
JUDIKÁTY 

Dedičské právo  

 

Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. 

Uznesenie NS SR, sp. zn.: 3 Cdo 84/2012 zo dňa 23.05.2012 

Smrť fyzickej osoby je v majetkových veciach právnou skutočnosťou, s ktorou sa spája 

univerzálna sukcesia podľa § 460 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka. Dedičstvo sa síce 

nadobúda smrťou poručiteľa, avšak princíp ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva sa 

prejavuje v tom, že dedičstvo musí byť súdom (predtým štátnym notárstvom) prejednané a 

vyporiadané. Podľa rozhodnutia súdu (štátneho notárstva) o dedičstve sa nadobúda dedičstvo s 

účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa. Rozhodnutie štátneho notárstva o tom, ktoré veci a práva 

prešli z majetku poručiteľa na dediča, má iba deklaratórnu povahu (viď bližšie R 30/1993). Ak 

právna predchodkyňa F. M. – poručiteľka J. M. v čase smrti skutočne vlastnila sporné pozemky 

(pozn.: dovolací súd sa touto otázkou nezaoberal), osoby prichádzajúce do úvahy ako jej dedičia 

nadobudli predmet dedičstva smrťou tejto poručiteľky, teda nie vydržaním v zmysle § 134 

Občianskeho zákonníka. Pokiaľ sporné pozemky napriek tomu, že ich poručiteľka v čase smrti 

vlastnila, neboli predmetom konania o dedičstve po nej, ktoré bolo vedené na Štátnom notárstve 

v Žiline pod sp. zn. D 1015/65, mohli byť prejednané v konaní o tzv. novoobjavenom majetku 

po nej [viď § 47 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom 

(notársky poriadok), resp. § 175x O.s.p.]. 

 

Právo na bolestné a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia nie sú predmetom 

dedičstva 

❖ R 31/1973 

Pohľadávky na úradu bolestného a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia nie sú 

predmetom dedičstva, aj keď právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského 

uplatnenia bolo poručiteľovi priznané právoplatným rozhodnutím súdu.  

 

Viazanosť dedičov prejavom vôle poručiteľa 

❖ Uznesenie NS SR, sp. zn.: 3 Cdo 29/2010 zo dňa 11.08.2011 

Účinnosť zmluvy nastáva súčasne so vznikom platnej zmluvy za predpokladu, že zákon alebo 

dohoda strán neustanovuje inak. K nadobudnutiu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 

dochádza až vkladom do katastra. Aj po smrti účastníka zmluvy trvá viazanosť prejavu vôle, 

takže právni nástupcovia zomrelého sú viazaní jeho prejavom vôle v zmluve. Tieto závery sa 

nepriečia právnemu názoru prezentovanému v rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky sp. zn. 3 Cdo 196/2005, v zmysle ktorého ak rozhodnutie o povolení vkladu do 

katastra nehnuteľností nenadobudlo právoplatnosť za života poručiteľa (a právne účinky vkladu 

nenastali ku dňu podania návrhu na vklad alebo v deň uvedený v návrhu na vklad), boli 

nehnuteľnosti v čase smrti poručiteľa v jeho vlastníctve a patria do dedičstva po ňom. Zákonní 

dedičia i tu však sú viazaní prejavom vôle poručiteľa, uvedenej v zmluve, až do právoplatného 



rozhodnutia o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Dedenie je všeobecný prechod práv 

a povinností po zomretej osobe na iný subjekt okrem prípadov, o ktorých zákon ustanovuje 

inak; dedičstvo sa nadobúda okamihom poručiteľovej smrti. 

 

Kumulácia dedičských titulov 

❖ R 50/1958 

Neopomenuteľný dedič, ktorému bolo závetom zanechané menej, než koľko robí jeho povinný 

podiel, je závetným dedičom ohľadne toho, čo mu bolo závetom zanechané a zákonným 

dedičom potiaľ, pokiaľ sa jeho zákonný nárok týka chýbajúceho zostatku do jeho povinného 

podielu. 

❖ R 22/1958 

Neopomenuteľný dedič, ktorému bolo závetom niečo zanechané, ale nie toľko, koľko robí jeho 

zákonom ustanovený podiel, je závetným dedičom ohľadne toho, čo mu bolo v závete 

zanechané, a zákonným dedičom čo do zvyšku jeho podielu neopomenuteľného dediča. 

