

t.: 150 €, Cena bez DPH: 19650 €,  

Plodina: pšenica ozimná, Výmera: 41,99ha, Založená výmera: 41,99ha, Katastrálne územie: 

Kopčany, Číslo parcely: 6104/1, Úroda /t/ha/: 4 tony, Celk. Úroda /t/: 168 ton, Cena za t.: 150 

€, Cena bez DPH: 25200 € 
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KAPITOLA 9 

VECNÉ BREMENÁ 

 

A. TEORETICKÁ ČASŤ 

1. Aký je rozdiel medzi vecnými bremenami a služobnosťami rímskeho práva a reálnymi 

bremenami uhorského obyčajového práva?  

2. Aký je rozdiel medzi vecným bremenom a právom zodpovedajúcim vecnému bremenu?  

3. Aký je rozdiel medzi vecnými bremenami in rem a vecnými bremenami in personam?  

4. Pôsobia vecné bremená a práva zodpovedajúce vecným bremenám erga omnes? 

5. Aké sú to vecné bremená vznikajúce ex lege?  

6. Aké druhy vecných bremien in personam a práv zodpovedajúcich vecným bremenám 

in personam poznáte?  

7. Môžu mať práva zodpovedajúce vecným bremenám jednorazový charakter?  

8. Ako možno rozdeliť vecné bremená z hľadiska dĺžky ich trvania?  

9. Akým spôsobom vznikajú a akým spôsobom zanikajú vecné bremená? 

10. Aké náležitosti musí obsahovať zmluva o zriadení vecného bremena? 

11. Kedy môže vecné bremeno zriadiť súd svojim rozhodnutím?  

12. Môže súd zriadiť vecné bremeno in personam?  

13. Uveďte príklady na nasledujúce druhy povinností vyplývajúce z vecných bremien:  

a) facere, 

b) omittere, 

c) pati. 

14. Je právo stavby právom zodpovedajúcim vecnému bremenu?  

15. Koľko vecných bremien je možné maximálne zriadiť na jednej nehnuteľnosti?  

16. Je osoba s právom zodpovedajúcim vecnému bremenu povinná vždy znášať náklady na 

nehnuteľnosť zaťaženú vecným bremenom? 

17. Akým spôsobom sa určuje hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou 

oprávneného podľa ustanovenia § 151p ods. 3 Občianskeho zákonníka? 

18. Aký vplyv má rozdelenie pozemku na existenciu vecného bremena?   

19. Na základe akých okolností môže vecné bremeno zaniknúť odstúpením od zmluvy? 

20. Aký je rozdiel medzi žalobami a rozhodnutiami súdu podľa ustanovenia § 151p ods. 2 

a § 151p ods. 3 Občianskeho zákonníka? 
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B. PRAKTICKÁ ČASŤ 

 

1. Praktický prípad 

Pán Emil vlastnil pozemok s rodinným domom, ktorý nemal vlastnú prístupovú a príjazdovú 

cestu, preto sa so susedou pani Otíliou dohodli na zriadení vecného bremena práva prechodu 

k jej pozemku. Pán Emil po 3 rokoch prišiel o zamestnanie, a tak sa rozhodol na prízemí svojho 

rodinného domu zriadiť malé holičstvo.  

a) Mal pán Emil na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k pozemku svojej 

susedky len právo prechodu alebo i právo prejazdu? Môže jazdiť na elektro-bicykli 

alebo aj na automobile?   

b) Aké možnosti by mal pán Emil, ak by sa s ním pani Otília odmietala dohodnúť?  

c) Mohli právo prechodu využívať aj rodinné, prípadne iné návštevy pána Emila?  

d) Mohli právo prechodu využívať zákazníci pána Emila?  

e) Pán Emil sa rozhodol, že už nemá záujem ďalej celé dni tráviť v holičstve, a tak 

priestory prenajal svojmu známemu Antonovi, ktorý pokračoval v prevádzke holičstva. 

Má Anton ako nájomca pána Emila právo prechodu cez pozemok p. Otílie? Majú toto 

právo jeho zákazníci? 

f) Posúďte všetky predchádzajúce situácie za predpokladu, že by pán Emil mal zriadené 

právo zodpovedajúce vecnému bremenu len v podobe in personam. 

g) Ako by sa zmenila situácia, ak by pani Otília desať rokov nenamietala, že právo 

prechodu využívajú aj zákazníci pána Emila?  

 

2. Praktický prípad 

Pozemok pána Jaroslava je vzhľadom na svoju polohu odkázaný na zásobovanie vodou zo 

studne susedného pozemku pána Mariána. Jaroslav s Mariánom uzatvorili v novembri zmluvu 

o využívaní vody z Mariánovej studne v „primeranom rozsahu“. Pre nadmerné čerpanie vody 

zo studne nasledujúce leto, studňa vyschla a znovu sa dala používať až po októbrových 

dažďoch.  

a) Došlo v uvedenom prípade uzatvorením zmluvy k vzniku vecného bremena?  

b) V akom rozsahu môže pán Jaroslav čerpať vodu zo studne?   

c) Má Jaroslav právo na zriadenie vodovodu zo studne pána Mariána? 
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d) Po pol roku užívania studne požadoval pán Marián od pána Jaroslava 200,- €, z toho 

50,- € za vyčerpanú vodu a 150,- € za vykonanie kontroly kvality vody. Má pán Jaroslav 

povinnosť uhradiť dané náklady?   

e) Došlo vyschnutím studne v lete k ex lege zániku vecného bremena?  

f) Pán Marián chcel využiť vyschnutie studne, a tak dal studňu prehĺbiť a okolo studne 

postaviť estetický prístrešok. Polovicu ceny za vykonané diela (vo výške 5.000,- Eur) 

žiadal uhradiť od pána Jaroslava.   

g) Okrem studne mal pán Jaroslav zriadenú aj kanalizáciu, ktorá viedla cez pozemok pána 

Mariána a ústila do septiku, ktorý sa nachádzal na Mariánovom pozemku. Vzhľadom 

na zlé vzťahy medzi susedmi, pán Marián znemožňoval prístup a kontrolu septiku, preto 

pán Jaroslav žiadal súd, aby zriadil vecné bremeno práva vstupu na pozemok pána 

Mariána každý deň v čase od 15:00 do 20:00 hod za účelom kontroly naplnenia septiku. 

Ako rozhodne súd?     

 

3. Praktický prípad  

Bezdetná vdova pani Beáta sa rozhodla darovať svoj byt sesternici Eleonóre, ktorá nemala 

vlastné bývanie s podmienkou, že v danom byte bude mať vyhradenú jednu izbu (a 

príslušenstvo) a zriadené „právo dožitia“. Pani Beáta spočiatku v byte nebývala a dva 

roky cestovala po svete. Keďže Eleonóra nevedela, kedy sa Beáta vráti, byt užívala sama, voľnú 

izbu neprenajala a po návrate žiadala od Beáty alikvótnu úhradu vynaložených nákladov, čo 

Beáta odmietla a následne začala v byte (1 izbe) bývať a uhrádzať pomerne náklady. Po pár 

mesiacoch sa spoločné bývanie skomplikovalo, nakoľko si Beáta do izby priviedla svojho 

nového priateľa s jeho dcérou, ktorí začali byt taktiež užívať.   

a) O aký druh vecného bremena ide v danom prípade? Formulujte znenie zmluvného 

ustanovenia vyjadrujúce zriadenie príslušného vecného bremena.  

b) Je pani Beáta povinná podieľať sa na nákladoch za byt aj v čase, keď byt neužíva? Ak 

áno v akom rozsahu? Ako má postupovať Eleonóra? Formulujte prípadný petit.  

c) Má pani Beáta právo poskytnúť na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 

ubytovanie aj svojmu priateľovi (druhovi) a jeho dcére? Zmenila by sa situácia, ak by 

pani Beáta s priateľom uzatvorila manželstvo?  

d) Môže sa pani Beáta odsťahovať a svoju izbu prenajať?  

e) Aké možnosti má pani Eleonóra? Môže požadovať zrušenie vecného bremena na 

základe ustanovenia § 151p ods. 3 Občianskeho zákonníka? 
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4. Praktický prípad 

Spoločnosť Postavíme s. r. o., zaoberajúca sa výstavbou bytových domov uzatvorila v čase 

výstavby bytového domu so spoločnosťou TELNET, a. s. nájomnú zmluvu, ktorou spoločnosti 

prenajala strechu bytového domu za účelom zriadenia telekomunikačných zariadení (vysielač, 

a pod.) na obdobie 15 rokov s doložkou o automatickom predlžovaní o 10 rokov, ak niektorá 

zo zmluvných strán písomne neoznámi svoj úmysel ukončiť zmluvu minimálne 6 mesiacov 

pred uplynutím doby nájmu. Spoločnosť Postavíme s.r.o. následne odpredala všetky bytové 

jednotky, ktorých noví vlastníci vytvorili spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, na ktoré 

prešli i práva a povinnosti z nájomnej zmluvy. Pred uplynutím prvej doby nájmu sa 

Spoločenstvo rozhodlo, že už viac nechce na streche bytového domu vysielače a nájomnú 

zmluvu spoločnosti TELNET, a. s. vypovedalo v 6 mesačnej lehote. TELNET, a. s. ukončenie 

nájomnej zmluvy akceptoval, no odmietol nehnuteľnosť vypratať a podal na Okresný úrad, 

katastrálny odbor, návrh na záznam vecného bremena k predmetnej nehnuteľnosti podľa 

ustanovenia § 66 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v znení neskorších predpisov.   

a) Aké právne kroky by ste poradili spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov?  

b) Zapíše kataster nehnuteľností vecné bremeno v prospech spoločnosti TELNET, a. s.? 

c) Aký je vzťah vecných bremien ex lege zriadených na základe verejnoprávnych 

predpisov k súkromnoprávnej úprave Občianskeho zákonníka?  

d) Mohlo by v tomto prípade dôjsť k vydržaniu vecného bremena?  

e) Aký je vzťah ustanovenia § 66 ods. 1 a 2 zákona č. 351/2011 Z. z. k ustanoveniu § 128 

ods. 2 Občianskeho zákonníka, prípadne čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky? 

f) Mala by na riešenie prípadu vplyv skutočnosť, ak by developer Postavíme, s. r. o. 

uzatvoril nájomnú zmluvu so spoločnosťou TELNET, a. s. pred rozhodnutím 

stavebného úradu o kolaudácii bytového domu?  

g) Na aké dlhé obdobie sa poskytuje podľa ustanovenia § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. 

o elektronických komunikáciách „jednorazová primeraná náhrada za nútené 

obmedzenie užívania nehnuteľnosti“ (viď nález ÚS SR PL. ÚS 42/2015 a súvisiace 

disenty)? 
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5. Praktický prípad 

Traja bratia spoločne vlastnili pozemok (záhradu) A, každý z nich v podiele 1/3, z ktorého sa 

v budúcnosti potenciálne mohol stať stavebný pozemok. Ich sused pán Tobias, ktorý vlastnil 

pozemok B, na ktorom mal rodinný dom so záhradou, v rámci zachovania status quo do 

budúcna, mal záujem o zriadenie vecného bremena v podobe zákazu zastavať výhľad 

z pozemku B, predovšetkým rodinného domu na neďaleký hrad. Všetci bratia súhlasili, keďže 

jeden z bratov žil v zahraničí, dvaja bratia zmluvu podpísali a navrhli vklad vecného bremena 

do katastra nehnuteľností.  

a) Formulujte ustanovenie zmluvy o zriadení vecného bremena obsahujúce predmet 

zmluvy. 

b) Je zmluva medzi bratmi a pánom Tobiasom uzatvorená platne? Musia byť všetky 

podpisy na zmluve osvedčené?  

c) Ako by sa zmenila situácia, ak by jeden z podielov bratov bol zároveň v bezpodielovom 

spoluvlastníctve manželov brata a jeho manželky?  

d) Zanikne vecné bremeno ak sa hrad zrúti?  

e) Zanikne vecné bremeno ak bude pozemok A vyvlastnený?  

f) Kedy zanikne predmetné vecné bremeno v dôsledku premlčania? 

g) Po pár rokoch sa bratia nevedeli dohodnúť na obhospodarovaní pozemku A, a tak 

premýšľali o zrušení podielového spoluvlastníctva. Dvaja z troch bratov však trvali na 

ponechaní si pozemku. Aké možnosti má súd pri rozhodovaní? 

