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Povinnosť plnenia na základe notárskej zápisnice možno charakterizovať ako plnenie, 

ktoré má svoj základ v procesnom práve, teda bez vzťahu na hmotnoprávny titul. 

Notárska zápisnica so súhlasom k vykonateľnosti má povahu verejnej listiny a ako 

každá verejná listina aj notárska zápisnica osvedčuje pravdivosť údajov v nej 

uvedených až do doby, pokiaľ nie je preukázaný opak. 

Aj pri posudzovaní notárskej zápisnice sa preto uplatňuje tzv. prezumpcia správnosti. 

Notárska zápisnica je spôsobilým exekučným titulom vtedy, ak mimo formálnych 

podmienok vykonateľnosti spĺňa podmienky materiálnej vykonateľnosti. 

Jednou z podmienok materiálnej vykonateľnosti je, aby notárska zápisnica obsahovala 

právny záväzok (stanovenie konkrétnej povinnosti zo záväzkového právneho vzťahu 

vzniknutej na základe určitej právnej skutočnosti), ďalšími sú označenie oprávnenej 

osoby, povinnej osoby, právneho dôvodu, predmetu a času plnenia a súhlas povinnej 

osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. 

Notárska zápisnica môže obsahovať aj samotný hmotnoprávny úkon. Dohoda 

oprávnenej osoby a povinnej osoby obsiahnutá v notárskej zápisnici, ktorá vyjadruje 

súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice, nemá hmotnoprávnu 

povahu; ide o jednu z náležitostí, ktorú musí notárska zápisnica obsahovať (§ 46 a nasl. 

Notárskeho poriadku), aby bola z materiálneho hľadiska vykonateľná (aby bola 

exekučným titulom). Táto dohoda oprávnenej a povinnej osoby teda nemá sama osebe 

za následok vznik, zmenu alebo zánik práv alebo povinností účastníkov právneho 

vzťahu. 

V prípade notárskej zápisnice so súhlasom s vykonateľnosťou treba mať na zreteli 

osobitné znaky tohto exekučného titulu v porovnaní s inými exekučnými titulmi. Takáto 

zápisnica nie je rozhodnutím (súdu alebo iného orgánu) a nemá ani účinky, ktoré zákon 

s rozhodnutím spája a nie je vybavená účinkami právoplatnosti ani záväznosti pre 

účastníkov a pre všetky orgány, ktoré majú napríklad rozhodnutia súdu vydané v 

občianskom súdnom konaní (§ 159 O.s.p.). Skutočnosť, že sa osoba povinná zaviazala 

poskytnúť oprávnenej osobe určité plnenie a dohoda o tom je uvedená v notárskej 

zápisnici so súhlasom s vykonateľnosťou, podľa názoru dovolacieho súdu celkom 

nevylučuje, aby v individuálnych prípadoch – so zreteľom na osobitné okolnosti 

prejednávanej veci – sa povinná osoba domáhala návrhom na súde určenia, že nie je 

povinná plniť (resp. že neexistuje dlh, ktorý by mala plniť). 

Je pravdou, že exekučný súd pri posudzovaní vykonateľnosti zápisnice posudzuje iba to, 

či sú dané formálne a materiálne predpoklady vykonateľnosti, a to bez zreteľa na 

hmotnoprávny základ. Otázku naplnenia formálnych a materiálnych predpokladov 

môže preto posudzovať iba exekučný súd. To napokon znamená, že vykonateľná môže 

byť aj taká zápisnica, ktorá nemá svoj základ v hmotnom práve. Exekučný súd musí 

zobrať do úvahy prípadnú námietku povinného v exekučnom konaní týkajúcu sa 

platnosti procesného prejavu podľa § 41 Exekučného poriadku spočívajúcu napr. v tom, 

že ten kto prejav urobil, nemal spôsobilosť na právne úkony. Na druhej strane ale 
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prejav povinnej osoby urobený v notárskej zápisnici, ktorý má mať procesné dôsledky 

(jeho súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice) nezbavuje povinnú osobu možnosti 

urobiť predmetom súdneho konania samotný hmotnoprávny vzťah (povinnosť z neho 

vyplývajúcu). To potom znamená, že v sporovom konaní je možné domáhať sa 

samostatným návrhom určenia neplatnosti právneho úkonu (v danej veci zmluvy o 

výpožičke), na ktorý bol v notárskej zápisnici odkaz v súvislosti s uznaním dlhu. Pokiaľ 

by prípadne súd takémuto návrhu vyhovel, notárska zápisnica zostáva exekučným 

titulom. Ak by v exekučnom konaní došlo k vymoženiu plnenia uvedeného v notárskej 

zápisnici a následne súd by v inom (sporovom) konaní určil, že hmotnoprávny základ 

nie je daný, išlo by u oprávneného o bezdôvodné obohatenie. 

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. 11. 2010, sp. zn. 3 Cdo 63/2009) 

NOTÁRSKA ZÁPISNICA O UZNANÍ 

DLHU S ÚČINKAMI EXEKUČNÉHO 

TITULU 

Spisovanie notárskych zápisníc, obsahujúcich uznanie dlhu, plniacich úlohu exekučného 

titulu, ako alternatíva časovo aj finančne náročného súdneho sporu, je v praxi pomerne 

zaužívané. Zvlášť banky či iné finančné inštitúcie pri poskytovaní úverov a pôžičiek bežne 

vyžadujú od svojich klientov uznanie dlhu či záväzku pred notárom. Nie všetky takto spísané 

notárske zápisnice sú však skutočne exekvovateľné. 

 

Zlomovým v tejto oblasti sa stalo rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý sa 

zaoberal otázkou platnosti právneho úkonu uznania dlhu, ak bol urobený v rovnaký deň, ako 

došlo k uzatvoreniu zmluvy o úvere/pôžičke. 

 

Súd vo svojej argumentácii rozlišuje na jednej strane uznanie dlhu pri zmluve o pôžičke a na 

druhej strane uznanie záväzku pri zmluve o úvere. Rozdiel medzi uvedeným spočíva v tom, 

že kým zmluva o pôžičke je zmluvou reálnou, t.j. vzniká až okamihom skutočného plnenia – 

poskytnutia pôžičky, odovzdaním veci a i., zmluva o úvere vzniká už samotným účinným 

uzavretím zmluvy. Ak teda pri zmluve o pôžičke ešte reálne nedošlo k poskytnutiu peňažných 

prostriedkov, neexistuje dlh, ktorý by bolo možné uznať či zabezpečiť; preto takéto uznanie 

dlhu nemôže byť ani platne uskutočnené, a teda takto spísaná notárska zápisnica nie je 

spôsobilým exekučným titulom. 

 

Pri zmluve o úvere je situácia odlišná; uznať záväzok vo forme notárskej zápisnice s účinkami 

exekučného titulu je možné a v súlade so zákonom, a to aj v prípade, keď k plneniu podľa 

tejto zmluvy ešte nedošlo. Podmienkou platnosti takéhoto uznania záväzku vo forme 

notárskej zápisnice však je, aby zabezpečovaný záväzok bol vymedzený dostatočne určito, a 

neboli pochybnosti o tom, aký právny záväzok povinná osoba vyhlásením do notárskej 

zápisnice na seba prevzala. 

 

 

Zdroj: Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 30.01.2013, sp. zn. 

17CoE/214/2012  



 