Zákonný podiel, ktorý  sa má v dôsledku čiastočnej neplatnosti závetu dostať dedičovi, okrem 

toho, čo mu bolo platne zanechané závetom, treba určiť z majetku zvyšujúceho z dedičstva nad 

to, čo ním bolo neopomenuteľným dedičom zanechané, teda v rámci ich zákonného dedičského 

podielu stanoveného Občianskym zákonníkom (R 22/1958). 

 

Otázka započítania daru na dedičský podiel niektorého z dedičov 

❖ Krajský súd Prešov, spisová značka: 27Co/179/2017 zo dňa  

Pri výpočte dedičských podielov sa vychádza z tzv. kolačnej podstaty, čo je obvyklá cena 

majetku patriaceho do dedičstva v deň smrti poručiteľa zvýšená o cenu darov, ktoré dostal 

obdarovaný dedič, resp. vnuci, pravnuci poručiteľa. Z kolačnej podstaty sa vypočíta 

hypotetetický podiel každého dediča na dedičstve. Každému dedičovi sa od takto vypočítaného 

podielu odpočíta hodnota darov, ktoré dedič dostal počas života poručiteľa darom.  

Všetky uvedené skutočností týkajúce sa ust. § 484 OZ rieši súd v konaní o dedičstve pri 

rozhodovaní o potvrdení nadobudnutia dedičstva podľa dedičských podielov. Pokiaľ sa teda 

žalobcovia podanou žalobou domáhajú určenia, že finančné prostriedky poskytnuté 

bezodplatne poručiteľom maloletej žalovanej sa započítavajú v celom rozsahu na jej dedičský 

podiel, súd prvej inštancie správne nepovažoval tento nárok za dôvodný a správne žalobu 

zamietol. Spor medzi dedičmi o skutočnostiach rozhodných pre záver o započítaní daru na 

dedičský podiel niektorého z dedičov nie je sporom o dedičské právo. Otázku započítania daru 

na dedičský podiel dediča rieši súd v konaní o dedičstve pri rozhodnutí o potvrdení 

nadobudnutia dedičstva podľa dedičských podielov (§ 484 Obč. zák); postup podľa ust. § 175k 

ods. 2 O.s.p. nie je v takomto prípade možný. 

 

 

 



Ak v holografnom závete poručiteľa nie je jeho vlastnou rukou uvedený deň, mesiac a 

rok, kedy bol závet podpísaný, takýto závet je neplatným právnym úkonom 

❖ Rozsudok NS SR, sp. zn.: 4 Cdo 24/2011 zo dňa 29.11.2011 

Pre platnosť vlastnoručného (holografného) závetu (§ 476a Občianskeho zákonníka) sa 

vyžaduje po formálnej stránke, aby ho napísal priamo poručiteľ a to písaným písmom, ktoré je 

prejavom jeho osobnosti vyplývajúcej z jeho rukopisu. Môže ísť preto o akúkoľvek abecedu, aj 

o použitie tlačeného písma, nesmie však ísť o mechanické znaky alebo o použitie mechanických 

písacích pomôcok (holografné aj alografné) a písmo musí byť čitateľné. Nevyhnutnou 

podmienkou platnosti závetu je podpis, ktorý musí dostatočne identifikovať pisateľa a musí 

obsahovať dátum, kedy bol podpísaný. Pre posúdenie, či v holografnom závete musí byť deň, 

mesiac a rok, kedy bol podpísaný, uvedený vlastnou rukou poručiteľa alebo či postačuje, aby 

tieto údaje boli v tomto závete uvedené aj inak je podstatné, že táto náležitosť závetu je uvedená 

v druhom odseku ustanovenia § 476 Občianskeho zákonníka. Z tohto zaradenia vyplýva, že 

požiadavka, že „v každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, 

inak je neplatný“, sa vzťahuje k ustanoveniu § 476 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v ktorom sú 

uvedené všetky formy, v ktorých môže byť závet poručiteľom vyhotovený. Požiadavka 

uvedená v ustanovení § 476 ods. 2 Občianskeho zákonníka teda znamená, že deň, mesiac a rok, 

kedy bol závet podpísaný, platí tak pre závet napísaný vlastnou rukou poručiteľa, ako aj 

zriadený v inej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice (por. slová „V 

každom závete...“). Ustanovenie § 476 ods. 2 Občianskeho zákonníka neuvádza, ako musí byť 

uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol závet podpísaný. Odpoveď je potrebné hľadať v 

ustanoveniach, ktoré upravujú spôsob zriadenia jednotlivých zákonných foriem závetu. Tak, 

ako je zrejmé, že v závete zriadenom formou notárskej zápisnice musí byť deň, mesiac a rok, 

kedy bol podpísaný, uvedený v notárskom zápise a že pri závete zriadenom v inej písomnej 

forme (alografnej) so svedkami musí byť uvedený v texte závetu napísanom poručiteľom, 

prípadne pisateľom, je nepochybné, že pri holografnom závete musia byť všetky náležitosti 