  

C. VZOROVÁ KLAUZÚRNA PRÁCA 

Pani Noemi je od roku 2008 vlastníčkou nasledujúcich nehnuteľností zapísaných na liste 

vlastníctva č. 5129 v katastrálnom území: Jarovce, mestská časť: Bratislava - Jarovce, 

okres: Bratislava V, a to rodinný dom so súpisným číslom: 3521, na pozemku parcely 

registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape s parc. č. 6391/14, s výmerou 1.420 m2, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Pozemok pani Noemi zo všetkých strán hraničil 

s pozemkom pána Teofila, zapísanom na liste vlastníctva č. 5095 v katastrálnom území: 

Jarovce, mestská časť: Bratislava - Jarovce, okres: Bratislava V, parcely registra „C“ 

evidovanej na katastrálnej mape s parc. č. 6391/13, s výmerou 6.300 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, ktorý ho nadobudol taktiež v roku 2008. Keďže k pozemku 

pani Noemi vedie prístupová cesta výlučne cez pozemok pána Teofila a rovnako len cez 

jeho pozemok je možné viesť všetky inžinierske siete, tieto sú vedené pre pozemok pána 
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Teofila i pozemok pani Noemi spoločne. 01. 07. 2009 uzatvorila pani Noemi s pánom 

Teofilom zmluvu, v ktorej si upravili vzájomné práva a povinnosti týkajúce sa užívania 

spoločného majetku (cestnej komunikácie, spoločného oplotenia, plynovodnej prípojky a 

rozvodu plynu, vodovodná prípojky a rozvodu vody). Pani Noemi dlhé roky používala 

spoločný majetok podľa dohodnutých pravidiel, vrátene prístupovej cesty (pešo 

i motorovým vozidlom). Problémy nastali v roku 2020, keď pani Noemi potrebovala na 

svojom pozemku vykonať zmeny týkajúce sa elektrickej prípojky, ktorú bolo potrebné 

inštalovať na spoločné oplotenie, ktoré sa však nachádzalo na pozemku pána Teofila. Pán 

Teofil s uvedeným nesúhlasil a blokoval vstup zamestnancov elektrární na prístupovú 

cestu, v dôsledku čoho musela pani Noemi využívať alternatívny zdroj elektriny. Pani 

Noemi sa tak rozhodla podať na pána Teofila žalobu, v ktorej tvrdila že vzhľadom na 

dlhodobé užívanie pozemku pána Teofila peši a motorovými vozidlami k svojmu majetku 

(vrátane oplotenia) vykonávala od času nadobudnutia svojich nehnuteľností až do roku 

2020, kedy jej (elektrikárom) pán Teofil v prístupe na svoj pozemok začal brániť.  

 

a) Aký druh žaloby by ste odporúčali podať pani Noemi a ako by mal znieť petit 

žaloby? 

Vzhľadom na potenciálnu možnosť existencie práva zodpovedajúceho vecnému 

bremenu má pani Noemi možnosť podať určovaciu žalobu, žalobu o určenie vlastníctva, 

resp. práva zodpovedajúceho vecnému bremenu podľa ustanovenia § 137 písm. c) 

Civilného sporového poriadku. Okrem predpokladov nevyhnutných na vydržanie práva 

zodpovedajúceho vecnému bremenu bude musieť pani Noemi preukázať i naliehavý 

právny záujem na určení toho, či takéto právo má alebo nie.    

 

Znenie petitu žaloby v prípade podania určovacej žaloby: 

„...navrhujeme, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento  

 

r o z s u d o k : 

Súd určuje, že pozemok zapísaný v katastri nehnuteľností na Liste vlastníctva č. 5095 

vedenom Okresným úradom Bratislava – katastrálny odbor, v katastrálnom území: 

Jarovce, mestská časť: Bratislava - Jarovce, okres: Bratislava V, parcely registra „C“ 

evidovanej na katastrálnej mape s parc. č. 6391/13, s výmerou 6.300 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria  je zaťažený vecným bremenom práva chôdze a jazdy 

v prospech pozemku zapísaného v katastri nehnuteľností na Liste vlastníctva č. 5129 



215 

 

vedenom Okresným úradom Bratislava – katastrálny odbor, v katastrálnom území: 

Jarovce, mestská časť: Bratislava - Jarovce, okres: Bratislava V, parcely registra „C“ 

evidovanej na katastrálnej mape s parc. č. 6391/14, s výmerou 1.420 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria.“ 

 

b) Bude pani Noemi v spore úspešná? Vydržala právo zodpovedajúce vecnému 

bremenu práva prechodu, prejazdu cez pozemok pána Teofila?  

 

Podľa ustanovenia § 151o ods. Občianskeho zákonníka možno právo zodpovedajúce 

vecnému bremenu nadobudnúť aj vydržaním (teda výkonom takéhoto práva), a to za 

uplatnenia predpokladov obdobných predpokladom vydržania vlastníckeho práva 

upravených v ustanovení § 134 Občianskeho zákonníka. Zo samotného znenia 

Občianskeho zákonníka, doktríny ale i rozhodovacej činnosti je možné identifikovať 

tieto základné predpoklady, ktorých posúdenie a kumulatívne splnenie je nevyhnutné 

pri rozhodovaní o tom, či právo zodpovedajúce vecnému bremenu bolo alebo nebolo 

vydržané: 

Spôsobilosť predmetu vydržania. V súlade so znením ustanovenia 151o ods. 1 

Občianskeho zákonníka, je na vydržanie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 

potrebné obdobne aplikovať ustanovenie § 134 Občianskeho zákonníka. Ustanovenie § 

134 Občianskeho zákonníka obsahuje negatívny výpočet limitujúci spôsobilé predmety 

vydržania. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu tak nebude možné vydržať 

k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníckeho práva, alebo k veciam, ktoré môžu 

byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb.  

Oprávnenosť vykonávania (držby) práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 

nadobúdateľom. Držba je v súlade s ustanovením § 130 ods. 1 Občianskeho zákonníka 

oprávnenou, ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu 

vec alebo právo patrí. Posúdenie dobromyseľnosti nemôže vychádzať len z posúdenia 

subjektívnych predstáv držiteľa, ale musí byť posudzovaná z objektívneho hľadiska, 

tzn. či držiteľ pri zachovaní náležitej opatrnosti, ktorú možno s prihliadnutím na 

okolnosti konkrétneho prípadu od každého subjektu požadovať, mal alebo mohol mať 

pochybnosti, že užíva právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré nenadobudol. 

Dobromyseľnosť, ako vnútorný psychický stav, je potrebné objektivizovať s 

prihliadnutím na všetky okolnosti, za ktorých došlo k faktickému nakladaniu s vecou, 
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resp. vykonávaniu práva pre seba. Z týchto okolností potom možno usúdiť, či držiteľ 

mohol, alebo nemohol rozpoznať, že mu vec alebo právo skutočne patrí. Okolnosťami, 

ktoré môžu svedčiť pre záver o existencii dobrej viery, sú aj okolnosti týkajúce sa 

právneho dôvodu nadobudnutia práva (právneho titulu), teda tzv. uchopenia sa držby 

(tzn. okolnosť, ako právo (držiteľ) nadobudol, či mu svedčí nejaký nadobúdací titul.). 

Subjektívny pocit držiteľa nemôže byť sám osebe podkladom pre vydržanie, ak nie je 

tento pocit vyvolaný okolnosťami objektívne nasvedčujúcimi oprávnenosti držby 

práva.“ (Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn.: 5 Cdo 49/2010) Podľa rozhodnutia 

Najvyššieho súdu SR, sp. zn.: 3 Cdo 12/2010: „vždy treba brať do úvahy, či držiteľ pri 

bežnej (normálnej) opatrnosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti a povahu daného 

prípadu od každého požadovať, nemal alebo nemohol mať po celú vydržaciu dobu 

dôvodné pochybnosti o tom, že mu vec (právo) patrí.“ Predpokladom na vydržanie práva 

zodpovedajúceho vecnému bremenu teda je, že ten kto určitú nehnuteľnosť užíva 

(napríklad za účelom prechodu alebo prejazdu), je so zreteľom na všetky okolnosti 

dobromyseľný, že koná ako oprávnený z vecného bremena. V súlade s judikátom 

Najvyššieho súdu SR č. R 62/2018: „Dobrú vieru určitého subjektu v to, že vykonáva 

právo zodpovedajúce vecnému bremenu, nemôže v zásade zakladať zmluva uzatvorená 

od 1. januára 1992, na základe ktorej nebol povolený vklad do katastra nehnuteľností.“ 

Súd pri uvedenom vychádza analogicky z judikátu č. R 73/2015 venovanému vydržaniu 

vlastníckeho práva v zmysle ktorého: „oprávneným držiteľom nehnuteľnosti, ktorý je so 

zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že je jej vlastníkom, nemôže byť ten, 

kto do jej držby vstúpil za účinnosti Občianskeho zákonníka v znení do 31. decembra 

1991 na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorá nebola registrovaná štátnym 

notárstvom v zmysle zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym 

notárstvom (notársky poriadok)“. O dobromyseľnosti možno hovoriť tam, kde držiteľ 

drží vec (právo) v omyle, že mu vec (právo) patrí a ide pritom o omyl ospravedlniteľný. 

Ospravedlniteľný je omyl, ku ktorému došlo napriek tomu, že mýliaci sa postupoval s 

obvyklou mierou opatrnosti, ktorú možno so zreteľom na okolnosti konkrétneho prípadu 

od každého požadovať. Omyl môže byť nielen skutkový, ale aj právny. Právny omyl 

spočíva v neznalosti alebo neúplnej znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov 

a z toho vyplývajúceho nesprávneho posúdenia právnych dôsledkov právnych 

skutočností. Omyl držiteľa vychádzajúci z neznalosti alebo nedokonalej znalosti celkom 

jednoznačného a zrozumiteľného ustanovenia zákona je právny omyl 

neospravedlniteľný. Neznalosť inak jasného, zrozumiteľného a nesporného ustanovenia 



217 

 

zákona nikoho neospravedlňuje – pri zachovaní obvyklej opatrnosti sa totiž 

predpokladá, že každý sa oboznámi so zákonnou úpravou právneho úkonu, ktorý má v 

úmysle urobiť. Požiadavku, aby zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnej veci boli 

registrované štátnym notárstvom, bola v Občianskom zákonníku upravená jasne 

a jednoznačne a obdobne tak je upravené aj nadobudnutie práva zodpovedajúceho 

vecnému bremenu ako vecného práva k cudzej veci, ktoré je podmienené, v súlade 

s ustanovením § 151o ods. 1 Občianskeho zákonníka, vkladom do katastra 

nehnuteľností. 

Nepretržitosť trvania výkonu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu po dobu 

stanovenú Občianskym zákonníkom. Vzhľadom na povahu práva zodpovedajúceho 

vecným bremenám, ktorého výkon je možný len vo vzťahu k nehnuteľnostiam, je 

nevyhnutné aplikovať desaťročnú vydržaciu dobu (v súlade s ustanovením § 134 ods. 

1) Občianskeho zákonníka, ktorá musí byť nepretržitá. Zároveň je potrebné doplniť, že 

samotná skutočnosť, že držiteľ užíva právo nerušene po dobu presahujúcu 10 rokov, hoc 

i so súhlasom vlastníka, nezakladá dobrú vieru (dobromyseľnosť) o tom, že ide 

o oprávnený výkon práva zodpovedajúci vecnému bremenu.  

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že pani Noemi v danom prípade mala 

vedomosť o povinnosti vkladu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra 

nehnuteľností (resp. konala v neospravedlniteľnom omyle) a nepreukázala, že sporný 

pozemok užívala dobromyseľne, a že pri prejazde a prechode cez sporný pozemok bola 

v presvedčení, že vykonáva právo vyplývajúce z vecného bremena. Vzhľadom na vyššie 

uvedené skutočnosti, nevyhnutnosť kumulatívneho splnenia všetkých troch 

predpokladov vydržania, je potrebné konštatovať, že pani Noemi nebola dobromyseľná 

v tom, že vykonáva právo zodpovedajúce vecnému bremenu, a teda jej držba napriek 

uplynutiu potrebnej doby vydržania, nebola oprávnenou, preto k vydržaniu nedošlo.  

 

c) Ako by sa zmenila situácia, ak by pani Noemi nadobudla nehnuteľnosti na základe 

dedičského konania po svojom otcovi, ktorý využíval prístupovú cestu od roku 

1970 a napriek tomu by došlo k uzavretiu vyššie uvedenej zmluvy v roku 2009?  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná zmluva nezriadzovala pre pani Noemi právo 

zodpovedajúce vecnému bremenu, nemalo by jej uzatvorenie vplyv na existenciu 

samotného vecného bremena, resp. zodpovedajúceho práva a jeho prípadné vydržanie. 
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V súlade s ustanovením § 134 ods. 3 Občianskeho zákonníka je do doby oprávnenej 

držby pre účely vydržania potrebné započítať aj dobu, počas ktorej právnemu 

predchodcovi držiteľa patrila oprávnená držba. V uvedenom prípade je preto 

nevyhnutné posúdiť, či otcovi pani Noemi vznikla oprávnená držba práva 

zodpovedajúceho vecnému bremenu prechodu, resp. prejazdu cez pozemok p. Teofila. 

Vzhľadom na začatie využívania prístupovej cesty v roku 1970, je potrebné aplikovať 

právnu úpravu Občianskeho zákonníka účinného v období od 01.04.1964 do 

31.03.1983, v ktorom boli vecné bremená obmedzené výlučne na zákonné vecné 

bremená. Vecné bremená tak nemohli vzniknúť na základe zmluvy. Právna úprava však 

nevylučovala vznik záväzku vlastníka nehnuteľnosti (Teofila) pre niekoho iného niečo 

konať, niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť (právo prechodu), pričom ale musí ísť 

o záväzkový právny pomer, z ktorého práva a povinnosti smerujú voči určitej osobe, 

a teda nie všeobecne voči ostatným subjektom (viď Pls 1/67). Novelou Občianskeho 

zákonníka zákonom č. 131/1982 Zb. boli do právnej úpravy opätovne zahrnuté vecné 

bremená, ktoré bolo možné zriadiť i zmluvou, a to v písomnej forme s účinnosťou len 

v prípade registrácie štátnym notárstvom. Prípadné zmluvy uzatvorené do 01.04.1983 

nestrácali platnosť, ale ani sa obsahovo nepremenili na vecné bremená. Občiansky 

zákonník však od tohto obdobia obsahoval právnu úpravu možnosti vydržania práva 

zodpovedajúceho vecnému bremenu, obsahovo obdobnú súčasnej právnej úprave.  

 

d) Ako by sa zmenila situácia, ak by pani Noemi darovala 01. 02. 2009 nehnuteľnosti 

svojej kamarátke pani Amélii. Súčasťou darovacej zmluvy zároveň bolo 

vyhlásenie Noemi o tom, že k pozemku patrí právo zodpovedajúce vecnému 

bremenu práva prechodu (a ďalších) cez nehnuteľnosti p. Teofila. Nadobudne za 

daných okolností pani Amélia právo zodpovedajúce vecnému bremenu, prípadne 

môže ho vydržať? 

 

Napriek prelomeniu zásady „nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse 

habet“ v zásade konštantnou judikatúrou (viď napr. nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. 

ÚS 549/2015 zo 16. marca 2016) v prípadoch dobrej viery nadobudnutia vlastníckeho 

práva od nevlastníka, v zmysle ktorej dobromyseľnému nadobúdateľovi vlastníckeho 

práva musí byť v materiálnom právnom štáte poskytnutá súdna ochrana aj pred 

pôvodným (skutočným) vlastníkom, obzvlášť v prípadoch ak nadobúdateľ vychádza zo 

štátom vedenej evidencie nehnuteľností (katastra nehnuteľností), pri ktorom ide 
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o originárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva dobromyseľným nadobúdateľom, 

ktorému sa poskytuje ústavnoprávna ochrana, ak odvodzoval svoje vlastnícke právo 

k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri nehnuteľností od právneho úkonu, ktorý bol 

ex post vyhodnotený ako neplatný (absolútne), v predmetnom prípade hoc ide zdanlivo 

o obdobnú situáciu, nadobudnutie nehnuteľnosti s vecným bremenom nebude zo strany 

Amélie uskutočnené v dobrej viere, vzhľadom na skutočnosť, že predmetné vecné 

bremeno nie je v danom prípade súčasťou katastrálneho operátu, a teda Amélia vecné 

bremeno v zmysle zásady nikto nemôže previesť na iného viac práv než má sám, 

nenadobudne a rovnako ho nemôže ani vydržať vzhľadom na nemožnosť naplniť 

požiadavku oprávnenosti držby práva zodpovedajúceho vecnému bremenu ani do 

budúcna.  

  

e) Akým spôsobom sa vyššie uvedené situácie prejavia v zápise do katastra 

nehnuteľností?  

 

V súlade s ustanovením § 151o ods. 1 Občianskeho zákonníka je na nadobudnutie práva 

zodpovedajúceho vecnému bremenu potrebný vklad do katastra nehnuteľností, pričom 

vecné bremená sa vyznačujú v katastri nehnuteľností v časti „C“ – ťarchy listu 

vlastníctva súboru popisných informácií katastrálneho operátu (§ 8 Katastrálneho 

zákona). V prípade nadobudnutia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou, 

toto vznikne vkladom do katastra nehnuteľností (§ 28 a nasl. Katastrálneho zákona). 

V prípade nadobudnutia (vzniku) práva zodpovedajúceho vecnému bremenu iným 

spôsobom než zmluvou, tieto sa do katastra nehnuteľností zapisujú záznamom (§ 34 

a nasl. Katastrálneho zákona). V prípade vydržania práva zodpovedajúceho vecnému 

bremenu je to buď na základe rozhodnutia súdu (na základe určovacej žaloby) alebo na 

základe notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému 

bremenu (§ 63 Notárskeho poriadku). 

 

f) Zmenila by sa situácia, ak by cez pozemok prechádzalo neurčité množstvo ľudí 

žijúcich v danej obci, nakoľko tento predstavuje jediný spôsob ako sa dostať 

k miestnemu futbalovému ihrisku?  

 

O nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výkonom práva 

(vydržaním) nemôže ísť v tých prípadoch, keď ten kto právo vykonáva, sa domnieva, 
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že mu takéto právo vzniklo na základe toho, že pozemok, ku ktorému takéto právo 

vykonáva, a ktorý je vlastníctvom fyzickej osoby, slúži k chôdzi a jazde tiež iným 

osobám (R 37/1992). Právo zodpovedajúce vecnému bremenu spočívajúce v práve 

chôdze a jazdy nemôže nadobudnúť výkonom práva (vydržaním) ani ten, kto užíva 

cudzí pozemok v domnienke, že ide o verejnú cestu. Ak by teda pani Noemi v rámci 

určovacej žaloby dovodzovala existenciu (vydržanie) svojho práva zodpovedajúceho 

vecnému bremenu z práva prechodu cez pozemok pána Teofila, ktoré využíva široká 

verejnosť, nebola by úspešná.   
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D. VZORY 

Vzor 1 – Zmluva o zriadení vecného bremena in personam 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena 

 

uzatvorená podľa ustanovení § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Povinný z vecného bremena:  

Meno a priezvisko: XXX    

Rodné priezvisko:  XXX 

Dátum narodenia:  XXX 

Rodné číslo:          XXX 

Trvalý pobyt:   XXX 

Štátna príslušnosť:  XXX 

(ďalej len „Povinný“) 

 

a 

 

Oprávnený z vecného bremena:  

Meno a priezvisko: XXX 

Rodné priezvisko:  XXX 

Dátum narodenia:  XXX 

Rodné číslo:   XXX 

Trvalý pobyt:   XXX 

Štátna príslušnosť:  XXX 

(ďalej len „Oprávnený“) 

 

Povinný a Oprávnený sú ďalej spoločne označovaní aj ako „Zmluvné strany“. 
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Čl. I. 

Predmet zmluvy 

1.1. Povinný je výlučným vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností zapísaných na Liste 

vlastníctva č. XXX, vedený Katastrálnym odborom Okresného úradu XXX, a to: 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ďalej len „Pozemok“) 

b)  

 

 

 (ďalej len „Bytový dom“), 

c)  

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo: Výmera v m2: Druh pozemku:   

XXX/XXX XXX 
Zastavaná plocha a 

nádvorie 
 

v obci: v okrese: v katastrálnom území: 

XXX XXX XXX 

Spoluvlastnícky podiel na pozemku:  XXX / XXX 

Stavby 

Bytový dom 

súpisné číslo: 

na parcele 

Registra „C“ číslo: 
Druh stavby: Umiestnenie stavby: 

XXX XXX bytový dom 
stavba postavená na 

zemskom povrchu 

v meste: v mestskej časti: v okrese: v katastrálnom území: 

XXX XXX XXX XXX 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach a príslušenstve bytového domu vo výške:  
XXX / XXX 

Byt 

Byt číslo: Poschodie č.: 
v Bytovom dome so 

súpisným číslom: 
na ulici: 

číslo 

vchodu: 

XXX XXX XXX XXXXXX XXX 

v meste: v mestskej časti: v okrese: v katastrálnom území: 
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 (ďalej len „Byt“), 

 (Pozemok, Bytový dom a Byt spoločne ďalej aj „Nehnuteľnosti“).  