(celý text) závetu napísaný vlastnou rukou poručiteľa. V prípade, že by dátum (deň, mesiac a 

rok), kedy bol závet podpísaný, bol v závete uvedený niekým iným než poručiteľom, nie je 

možné hovoriť o tom, že by závet bol poručiteľom napísaný jeho vlastnou rukou. Holografný 

závet, ktorý nebol napísaný vlastnou rukou poručiteľa (por. ustanovenie § 476a Občianskeho 

zákonníka), je neplatný (obdobne por. rozsudok NS SR sp. zn. 2 Cdo 5/2003 uverejnený v ZSP 

5/2003 pod č. 62). 

 

Náležitosti závetu, požiadavku na spojenie viacerých listov listiny závetu 

❖ Uznesenie NS SR, sp. zn.: 4 Cdo 93/2009 zo dňa 4 Cdo 93/2009 

Skutočnosť, že listina obsahujúca závet pozostáva z viacerých listov, ktoré nie sú spojené, 

nezakladá bez ďalšieho neplatnosť závetu. Záver o platnosti takéhoto závetu je ale 

opodstatnený, len ak sú vylúčené pochybnosti o pravosti, pravdivosti, súvislosti a nadväznosti 

jednotlivých listov závetu. 

 

 

 



Právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva nadobudnutého neoprávneným dedičom 

❖ Rozsudok Krajského súdu Trenčín, sp. zn.: 17Co/95/2012 zo dňa 09.05.2012 

Podľa § 485 Občianskeho zákonníka, ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným 

dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi 

majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal 

majetkový prospech na ujmu pravého dediča. Citované zákonné ustanovenie tak zakotvuje 

právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva nadobudnutého neoprávneným dedičom. Ide o 

špeciálnu  

právnu úpravu, ktorá sa líši od všeobecnej úpravy ochrany vlastníctva najmä tým, že právo na 

vydanie dedičstva, na rozdiel od vlastníckeho práva sa premlčuje podľa ust. § 100 ods. 2 

Občianskeho zákonníka v 3-ročnej premlčacej dobe, ktorá plynie od právoplatnosti 

rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončilo. Predpokladom uplatnenia tohto práva je 

právoplatné skončenie konania o dedičstve, z ktorého vzišlo uznesenie o nadobudnutí dedičstva 

nepravým dedičom, resp. o pripadnutí dedičstva štátu ako odúmrť. Oprávneným dedičom je tu 

ten, v prospech koho svedčí niektorý z dôvodov dedenia (zákon alebo závet) a hoci nebol platne 

vydedený a nedopustil sa konania, ktoré by založilo jeho  

dedičskú nespôsobilosť podľa ustanovenia § 469, nebol účastníkom dedičského konania. 

Nepravý dedič je povinný vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, teda 

nielen majetok, ktorý bol pojatý do súpisu aktív, ale i majetok, ktorý si nepravý dedič ponechal 

z dedičstva. Povinnosť nepravého dediča pri vydávaní dedičstva pravému dedičovi sa riadi 

zásadami o bezdôvodnom obohatení. V prvom rade tak sa má jednať o naturálnu reštitúciu, t.j. 

o vytvorenie takého stavu, aký by nastal, keby dedičstvo nadobudol pravý dedič a iba vtedy, ak 

to nie je dobre možné, má sa poskytnúť pravému dedičovi peňažná náhrada. 