 

Predmetné Nehnuteľnosti Povinný nadobudol Rozhodnutím o povolení vkladu 

darovacej zmluvy V XXX zo dňa 00. 00. 0000 – 0000/00. 

 

1.2. Predmetom tejto Zmluvy je povinnosť Povinného zriadiť vecné bremeno doživotného 

užívania k Nehnuteľnostiam špecifikovaným v čl. I bod 1.1. tejto Zmluvy v prospech 

Oprávneného. 

 

Čl. II. 

Odplata za zriadenie vecného bremena 

2.1. Povinný touto zmluvou zriaďuje v prospech Oprávneného vecné bremeno doživotného 

užívania in personam v prospech Nehnuteľností uvedených v čl. I. tejto Zmluvy 

bezodplatne.  

2.2. Oprávnený nadobudne právo zodpovedajúce vecnému bremenu k predmetným 

Nehnuteľnostiam do svojho vlastníctva dňom právoplatného rozhodnutia príslušného 

Okresného úradu o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností.  

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ ide o náklady spojené so zápisom vecného 

bremena k Nehnuteľnostiam, Povinný uhradí poplatky za úradné osvedčenie podpisov 

Povinného na všetkých vyhotoveniach tejto zmluvy a taktiež uhradí všetky správne 

poplatky súvisiace so zápisom vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností.  

 

Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

3.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými 

stranami, pričom vecnoprávne účinky zriadenia vecného bremena k nehnuteľnosti 

nastávajú okamihom povolenia  vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností. 

3.2. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupôsobiť pri príprave, rokovaniach a uzatváraní 

dokumentov (zmlúv, dohôd a pod.), ktoré súvisia so zriadením vecného bremena k  

Nehnuteľnostiam vo vzťahu k tretím osobám (príslušný okresný úrad, notár, a pod.) a 

poskytnúť si vzájomnú súčinnosť. 

XXX XXX XXX XXX 

Spoluvlastnícky podiel k Bytu vo výške: 1 /1 
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3.3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo 

neúčinné, takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť a/alebo 

neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého 

ustanovenia), alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa obe Zmluvné strany 

zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, 

aby bol zachovaný účel sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením. 

3.4. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne písomným dodatkom podpísaným 

obidvoma Zmluvnými stranami. 

3.5. Vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa riadia 

ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3.6. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia sú určené na podanie 

príslušnému okresnému úradu, po jednom vyhotovení obdrží každá zo Zmluvných strán 

tejto Zmluvy.  

3.7. Zmluvné strany obsahu Zmluvy porozumeli, vyhlasujú, že táto bola uzavretá podľa ich 

pravej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a 

na znak súhlasu s jej obsahom túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

 

V XXX, dňa ............2020     V XXX, dňa ............2020 

 

 

  

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

XXX 

Povinný 

(podpis úradne osvedčený) 

XXX 

Oprávnený 
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Vzor 2 – Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností  

 

                       

  Okresný úrad XXX 

  katastrálny odbor  

  XXX 

 

 

NÁVRH NA VKLAD VECNÉHO BREMENA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

Navrhovatelia: 

Povinný z vecného bremena:  

Meno a priezvisko: XXX    

Rodné priezvisko:  XXX 

Dátum narodenia:  XXX 

Rodné číslo:          XXX 

Trvalý pobyt:   XXX 

Štátna príslušnosť:  XXX 

(ďalej len „Povinný“) 

 

a 

 

Oprávnený z vecného bremena:  

Meno a priezvisko: XXX 

Rodné priezvisko:  XXX 

Dátum narodenia:  XXX 

Rodné číslo:   XXX 

Trvalý pobyt:   XXX 

Štátna príslušnosť:  XXX 

(ďalej len „Oprávnený“) 

 

Povinný a Oprávnený sú ďalej spoločne označovaní aj ako „Navrhovatelia“. 
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Navrhovatelia týmto podávajú návrh na povolenie vkladu vecného bremena do katastra 

nehnuteľností v katastrálnom území XXX s nasledujúcim predmetom právneho úkonu:  

 

Zriadenie vecného bremena užívania nasledujúcich nehnuteľností zapísaných na liste 

vlastníctva č. XXX, katastrálne územie: XXX, obec: XXX, okres: XXX, a to: 

a) pozemok parcely registra „C“ umiestnený v zastavanom území obce evidovaný na 

katastrálnej mape, parc. č. XXX, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

s výmerou: XXX m2, na ktorom je postavená stavba označená súpisným číslom XXX, 

a to v spoluvlastníckom podiele vo výške: XXX/XXX, 

b) stavba so súpisným číslom: XXX, postavená na parc. č. XXX, druh stavby: bytový dom,  

a to v spoluvlastníckom podiele na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

a príslušenstve bytového domu vo výške: XXX/XXX a  

c) byt č. XXX na XXX. poschodí bytového domu so súpisným číslom XXX, 

nachádzajúcom sa na ulici XXX, vchod č. XXX, v meste XXX, a to v podiele vo výške 

1//1 

v prospech Oprávneného XXX, rodné priezvisko: XXX, dátum narodenia: XXX, rodné číslo: 

XXX, trvalý pobyt: XXX, štátna príslušnosť: XXX, ktoré Oprávnený nadobudol na základe 

Zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa XX.XX.XXXX uzatvorenej medzi Povinným 

a Oprávneným.  

 

Navrhovatelia súčasne prehlasujú, že ako zmluvné strany Zmluvy o zriadení vecného bremena 

sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočné, zrozumiteľné 

a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.  

 

Na základe vyššie uvedeného Navrhovatelia navrhujú, aby Okresný úrad XXX, katastrálny 

odbor rozhodol tak, že povoľuje vykonať vklad do katastra nehnuteľností pre katastrálne 

územie XXX nasledujúcim zápisom: 

 

V liste vlastníctva č. XXX: 

 

V časti A – majetková podstata: bez zmien 

V časti B – vlastníci:    bez zmien 

V časti C – ťarchy:    vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania 

nehnuteľností Oprávneným: Meno a priezvisko: XXX, Rodné priezvisko: XXX, Dátum 
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narodenia: XXX, Rodné číslo: XXX, Trvalý pobyt: XXX, štátna príslušnosť: XXX, ktoré 

Oprávnený nadobudol na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa XX.XX.XXXX. 

 

V XXX, dňa ............2020     V XXX, dňa ............2020 

 

 

 

 

Prílohy:  

5. Zmluva o zriadení vecného bremena – 2x                                                                       

 

kolok: 66,- €   

  

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

XXX 

Povinný 

XXX 

Oprávnený 
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Vzor 3 - Zamietajúce rozhodnutie o určení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu  

 

Súd: Okresný súd XXX 

Spisová značka: XXC/XX/XXXX 

Identifikačné číslo súdneho spisu: XXXXXXXXX 

Dátum vydania rozhodnutia: XX. XX. XXXX 

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: XXX 

ECLI: XXX 

 

ROZSUDOK V MENE 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Okresný súd XXX sucom XXX, v právnej veci žalobcu X. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. 

XXX, zastúpeného XXX, advokátom, Rožňava, proti žalovanému Y. Y., nar. XX.XX.XXXX, 

bytom Z. Y. X, XXX XX Z., o určenie nadobudnutia práva cesty zodpovedajúcemu vecnému 

bremenu takto 

r o z h o d o l : 

I. Súd žalobu žalobcu   z a m i e t a . 

II. Žiaden zo strán sporu   n e m á   nárok na náhradu trov tohto konania. 

o d ô v o d n e n i e : 

1. Žalobca podanou žalobou žiadal, aby súd určil, že nadobudol právo zodpovedajúce 

vecnému bremenu vydržaním spočívajúceho v jeho práve cesty cez priľahlý pozemok 

žalovaného zapísaného na LV č. XX v k. ú. Z., E.. Č.. XXX, vytýčenej trasy podľa 

geometrického plánu - na pozemok parc. č. XXX, zapísaného na LV č. XX, na ktorom sa 

nachádza jeho rodinný dom s. č. XXX v prospech žalobcu, uložil žalovanému strpieť právo 

cesty v prospech žalobcu cez priľahlý pozemok zodpovedajúce vecnému bremenu a 

nahradiť trovy tohto konania. Žalobu odôvodnil tým, že je výlučným vlastníkom 

nehnuteľnosti zapísanej na LV č. XX J. U..Ú.. Z., parc. č. XXX N. XXX. Žalovaný je 

výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na LV č. XX, E.. Č.. XXX.  

 

2. Na parcele č. XXX na základe stavebného povolenia postavil rodinný dom. Už v tom čase 

bola medzi nimi dohoda, že si oplotia pozemok medzi parcelami č. XXX N. XXX spoločne, 
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k čomu aj reálne došlo. Žalovaný tiež plánoval, výstavbu rodinného domu na parc. č. XXX 

v zadnej časti. Výsledkom tejto dohody bolo, že on zriadil so súhlasom žalovaného 

prístupovú cestu na svoje náklady, smerom od štátnej cesty do dvora k jeho rodinnému 

domu. Má za to, že splnil podmienky na vydržanie práva cesty zodpovedajúce vecnému 

bremenu. 

 

3. Má naliehavý právny záujem na určení práva cesty zodpovedajúce vecnému bremenu na 

základe vydržania. Ide o spôsobilý predmet a obsah vydržania práva cesty, nakoľko 

uplynula zákonom stanovená lehota vydržania, je dobromyseľný so zreteľom na všetky 

okolnosti. Takýto stav bol legitímny, nakoľko nemá inú prístupovú cestu k svojej 

nehnuteľnosti ani zo zdanej časti parcely, pretože je tam vedená železnica, ktorá prístup zo 

zákona neumožňuje. 

 

4. Po 36 rokoch pokojného užívania a po smrti matky, došlo zo strany žalovaného k 

prisvojeniu si podielov z G. J. C. E. po matke, začal žalovaný účelovo vyvolávať nezhody, 

búral oplotenie, poškodzoval auto, narúšal súrodenecké vzťahy, v dôsledku čoho došlo k 

svojvoľnému zbúraniu oplotenia, zúženia pozemku a rodinný dom a dvor zostal bez 

prístupovej cesty. On so súhlasom žalovaného 36 rokov užíval cestu cez jeho pozemok. 

Žalovaný bezdôvodne zatarasil prístup, čím účelovo mu bráni v jeho práve. 

 

5. Žalobca pri výsluchu uviedol, že ešte ich rodičia sa dohodli, že jeden pozemok bude jeho 

a druhý žalovaného s tým, že v tom čase pozemky ešte neboli ohradené. Prístupová cesta 

mala byť na druhej strane pozemku žalovaného, ktorá susedí s ďalším pozemkom.  Túto 

spoločne užívali a potom sa rozhodol, že svoj pozemok ohradí. Prístupová cesta bola 

zriadená z toho dôvodu, že jeho pozemok je užší, cez ktorý sa na jeho pozemok nedalo 

vchádzať motorovým vozidlom. On nemá možnosť iného prístupu, pretože zo zadnej 

strany pozemku je železničná trať. Potvrdil, že on schody postavil na pozemku žalovaného 

z dôvodu, že bola vykopaná spoločná studňa a aby aj v zime bol prístup k studni. 

 

6. Žalovaný nesúhlasil so žalobou žalobcu, ale túto žiadal zamietnuť.  Uviedol, že na parcele 

č. XXX nikdy neplánoval výstavbu rodinného domu, pretože železnica vymedzovala 

ochranné pásmo od trate. Podľa výkazu plôch stavebný pozemok parc. č. XXX/X mal byť 

v predmetnej časti pozemku, resp. bližšie k štátnej ceste. Aj z toho dôvodu k žiadnej dohode 

so žalobcom nedošlo. Na parcelách č. XXX N. XXX v minulosti označovaných ako 



230 

 

XXX/X a XXX/X bola plánovaná výstavba dvoch rodinných domov, tzv. dvojdomu, ktoré 

by boli umiestnené pri štátnej ceste so spoločnou stenou na hranici. Prístupové cesty mali 

byť vybudované z pravej a ľavej strany dvojdomu. S výstavbou dvojdomu žalobca 

nesúhlasil a postavil si len vlastný rodinný dom. Žalobca bez jeho súhlasu si zriadil 

prístupovú cestu ku garáži. Žalobca si svojvoľne postavil schodisko na jeho pozemku a 

začal jeho pozemok prehrádzať oplotením. 

 

7. Žalobca bol upozornený na nutnosť zabezpečenia vchodu do dvora znížením šírky budovy 

a napriek tomu jednal v rozpore s týmto nariadením a budovu postavil v maximálnom 

rozsahu, t. j. v tesnej blízkosti s hranicou pozemku parc. č. XXX, čím si sám vedome 

znemožnil prístup na svoj pozemok. Garáž, ktorá je len ručne zakreslená do katastrálneho 

plánu v prílohe jeho žaloby, bola k rodinnému domu pristavaná neskôr a je orientovaná 

smerom k jeho pozemku. On viackrát vyzval žalobcu na odkúpenie jeho pozemku, čo bolo 

bezvýsledné. 

 

8. Ako vlastník pozemku parc. č. XXX je proti zriadeniu vecného bremena na jeho pozemku, 

nakoľko podľa § 130 OZ žalobca nebol dobromyseľný a mohol mať dôvodné pochybnosti, 

že mu toto právo patrí, čím nie je držiteľom oprávneným. 

 

9. Obaja vlastnícke právo k pozemkom nadobudli na základe dohody o zriadení práva 

osobného užívania zo dňa 14.02.1969 a vlastne tieto pozemky im kúpili rodičia. Zo 

začiatku žalobca užíval prístupovú cestu na jeho pozemku až do tej doby, kým sa 

nepohádali, čo bolo asi pred 14 rokmi. On v žiadnom prípade nesúhlasí s tým, aby na jeho 

pozemku bola zriadená prístupová cesta, pretože on svoj pozemok chce predať. 

 

10. Z výpisu z LV č. XX, k. ú. Z. vyplýva, že vlastníkom parc. č. XXX - záhrady je Y. Y. 

 

11. Z výpisu z LV č. XX, k. ú. Z. vyplýva, že vlastníkom parciel č. XXX - zastavané plochy a 

nádvoria a č. XXX - záhrady a rodinný dom s. č. XXX na parc. č. XXX je X. Y. 

 

12. Z rozhodnutia Okresného národného výboru v Z. - odbor výstavby zo dňa 19.03.1970 

vyplýva, že X.Y. povolili v obci Z. na pozemku parc. č. XXX/X postaviť novostavbu 

pozostávajúcu z 2 izieb s kuchyňou. Rozhodnutie o námietkach účastníkov komisionálneho 

jednania: je potrebné namontovať na strechu zachytávače snehu a znížiť šírku budovy. 
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13. Žalovaný predložil dohodu o zriadení práva osobného užívania pozemku uzavretú medzi 

spravujúcou organizáciou Rada miestneho národného výboru v Z. a Y. Y. zo dňa 

XX.XX.XXXX, z ktorej vyplýva, že bolo zriadené právo osobného užívania k pozemku 

parc. č. T. XXX/X, XXX/XX spolu vo výmere 1.000 m2 v k. ú. Z., a to za úhradu 900 Kčs. 

Uvedený stavebný pozemok vo výmere 800 m2, záhrada o výmere 200 m2 vlastnícky 

patriaci Československému štátu, bol menovanému pridelený do osobného užívania 

právoplatným rozhodnutím Finančného odboru ONV v Z.Ž.. Vklad bol povolený Štátnym 

notárstvom v Z. dňa XX.XX.XXXX pod Z..XX/XX. 

 

14. Takú istú dohodu o zriadení práva osobného užívania pozemku predložil aj žalobca, a to 

k parcelám č. T. XXX/X N. XXX/XX spolu vo výmere 980 m2. 

 

15. Súd vykonal ohliadku na mieste samom, kde bolo zistené, že parcela T. XXX patriaca 

žalovanému je záhrada, ktorá je oplotená z oboch strán ako aj od železničnej stanice. Od 

cesty pozemok nie je ohradený. Plot medzi parcelami postavil žalobca. Na parcele EN č. 

XXX má žalobca postavený rodinný dom. Z cesty je vstup len preto, lebo z oboch strán 

rodinného domu žalobcu je voľný priestor asi v šírke 2 m. Garáž sa nachádza v rodinnom 

dome, pričom do nej sa dá vchádzať len cez pozemok žalovaného. Žalobca sa vie dostať 

na svoj pozemok cez obecnú cestu, ktorá vedie k železničnej stanici a túto cestu aj využíva. 

Na pozemok žalovaného vedie prudký svah, ktorý by bolo potrebné upraviť v prípade 

zriadenia vecného bremena. 

 

16. Vypočutý svedok A. B. - švagor žalobcu uviedol, že on žalobcu navštevoval asi dvakrát do 

roka avtedy parkoval na vedľajšom pozemku pri garáži žalobcu. Nevedel sa vyjadriť k 

tomu, či žalovaný užíval zadnú časť parcely T. XXX alebo T. XXX. On takto parkoval 

stále až do tej doby, kým sa nezačali spory medzi nimi, a to asi pred rokom a pol. On tam 

parkoval aj potom, ako zomreli rodičia účastníkov. Iné auto on tam nevidel parkovať. 

 

17. Vypočutá svedkyňa C. Y. - manželka žalobcu uviedla, že ona má také vedomosti, že rodičia 

účastníkov rozhodli tak, že predná časť oboch parciel bude patriť im a zadná časť bude 

patriť žalovanému. Žalovaný tam mal stavať rodinný dom, ale sa rozhodol, že stavať 

nebude. Parcela T. XXX mala slúžiť ako prístupová cesta k ich domu ako aj k domu 

žalovaného. Ona v tom čase tam ešte nebývala a vie to jedine od manžela a jeho rodičov. 
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Žalovaný im nikdy nebránil, aby prechádzali cez jeho pozemok. Oni pozemok od 

železničnej stanice postavili plot ako aj bránu napriek tomu, že ona tvrdí, že zadná časť 

pozemkov mala patriť žalovanému.  Plot a bránu postavili asi pred 8 rokmi. 

 

18. Vypočutá svedkyňa D. E. - švagriná žalobcu uviedla, že ona žalobcu navštevovala jedine 

spolu so švagrom, ktorý už bol vypočutý. Vtedy stále parkovali na pozemku žalovaného. 

Po nahliadnutí do laického náčrtu svedkyňa uviedla, že žalovaný mal stavať rodinný dom 

v zadnej časti parcely T. XXX a parcela T. XXX mala slúžiť ako prístupová cesta k 

rodinnému domu žalobcu a žalovaného. Tieto okolnosti uviedol aj vypočutý svedok X. Y. 

- syn žalobcu. 

 

19. Žalovaný predložil list od advokáta F. G. zo dňa 29.05.2008, ktorým ho vyzval na podnet 

žalobcu na riešenie sporov susediacich pozemkov. 

 

20. Súd na základe takto vykonaného dokazovania rozhodol v zmysle § 151o ods. 1 

Občianskeho zákonníka s prihliadnutím k ust. § 134 Občianskeho zákonníka a to tak, ako 

je o uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku. 

 

21. V zmysle ust. § 151o ods. 1 Občianskeho zákonníka vecné bremená vznikajú písomnou 

zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou 

dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce 

vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 

tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je 

potrebný vklad do katastra nehnuteľností. 

 

22. V zmysle ust. § 134 ods. 1 až 4 Občianskeho zákonníka oprávnený držiteľ sa stáva 

vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a 

po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť. 

 

23. Takto nemožno nadobudnúť vlastníctvo k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom 

vlastníctva, alebo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom 

určených právnických osôb ( § 125). 
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24. Do doby podľa odseku 1 sa započíta aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny 

predchodca. 

 

25. Pre začiatok a trvanie doby podľa odseku 1 sa použijú primerane ustanovenia o plynutí 

premlčacej doby. 

 

26. Vydržanie patrí k všeobecným originárnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva 

a pojmovo predstavuje nadobudnutie vlastníckeho práva dlhodobou držbou oprávnenou 

osobou, ktorá nie je vlastníkom. 

 

27. Predmetom vydržania môže byť hnuteľná aj nehnuteľná vec (vrátane bytov a nebytových 

priestorov), ktorá je individuálne určená. Týmto predmetom nemôže byť len sporná časť 

veci (napr. sporný pruh pozemku, priechod a pod.). 

 

28. K zákonným predpokladom vydržania patria: 

a) nadobúdateľ je oprávneným držiteľom veci po celú vydržaciu dobu, 

b) nepretržitosť vydržacej doby, ktorou je neprerušovaný stav užívania predmetu 

vydržania počas zákonom ustanovenej doby, ktorá je pri hnuteľnostiach tri roky a pri 

nehnuteľnostiach desať rokov. Prekážkou nepretržitosti nie je právne nástupníctvo, 

pretože právny nástupca si do vydržacej doby môže započítať aj dobu, po ktorú vec 

oprávnene držal jeho právny predchodca. Plynutie vydržacej doby je pretrhnuté vtedy, 

ak držiteľ prestane byť dobromyseľný alebo prestane nakladať s vecou ako so svojou. 

 

29. Primerané použitie ustanovení Občianskeho zákonníka o premlčaní na začiatok a trvanie 

doby potrebnej na vydržanie vlastníckeho práva dokazuje, že vydržacia doba je doplnením 

pravidiel o premlčaní. Tieto ustanovenia z premlčania zásadne vylučujú premlčanie 

vlastníckeho práva, ale uplynutie rovnakej doby, za splnenia zákonných podmienok, 

odôvodňuje záver o zániku vlastníckeho práva u doterajšieho vlastníka a nadobudnutie 

vlastníckeho práva u inej osoby než vlastníka. Po uplynutí vydržacej doby sa oprávnený 

držiteľ stáva vlastníkom veci bez splnenia akýchkoľvek ďalších podmienok. Podľa 

ustanovení katastrálneho zákona sa však vyžaduje aspoň deklarácia tohto nového právneho 

stavu. V praxi je to notárske osvedčenie o vydržaní alebo deklaratórny rozsudok 

občianskoprávneho súdu o určení vlastníckeho práva nadobudnutého vydržaním. 
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30. Tvrdenie držiteľa o tom, že mu vec patrí a že s ňou nakladal ako s vlastnou, musí byť 

podložené konkrétnymi okolnosťami, z ktorých sa dá usúdiť, že toto presvedčenie držiteľa 

bolo po celú vydržaciu dobu dôvodné. 