 

NÁZORY OKRESNÝCH SÚDOV: 

Právna úprava dedičského práva v prvej dedičskej skupine 

❖ Rozsudok Okresného súdu Galanta, sp. zn.: 24P/170/2015 zo dňa 24P/170/2015 

Občiansky zákonník rozdeľuje zákonných dedičov do štyroch dedičských skupín (§ 473, 474, 

475 a 475a), pričom pri dedení sa postupuje v poradí od prvej skupiny po štvrtú skupinu. Dediť 

možno vždy iba v rámci jednej skupiny dedičov. V ustanovení §-u 473 je upravené dedenie 

prvej skupiny dedičov, kam sú zaradení najbližší príbuzní poručiteľa. V prvej skupine dedičov 

dedia rovnakým dielom manžel poručiteľa a jeho deti. Poručiteľove deti dedia bez ohľadu na 

to, či pochádzajú z manželstva, alebo nie. Právo na dedičstvo zákon priznáva aj deťom, ktoré 

boli počaté a v čase úmrtia poručiteľa ešte nenarodené. Právo dediť majú aj deti, ktoré boli 

osvojené. Ak poručiteľ žil v manželstve, v rámci konania o dedičstve treba najprv vyporiadať 

zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a určiť, ktorá časť bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov bude patriť do dedičstva. Okrem toho do dedičstva po zomretom 

manželovi bude patriť aj jeho výlučný majetok a aj podiely, ktoré mu ku dňu smrti patrili z 

vecí, ktoré mal v podielovom spoluvlastníctve. V rámci prvej skupiny dedičov je zakotvené 

právo reprezentácie, z čoho vyplýva, že môžu dediť aj potomkovia detí poručiteľa, t. j. vnukovia 

a vnučky, a to v prípade, ak dieťa poručiteľa z akéhokoľvek dôvodu nededí, resp. ak sa nedožilo 

smrti poručiteľa. To znamená, že ten podiel, ktorý by inak pripadol dieťaťu poručiteľa, pripadne 



jeho deťom (vnukom a vnučkám), a to tiež rovnakým dielom. Ak by nededil vnuk či vnučka 

poručiteľa, jeho podiel môžu rovnakým dielom zdediť jeho deti (pravnuk alebo pravnučka 

poručiteľa). Prvá skupina dedičov má význam aj z hľadiska určenia zákonných podielov, ktoré 

patria potomkom poručiteľa ako neopomenuteľným dedičom. Tento zákonný podiel musia 

dostať aj v prípade, ak by poručiteľ zriadil závet (§ 479). Výška zákonného podielu potomka 

ako neopomenuteľného dediča sa vypočíta tak, že hodnota celého dedičstva sa vydelí počtom 

dedičov, ktorí prichádzajú do úvahy ako dedičia v prvej skupine. 

 

Nič nevylučuje, aby poručiteľ v závete odkázal majetok osobe, ktorá mu za jeho života 

ublížila, správala sa k nemu zle či neposkytla mu potrebnú pomoc a opomenúť tak tých, 

ktorí sa k nemu vždy chovali s láskou  

❖ Rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp. zn: 15C/162/2004 zo dňa 02.11.2006 

Závet je jednostranným právnym úkonom fyzickej osoby, ktoré pre prípad svojej smrti nakladá 

s vlastným majetkom. Ide o tzv. poslednú vôľu človeka, pri ktorej je osoba obmedzená len v 

zákonom stanovenej miere (zákaz podmienok v závete - § 478 Občianskeho zákonníka, 

neopomenuteľný dedičia - § 479 Občianskeho zákonníka), ktorému obmedzeniu sa môže 

dokonca vyhnúť (vydedenie potomkov ako neopomenuteľných dedičov - § 469a Občianskeho 

zákonníka). Okrem uvedených zákonných obmedzení je na ľubovôli každej osoby ako v závete 

pre prípad svojej smrti naloží s majetkom. Táto vôľa nemusí odzrkadľovať vzťahy, náklonnosť 

či správanie sa zriaďovateľa závetu počas jeho života.  

Dokonca môže byť s nimi v rozpore. Nič nevylučuje, aby človek pre prípad svojej smrti odkázal 

majetok osobe, ktorá mu za jeho života ublížila, správala sa k nemu zle, či neposkytla mu 

potrebnú pomoc alebo aj osobe inak neznámej. Takýmto spôsobom pritom môže „opomenúť“ 

svojich blízkych, osoby, ktoré sa k nemu počas života vždy chovali s láskou, úctou a 

porozumením a poskytovali mu pomoc. Tieto osoby sa potom môžu pochopiteľne cítiť 

nespravodlivo ukrivdené. Vždy ale musia mať na pamäti, že ide o poslednú vôľu človeka, ktorú 

je potrebné rešpektovať, hoc ako nespravodlivá by sa mohla zdať. 