 

31. Zákonom ustanovené podmienky vydržania sú  

a) existencia držby veci z toho hľadiska, či držiteľ s vecou nakladá ako so svojou a či je so 

zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec patrí;  

b) uplynutie ustanovenej doby, v ktorej má oprávnený držiteľ vec v držbe (trojročná doba 

pri hnuteľných veciach, desaťročná doba pri nehnuteľných veciach); 

c) spôsobilosť predmetu vydržania. 

 

32. Vydržať vlastnícke právo môže len oprávnený držiteľ, t. j. ten, kto s vecou nakladá ako so 

svojou a je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec patrí. Detencia sama 

osebe na vydržanie nestačí. Či je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, 

musí byť zhodnotené objektívne; preto ak dôjde k sporu, nestačí dokazovanie zamerať len 

na zisťovanie subjektívnych predstáv držiteľa. 

 

33. Súd v zmysle vyššie uvedených dospel k záveru, že zriadenie vecného bremena na základe 

vydržania nie je možné. Žalobca tvrdil, že prístupovú cestu užíval so súhlasom rodičov, 

pričom rodičia nikdy neboli vlastníkmi pozemku, na ktorom žiadal zriadiť prístupovú cestu 

ako vecné bremeno. Pozemok nadobudol žalovaný najprv do užívania a neskôr do 

vlastníctva. Je sporné aj tvrdenie žalobcu čo mal užívať on a čo žalovaný. Svedkovia 

zhodne potvrdili, že žalobca mal užívať prednú časť oboch parciel a žalovaný zadnú časť 

oboch parciel. K takému užívaniu nikdy nedošlo, pretože žalobca začal užívať celú parcelu 

T. Č.. XXX /na ktorom má postavený rodinný dom /a XXX a tieto parcely ohradil aj zo 

zadnej časti - od železničnej stanice. V tej časti má ja postavenú bránu a tak má prístup na 

svoje parcely aj z tejto časti a dostať sa aj autom do garáže. Zo stavebného povolenia 

vyplýva, že žalobca pravdepodobne postavil rodinný dom v rozpore s týmto povolením, 

pretože rodinný dom postavil tak, že od cesty sa na svoj pozemok nevie dostať motorovým 

vozidlom. O tom, že prípadná držba nemohla byť oprávnená, svedčí aj to, že už v roku 

2008 sa obrátil na advokáta pri riešení tejto prístupovej cesty, pričom ako spôsob navrhol 

buď odkúpenie časti pozemku žalovaného alebo výmenu. Dokonca aj v konaní sám tvrdil, 

že by ochotný časť pozemku žalovaného odkúpiť. Teda jednak nemá titul pre nadobudnutie 

prípadnej držby, ale nebol ani dobromyseľný pri držbe a nemá ani lehotu na vydržanie. 
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34. Zriadenie prístupovej cesty by nebolo možné aj z toho dôvodu, že na svoj pozemok má 

možnosť sa dostať aj od železničnej stanice, kde vedie obecná cesta. 

 

35. Výrok o trovách konania sa opiera o ust. § 255 ods. 1 CSP a vyslovil, že žiaden zo strán 

sporu nemá nárok na náhradu trov konania, pretože žalobca v konaní nemal úspech a 

žalovaný si žiadne trovy neuplatnil. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v 

XXX do 15 dní od jeho doručenia v 3 vyhotoveniach. 

Podľa § 363 CSP v odvolaní sa má popri všeobecných záležitostiach (§ 127 ods. 1 CSP) uviesť, 

proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo 

postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. 

Podľa § 365 ods. 1 CSP odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo 

veci samej možno odôvodniť len tým, že 

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 389 ods. 1,  

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, 

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté 

dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, 

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým 

zisteniam, e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti 

alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené /§ 389 ods. 1, písm. c)/, f/ rozhodnutie 

súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. 

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do 

uplynutia lehoty na odvolanie. 

Ak povinný dobrovoľne nesplní čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže 

podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona; ak ide o rozhodnutie o výchove 

maloletých detí, návrh na súdny výkon rozhodnutia (§ 370 ods. 1 CMP). 
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KAPITOLA 10 

VECNÉ PRÁVA A KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

A. TEORETICKÁ ČASŤ 

1. Charakterizujte kataster nehnuteľností. 

2. Údaje o akých právach k nehnuteľnostiam sú súčasťou katastra? 

3. Aké funkcie plní kataster nehnuteľností? 

4. Kto je „inou oprávnenou osobou“ podľa Katastrálneho zákona? 

5. Aké druhy zápisov práv k nehnuteľnostiam rozlišuje Katastrálny zákon? Bližšie ich 

charakterizujte, a to najmä z pohľadu ich účinkov. 

6. Ktorý zápis práv k nehnuteľnostiam má prenotačný charakter a čo to znamená? 

7. Aké časti obsahuje list vlastníctva a čo je ich obsahom? 

8. Špecifikujte obsahové a formálne náležitosti, ktoré musí spĺňať zmluva o prevode 

nehnuteľností podľa Občianskeho zákonníka a podľa Katastrálneho zákona. 

9. Akú lehotu má okresný úrad na rozhodnutie o návrhu na vklad? 

10. Aké sú výhody autorizácie zmluvy o prevode nehnuteľností advokátom z pohľadu 

katastrálneho konania? 

11. Aké účinky má vklad práva do katastra nehnuteľností a kedy tieto účinky nastanú? 

12. Kto je účastníkom konania o povolení vkladu. 

13. Charakterizujte inštitút plomby. 

14. V ktorých prípadoch vykoná okresný úrad, katastrálny odbor zápis záznamom? Uveďte 

aspoň tri príklady. 

15. V ktorých prípadoch zapíše okresný úrad, katastrálny odbor do katastra nehnuteľností 

poznámku? 

16. Vymenujte a charakterizujte zásady katastra nehnuteľností.  

17. Aký je rozdiel medzi formálnou a materiálnou publicitou?  

18. Čo znamená zásada „prior tempore, potior iure“? 

19. Možno domnienku o hodnovernosti údajov katastra vyvrátiť? 

20. Konanie o povolení vkladu sa spravuje zásadou oficiality alebo dispozičnou zásadou? 

21. Na čo slúži inštitút oznámenia o návrhu na vklad? 

22. Charakterizujte čo je to geometrický plán. Nájdeme v právnych predpisoch jeho legálnu 

definíciu? 
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23. Je okresný úrad, katastrálny odbor oprávnený preskúmať platnosť zmluvy, na základe 

ktorej má rozhodnúť o vklade vlastníckeho právo k nehnuteľnosti? 

 

B. PRAKTICKÁ ČASŤ 

 

1. Praktický prípad 

Uveďte aký zápis práv k nehnuteľnostiam (vklad/záznam/poznámka) vykoná okresný úrad, 

katastrálny odbor v nasledovných prípadoch:  

a) Notár formou notárskej zápisnice osvedčil vyhlásenie o vydržaní. 

b) Stará mama darovala svojej vnučke byt a zároveň zriadili vecné bremeno spočívajúce 

v práve doživotného užívania bytu starou mamou. 

c) Jana zdedila záhradu po svojej sestre Denise. 

d) Súd rozhodol o neplatnosti kúpnej zmluvy, ktorou došlo k prevodu vlastníckeho práva 

k nehnuteľnosti.  

e) Na majetok vlastníka nehnuteľnosti bol vyhlásený konkurz. 

f) Regionálny úrad verejného zdravotníctva ako správca nehnuteľného majetku štátu 

previedol zmluvou správu na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

g) Bolo vydané neodkladné opatrenie, ktoré zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou. 

h) Manželia sa dohodli na vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva k pozemku, ktorý 

nadobudli počas manželstva tak, že budú podielovými spoluvlastníkmi pozemku, každý 

v podiele ½-ica. 

i) Súd rozhodol o zrušení a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov k 

pozemku, ktorý nadobudli počas manželstva tak, že manželia budú podielovými 

spoluvlastníkmi pozemku, každý v podiele ½-ica. 

j) Bola spochybnená hodnovernosť údajov katastra o vlastníckom práve k nehnuteľnosti. 

 

2. Praktický prípad 

Pán Ján si postavil na pozemku pani Zuzany, bez jej vedomia, garáž. Keď to pani Zuzana zistila, 

rozhodla sa voči konaniu pána Jána brániť a obrátila sa na súd. Odstránenie garáže sa nejavilo 

ako účelné a pani Zuzana usúdila, že garáž na pozemku je pre ňu užitočná, preto súhlasila 

s prikázaním garáže do jej vlastníctva za náhradu, ktorú je povinná vyplatiť pánovi Jánovi. Aj 

keď pán Ján s uvedeným spôsobom riešenia veci nesúhlasil, v priebehu súdneho konania názor 
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zmenil, pretože náhrada sa mu v konečnom dôsledku javila ako primeraná a dostatočná na to, 

aby si postavil novú garáž, tentoraz už riadne, na svojom pozemku. 

a) Možno garáž považovať za nehnuteľnosť? 

b) Akým spôsobom okresný úrad, katastrálny odbor zapíše vlastnícke právo pani Zuzany 

k stavbe garáže? Vydá o tomto zápise rozhodnutie? 

c) Je podľa ustanovení Katastrálneho zákona možné identifikovať subjekt povinný zaslať 

okresnému úradu, katastrálnemu odboru právoplatné rozhodnutie súdu o prikázaní 

stavby do vlastníctva pani Zuzany? Ak áno, v akej lehote si musí túto povinnosť splniť? 

d) Musí pani Zuzana podať návrh na vykonanie príslušného zápisu vlastníckeho práva 

k stavbe garáže? 

 

3. Praktický prípad 

Akým spôsobom rozhodne okresný úrad, katastrálny odbor o návrhu na vklad v nasledovných 

prípadoch: 

a) Hmotnoprávne aj procesnoprávne podmienky na vklad sú splnené.  

b) Pri podaní návrhu na vklad nebol zaplatený správny poplatok. 

c) V určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok. 

d) Návrh nepodal účastník konania. 

e) Okresný úrad, katastrálny odbor v rámci svojej prieskumnej právomoci zistil, že 

zmluva, na podklade ktorej bol podaný návrh na vklad, odporuje zákonu.  

f) Účastník konania vezme návrh na vklad späť a ostatní účastníci s tým súhlasia.  

g) Pri podaní návrhu na vklad bol zaplatený správny poplatok v nesprávnej výške. 

h) Účastníkovi konania o návrhu na vklad bolo neodkladným opatrením nariadené 

nenakladať s predmetnou nehnuteľnosťou. 

i) Návrh na vklad neobsahoval údaj o štátnej príslušnosti navrhovateľa, ktorý je fyzickou 

osobou. 

j) Účastník konania odstúpil od zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ešte 

pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad.  

 

4. Praktický prípad 

Elena mala dvoch synov. Plnoletého Michala a maloletého Jána. Michal sa stal úspešným 

podnikateľom a nadobudol hodnotný majetok, v rámci ktorého vlastnil aj niekoľko 

nehnuteľností. Chcel zabezpečiť pokojné bývanie pre svojich blízkych, preto sa rozhodol 
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zriadiť vecné bremeno práva doživotného  bývania  a užívania jedného z jeho rodinných  

domov, pozemku na ktorom je postavený a priľahlej záhrady.  

a) Posúďte nevyhnutné predpoklady pre platnosť zmluvy o zriadení vecného bremena, a to 

najmä z pohľadu nedostatku veku na strane Jána ako oprávneného z vecného bremena. 

b) Bude potrebné podať návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností? 

c) Akým druhom zápisu zapíše okresný úrad, katastrálny odbor vecné bremeno do katastra 

nehnuteľností? 

 

C. VZOROVÁ KLAUZÚRNA PRÁCA 

Peter predal svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/3-ina na nehnuteľnosti vedenej 

Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom, zapísanej na liste vlastníctva číslo 47 

pre obec a katastrálne územie Nitra ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej 

mape ako CKN parc. č. 192 záhrada o výmere 995 m2. Kupujúcim bol pán Emil a po 

uzavretí kúpnej zmluvy podali návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností. 

 

a) Ktorý orgán je vecne a miestne príslušný na podanie návrhu na vklad? 

Podľa § 11 ods. 2 Katastrálneho zákona sú miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku 

katastra okresné úrady, ktoré v rámci svojej pôsobnosti podľa § 18 ods. 1 rozhodujú 

v katastrálnom konaní a zapisujú práva k nehnuteľnostiam. Podľa § 22 ods. 2 

Katastrálneho zákona je na katastrálne konanie príslušný okresný úrad, v ktorého 

územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Na základe zadaného skutkového stavu je 

vecne a miestne príslušný Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor.  

 

(Vnútornú organizáciu okresného úradu podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na jednotlivé odbory upravuje príslušná smernica Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného 

úradu) 

 

b) Aké formálne náležitosti musí spĺňať kúpna zmluva na to, aby bola spôsobilým 

právnym titulom na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
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Podľa § 46 ods. 1 Občianskeho zákonníka musí mať kúpna zmluva písomnú formu. 

Podľa § 42 ods. 1 Katastrálneho zákona je na zápis práva k nehnuteľnostiam spôsobilá, 

okrem iného, zmluva vyhotovená písomne v štátnom jazyku. Podľa § 42 ods. 3 

Katastrálneho zákona musí byť podpis prevodcu, t. j. Petra, na zmluve osvedčený. 

 

c) Kto je oprávnený podať návrh na vklad a aké obsahové náležitosti musí tento 

návrh spĺňať? 

Návrh na vklad je oprávnený podať účastník konania o povolení vkladu, t. j. podľa § 30 

ods. 1, ods. 2 Katastrálneho zákona účastník kúpnej zmluvy – Peter a/alebo Emil. 

 

Podľa § 24 ods. 1 Katastrálneho zákona musí návrh vklad vlastníckeho práva do katasrta 

nehnuteľností v tomto prípade obsahovať: identifikačné údaje 

navrhovateľa/navrhovateľov (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 

rodné číslo, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od 

miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti); názov okresného úradu, ktorému je 

návrh adresovaný; uvedenie predmetu návrhu; označenie kúpnej zmluvy uzatvorenej 

medzi Petrom a Emilom, označenie nehnuteľností podľa katastrálneho územia, 

pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku 

evidovaného ako parcela registra „C“, druhu pozemku a výmery pozemku; označenie 

veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku; označenie príloh. 

 

d) Čo bude okresný úrad, katastrálny odbor skúmať v rámci konania o povolenie 

vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností? Zmenilo by situáciu, ak by 

bola kúpna zmluva autorizovaná advokátom? 

 

Podľa § 31 ods. 1 Katastrálneho zákona okresný úrad preskúma, či zmluva obsahuje 

podstatné náležitosti vyžadované pre platnosť právneho úkonu, či je urobená 

v predpísanej forme, či sú starí rodičia ako prevodcovia oprávnení s nehnuteľnosťou 

nakladať, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo 

právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či 

zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Rovnako okresný úrad prihliada aj 

na skutkové a právne skutočnosti, ktorý by mohli mať na povolenie vkladu vplyv.  
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Pokiaľ by bola kúpna zmluva autorizovaná advokátom, podľa § 31 ods. 2 Katastrálneho 

zákona okresný úrad posúdi zmluvu len z pohľadu jej súladu s katastrálnym operátom. 

Okrem toho preskúma splnenie procesných podmienok na povolenie vkladu.  

 

e) Kedy sa stane Emil vlastníkom nehnuteľností? 

Podľa § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa pri prevode nehnuteľnosti na základe 

zmluvy nadobúda vlastnícke právo vkladom do katastra nehnuteľností. Rovnako podľa 

§ 28 ods. 2 s odkazom na § 1 ods. 1  Katastrálneho zákona, vlastnícke právo vzniká 

vkladom do katastra. Podľa § 31 ods. 5 Katastrálneho zákona nadobúda rozhodnutie 

o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností právoplatnosť dňom 

jeho vydania. Konštitutívne právne účinky vkladu nastávajú podľa § 28 ods. 3 

Katastrálneho zákona dňom právoplatností rozhodnutia o povolení vkladu, ktorým 

dňom Emil nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti.   

 

f) V akej lehote rozhodne okresný úrad, katastrálny odbor o návrhu na vklad? 

Zmenilo by situáciu, ak by bola kúpna zmluva autorizovaná advokátom? Zmenilo 

by situáciu, ak by navrhovatelia požiadali o urýchlené konanie o návrhu na vklad? 

Existuje právny nárok na urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad? 

 

Vo všeobecnosti okresný úrad, katastrálny odbor rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní 

odo dňa doručenia návrhu. 

 

Pokiaľ by bola zmluva autorizovaná advokátom, okresný úrad, katastrálny odbor podľa 

§ 32 ods. 2 Katastrálneho zákona rozhodne do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na 

vklad. Podľa § 32 ods. 3 Katastrálneho zákona, na základe žiadosti o urýchlené konanie 

o návrhu na vklad, môže okresný úrad, katastrálny odbor, po zaplatení správneho 

poplatku, rozhodnúť do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Aj po zaplatení 

správneho poplatku (v tomto prípade vo výške 266,-eur, resp. 133,-, v prípade návrhu 

podaného kvalifikovanými elektronickými prostriedkami) právny nárok na urýchlené 

konanie o návrhu na vklad neexistuje, vzhľadom na to, že zákon upravuje len možnosť 

okresného úradu rozhodnúť v skrátenej lehote, nie povinnosť. Ak okresný úrad, 
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katastrálny odbor v skrátenej, 15-dňovej, lehote nerozhodne, vráti navrhovateľovi 

prevyšujúcu časť zaplateného správneho poplatku. 

 

g) Peter predtým ako uzatvoril kúpnu zmluvu s Emilom, neponúkol svoj 

spoluvlastnícky podiel na predaj ostatným spoluvlastníkom nehnuteľnosti. Ostatní 

spoluvlastníci sa o konaní Emila dozvedeli ešte pred rozhodnutím o povolení 

vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a v katastrálnom konaní sa 

dovolávajú relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Peter napokon 

v katastrálnom konaní potvrdil, že predkupné právo ostatných podielových 

spoluvlastníkov porušil. Posúďte ako by mal okresný úrad, katastrálny odbor 

v tomto prípade postupovať.  

Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, pokiaľ nebolo 

zachované predkupné právo ostatných spoluvlastníkov je podľa § 140 Občianskeho 

zákonníka v kontexte § 40a Občianskeho zákonníka relatívne neplatným právnym 

úkonom. Zákon nepredpisuje obligatórny postup dovolania sa relatívnej neplatnosti 

právneho úkonu, z tohto dôvodu nemožno vylúčiť možnosť dovolať sa relatívnej 

neplatnosti aj námietkou v katastrálnom konaní. S poukazom na § 31 ods. 1 

Katastrálneho zákona, okresný úrad, katastrálny odbor pri rozhodovaní o vklade 

prihliada aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie 

vkladu. Okamihom dôjdenia prejavu vôle, ktorým je dovolanie sa relatívnej neplatnosti 

účastníkom dotknutého právneho úkonu nastáva samotná neplatnosť. Pokiaľ by Peter 

a Emil nerozporovali skutočnosti zakladajúce neplatnosť právneho úkonu, okresný 

úrad, katastrálny odbor zamietne návrh na vklad podľa § 31 ods. 3 katastrálneho zákona. 

 

(K tomu pozri rozsudok  Najvyššieho  súdu  Slovenskej  republiky  sp.  zn.  3  Sž-o-KS  

84/2006  zo  dňa 5. októbra 2006, uverejnený  v Zbierka  stanovísk  NS  a rozhodnutí  

súdov  SR  č. 4/2008 pod R 43/2008) 
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D. VZORY 

 

Vzor 1 - Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

 

Jana Malá, trvalé bydlisko Holandská 13, 974 01 Banská Bystrica 

Eugen Slaný, trvalé bydlisko Jabloňová 3, 974 01 Banská Bystrica 

Banská Bystrica, 9. januára 2020 

 

 

 

                                                                         Okresný úrad Banská Bystrica 

       Katastrálny odbor  

       Ulica ČSA 7 

974 01 Banská Bystrica 

 

 

               

Návrh 

 

1/ Jana Malá, rodená Veľká, nar. 14.2.1959, rodné číslo 595214/5902, trvalé bydlisko 

Holandská 13, 974 01 Banská Bystrica, štátny občan Slovenskej republiky 

 

ako predávajúcej  

 

a 

 

2/ Eugen Slaný, rodený Slaný, nar. 12.3.1971, rodné číslo 710312/6543, trvalé bydlisko 

Jabloňová 3, 974 01 Banská Bystrica, štátny občan Slovenskej republiky 

 

ako kupujúceho 

 

na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  
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I. 

 

 Uzavretou kúpnou zmluvou predávajúca Jana Malá predáva kupujúcemu byt vedený u 

Okresného úradu Banská Bystrica, Katastrálny odbor, zapísaný na liste vlastníctva číslo 2033 

pre obec a katastrálne územie Banská Bystrica ako byt číslo 12 na 2. poschodí, vchod číslo 2 v 

bytovom dome 21 b.j. M. R. Štefánika súpisné číslo 443 stojaceho na vlastnícky 

neusporiadanom pozemku CKN parc. č. 221/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 494 m² a 

podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 6938/118720-in bez 

pozemku, Jana Malá pod B: 12 v podiele 1/1, ktoré nehnuteľnosti kupujúci Eugen Slaný do 

svojho vlastníctva kupuje v podieloch predávajúcej.  

 

Predmet prevodu podľa čl. I kúpnej zmluvy pozostáva z dvoch obytných miestností a  

príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba, predsieň, kúpeľňa, WC a  pivnica. Podlahová plocha 

bytu je 58,38 m². 

 

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: sporák, kuchynská linka so skrinkami a 

kuchynským drezom, WC misa, vaňa, umývadlo, batérie.  

 

Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými 

dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo byt, vrátane zárubní a hlavnými 

uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt. 

S vlastníctvom bytu je spojné spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení 

bytového domu.  

 

Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha, obvodové múry, 

vchody, schody, chodby, priečelia, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé 

nosné konštrukcie.  

 

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú sušiareň, kočíkareň, spoločná televízna 

anténa, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne, plynové prípojky a to aj v 

prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je prevádzaný byt 

umiestnený. 
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Predmetom prevodu nie je prevod vlastníckych práv k pozemku CKN parc. č. 221/1 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 494 m², nachádzajúci sa v obci a katastrálnom území 

Banská Bystrica, na ktorom je bytový dom postavený, ale je k nemu podľa Zákona NR SR č. 

182/93 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení zriadené právo 

vecného bremena, spočívajúce v práve stavby, práve prechodu a užívania pozemku pre 

vlastníkov bytov. 

  

 Účastníci zmluvy navrhujeme, aby Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor 

povolil vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

  

Navrhujeme, aby v katastri nehnuteľností boli vykonané zápisy podľa kúpnej zmluvy 

uzavretej medzi predávajúcou a kupujúcim a aby vlastnícke právo z vyššie uvedenej kúpnej 

zmluvy bolo vložené do katastra nehnuteľností. 

 

Okresnému úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor oznamujeme, že naša vôľa vo veci 

návrhu na vklad do katastra nehnuteľností k prevádzanej nehnuteľnosti podľa kúpnej zmluvy 

bola oznámená oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností číslo 

žiadosti 7658273 dňa 7.1.2020. 

 

 

 

 

  Jana Malá     Eugen Slaný 

            predávajúca        kupujúci 

 

 

 

Prílohy:  Kúpna zmluva 2x 

  Oznámenie o návrhu na vklad 
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Vzor 2 - Rozhodnutie Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

 

O k r e s n ý   ú r a d   B a n s k á   B y s t r i c a , k a t a s t r á l n y   o d b o r 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

  

Číslo vkladu: V 261/2020 

Banská Bystrica 20.02.2020 

 

 Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor ako orgán príslušný podľa § 18 ods. 1 

písm. a) Zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov na návrh 

navrhovateľov:  

 

Jana Malá, Holandská 13, 974 01 Banská Bystrica 

Eugen Slaný, Jabloňová 3, 974 01 Banská Bystrica 

obaja zastúpení JUDr. Evou Železnou, advokátkou 

 

doručený dňa 31.01.2020 vydáva toto 

 

 

r o z h o d n u t i e 

 

Podľa ustanovenia § 31 ods. 3 katastrálneho zákona  p o v o ľ u j e  v k l a d  vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností:  

    

v katastrálnom území Banská Bystrica 
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LV 556 Pozemok registra C KN parcelné číslo 4326/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

2345 m² 

 

v  p r o s p e c h : 

 

Eugen Slaný, rodený Slaný, narodený 12.3.1971, trvalé bydlisko Jabloňová 3, 974 01 Banská 

Bystrica, SR v podiele 1/1 

 

na základe autorizovanej kúpnej zmluvy uzavretej medzi účastníkmi: 

 

Jana Malá, rodená Veľká, nar. 14.2.1959, trvalé bydlisko Holandská 13, 974 01 Banská 

Bystrica, SR ako predávajúca, 

Eugen Slaný, rodený Slaný, nar. 12.3.1971, trvalé bydlisko Jabloňová 3, 974 01 Banská 

Bystrica, SR ako kupujúci. 

 

 Vklad povolený dňa 20.02.2020 a týmto dňom nadobúda rozhodnutie právoplatnosť. 

Právne účinky vkladu nastávajú dňa 20.02.2020 

 

Poučenie:  

 

 Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podľa § 31 ods. 5 Zákona NR 

SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, návrh na 

obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania. 

 

 Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. Zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny 

poriadok v znení neskorších predpisov preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti. 

 

 

 

 

        Ing. Samuel Krtko  

  



248 

 

Vzor 3 - Výpis z katastra nehnuteľností z internetového portálu Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky: www.skgeodesy.sk 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
 
 

Okres: 101 Bratislava I  Dátum vyhotovenia: 23.3.2020 

Obec: 528595 Bratislava-Staré Mesto  Čas vyhotovenia: 11:36:37 

Katastrálne 

územie: 
804096 Staré Mesto  Údaje platné k: 

20.3.2020 

18:00:00 

 

 
Výpis je nepoužiteľný na právne úkony 

 

 

VÝPIS  Z  LISTU  VLASTNÍCTVA č. 8494 

 

 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 
 

 

Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape 
Počet parciel: 2 

 

Parcelné 

číslo 

Výmer

a v m² 
Druh pozemku 

Spôsob 

využívania 

pozemku 

Druh 

chránenej 

nehnuteľnosti 

Spoločná 

nehnuteľnos

ť 

Umiestnen

ie 

pozemku 

Druh 

právne

ho 

vzťahu 

9155/1 10084 Zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

18  1 1  

Iné údaje: 

Bez zápisu 

9155/4 16628 Zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

16  1 1  

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 7272 evidovanej na pozemku parcelné číslo 9155/4 

Iné údaje: 

Bez zápisu 

 

Legenda 

Spôsob využívania pozemku 

16 Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 

18 Pozemok, na ktorom je dvor  

Spoločná nehnuteľnosť 
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1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou  

Umiestnenie pozemku 

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

 

 

 

Stavby 

Počet stavieb: 1 
 

Súpisné 

číslo 

Na pozemku 

parcelné 

číslo 

Druh 

stavby 

Popis stavby Druh chránenej 

nehnuteľnosti 

Umiestnenie 

stavby 

7272 9155/4 16 Slovenské národné divadlo, 

Pribinova 17 

 1 

Iné údaje: Bez zápisu 

 

Legenda  

Druh stavby 

16 Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, knižnica a galéria)  

Umiestnenie stavby 

1 Stavba postavená na zemskom povrchu 

 

 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTE NOSTI 
 

 

Vlastník 
Počet vlastníkov: 1 

Poradové 

číslo 

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov  

Miesto trvalého pobytu / Sídlo 

Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj 

Spoluvlastnícky 

podiel 

1 Slovenská republika, Dátum narodenia: - 1/1 

Titul nadobudnutia: Bez zápisu. 

Iné údaje: Bez zápisu. 

Poznámky: Bez zápisu. 

 

Správca 
Počet správcov: 1 

Poradové 

číslo 

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov  

Miesto trvalého pobytu / Sídlo 

Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj 

K 

nehnuteľnosti  

K vlastníkovi 

2 Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, Bratislava, PS 819 01, SR, IČO: 

164763 

 

Titul nadobudnutia 

Žiadosť o zápis stavby podľa č.j.: Sprč - 19894/20150/2007-Be zo dňa 28.03.07  
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Zmluva o prevode správy majetku štátu č. MK-133/07/M zo dňa 28.12.2007, Z-3834/08 

Iné údaje 

K vlastníkovi č.1 je správa ku všetkým nehnuteľnostiam  

Zmena PSČ zo dňa 15.5.2013, R-1722/13 

Poznámky 

Bez zápisu. 

 

Nájomca 
 

Poradové 

číslo 

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov  

Miesto trvalého pobytu / Sídlo 

Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj 

K 

nehnuteľnosti  

K vlastníkovi 

Neevidovaní 

 
 

Iná oprávnená osoba 
 

Poradové 

číslo 

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov  

Miesto trvalého pobytu / Sídlo 

Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj 

K 

nehnuteľnosti  

K vlastníkovi 

Neevidovaní 

 
Iné údaje - nepriradené 

Protokol k evidenčnej zmene R-1263/2018 

 

ČASŤ C: ŤARCHY 

K nehnuteľnosti  

K vlastníkovi 

Obsah 

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno v prospech XY, a.s., so sídlom XXX, XXX XX Bratislava, IČO: 

XX XXX XXX, spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku parc. č. 9155/1 

strpieť uloženie kolektoru, tvárnicovej trate a podzemných konštrukcií pre 

infraštruktúru v rozsahu 1886 m2 vyznačenom GP č. 69/2004/2 zo dňa 

28.12.2004 do uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva kolektoru, tvárnicovej trate 

a podz. konštrukcií, pod a V-3115/05 zo d a 24.4.2006.PVZ- 3204/08.Žiadosť o 

zmenu adresy R-457/10 z 3.3.2010 
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Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno spočívajúce: 

v povinnosti strpieť uloženie, opravy a údržbu podzemného cestného telesa a jeho 

súčastí (ďalej len rampa) na pozemku parc. č. 9155/1 k.ú. Staré Mesto v súlade s 

príslušnými rozhodnutiami správnych orgánov ako aj prechod a prejazd 

oprávnených osôb cez časť pozemku parc. č. 9155/1 k.ú. Staré Mesto, na ktorom 

je rampa uložená v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne úradne overenom 

správou katastra pod . 2917/09 a v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne 

úradne overenom správou katastra pod . 2918/09, v povinnosti strpieť 

umiestnenie, opravy a údržbu trafostanice pod povrchom pozemku parc. č. 

9155/1 k.ú. Staré Mesto a umiestnenie vstupných portálov a ventilačnej mreže 

trafostanice na povrchu pozemku parc. č. 9155/1 k.ú. Staré Mesto v súlade s 

príslušnými rozhodnutiami správnych orgánov v rozsahu vyznačenom v 

geometrickom pláne úradne overenom správou katastra pod č. 2917/09 a v 

rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne úradne overenom správou katastra 

pod č. 2918/09,  

v povinnosti strpieť uloženie, opravy a údržbu cestného telesa, jeho súčastí a 

chodníka (ďalej len prístupová cesta) na pozemku parc. č. 9155/1 k.ú. Staré 

Mesto v súlade s príslušnými rozhodnutiami správnych orgánov ako aj prechod a 

prejazd oprávnených osôb cez časť pozemku parc. č. 9155/1 k.ú. Staré Mesto, na 

ktorom je uložená prístupová cesta a strpieť presah rotačných dverí 

Polyfunkčného domu XY, ktoré sú v časti Polyfunkčného domu XY, ktorá tvorí 

hlavný vstup do budovy hotela XY umiestnenej na parc. č. 9193/372 v k.ú. Nivy 

na pozemok parc. . 9182/12 v k.ú. Nivy v prospech vlastníka nehnuteľností v 

katastrálnom území Staré Mesto - pozemkov registra C KN parc. č. 9180/2, 

9180/4, 9180/5 a v prospech vlastníka nehnuteľností v katastrálnom území Nivy - 

pozemkov registra C KN parc. č. 9182/4, 9182/9, 9182/18, 9182/24, 9193/1, 

9193/372, 9193/373, 9193/494, 9193/496, 9193/497, 9193/640, 9193/641, 

9193/642, 9193/643, 9193/644, podľa V-23794/11 zo dňa 8.3.2012 

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno v rozsahu ustanovenia § 66 ods. 1 písm. a) zákona o 

elektronických komunikáciách, t.j. oprávnenia zriaďovať a prevádzkovať verejné 

siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnute nosti, v prospech oprávneného XY 

a.s., IČO XX XXX XXX na pozemok reg. CKN 9155/1, podľa Z-2705/15. 

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť na pozemku reg. C KN parc. č. 

9155/1, právo uloženia, existencie a užívania inžinierskej siete - teplovod v 

rozsahu vymedzenom v GP . over. 401/2018, v prospech vlastníka pozemku reg. 

C KN parc. č. 9155/23, pod a V- 22433/2019 zo dňa 04.09.2019 

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony 
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