
JUDIKÁTY 

Podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo 

 

Možnosť vyjadriť sa menšinového spoluvlastníka  

 Rozsudok NS ČR, sp. zn.: 22 Cdo 599/1999 zo dňa 21.7.2001 

O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítacou podľa veľkosti 

ich podielov. Pri rovnosti hlasov alebo ak sa nedosiahne väčšina alebo dohoda, rozhodne na 

návrh ktoréhokoľvek vlastníka súd. Ak má pritom vôbec prísť do úvahy dohoda 

spoluvlastníkov alebo rovnosť hlasov, alebo nedosiahnutie väčšiny, musí byť menšinovému 

spoluvlastníkovi predložený zámer vykonať investíciu ostatnými spoluvlastníkmi, aby sa 

menšinový spoluvlastník mohol vyjadriť, či so zamýšľanou investíciou súhlasí alebo nie. 

V prípade nesúhlasu s investíciou je menšinový spoluvlastník povinný podľa veľkosti svojho 

podielu na takto vynaložený náklad prispieť.  

 Rozsudok NS ČR, sp. zn.: 22 Cdo 1658/2001 zo dňa 5.2.2003  

Ak zákon stanovuje, že o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou 

počítanou podľa veľkosti ich podielov, potom z toho vyplýva, že nerozhoduje len väčšina bez 

toho, aby menšinovému spoluvlastníkovi bola daná akákoľvek možnosť, aby sa pre zamýšľanú 

investíciu mohol rovnako rozhodnúť či k nej pristúpiť. Ak by menšinovému spoluvlastníkovi 

vôbec nebola daná možnosť vyjadriť sa k zamýšľanej investícii (druhu a výške), potom pri 

situácii, keď by s takouto investíciou súhlasila väčšina spoluvlastníkov počítaná podľa veľkosti 

podielov, nejde o rozhodnutie väčšiny v zmysle ô 139 ods. 2 OZ. V takom prípade by 

z hľadiska hospodárenia spoluvlastníkov so spoločnou vecou išlo o neplatný právny úkon.  

 

Každý zo spoluvlastníkov je oprávnený spoločnú vec užívať v rozsahu svojho 

spoluvlastníckeho podielu 

 Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn.: 4 Cdo 55/2009 zo dňa 21.12.2009 

Zo zákonných ustanovení vyplýva, že obsahom vlastníckeho (spoluvlastníckeho) práva, je 

okrem iného, aj oprávnenie vlastníka vec v medziach zákona užívať. Vec môže byť v 

spoluvlastníctve aj viacerých osôb, pričom spoluvlastnícky podiel vyjadruje mieru účasti 

spoluvlastníka na vzťahu k spoločnej veci. To znamená, že vyjadruje aj mieru účasti, pokiaľ 

ide o užívanie spoločnej veci. Každý zo spoluvlastníkov je v zmysle § 137 ods. 1 OZ oprávnený 

spoločnú vec užívať v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu. V prípade, že 

spoluvlastníkovi nie je zabezpečené užívanie spoločnej veci v rozsahu jeho spoluvlastníckeho 

podielu, má právo na poskytnutie tomu zodpovedajúcej náhrady vo forme peňažného plnenia. 

Tomuto právu potom korešponduje povinnosť spoluvlastníka, ktorý vec užíva, takéto plnenie 

spoluvlastníkovi vylúčenému z užívania spoločnej veci poskytnúť. Treba zdôrazniť, že aj keď 

medzi podielovými spoluvlastníkmi nedôjde k dohode o užívaní spoločnej veci a jeden alebo 

viacerí z nich ju užívajú, nie je možné dospieť k záveru, že vec je užívaná bez právneho dôvodu 

(o to viac takýto záver neprichádza do úvahy, ak sa spoluvlastníci na spôsobe užívania dohodli). 

Právnym dôvodom na užívanie veci je aj v takomto prípade ich spoluvlastnícke právo. 

Spoluvlastnícky podiel vyjadrujúci mieru účasti spoluvlastníka na právach a povinnostiach k 



spoločnej veci nie je totiž podiel na veci reálne vymedzený, ale je len podielom ideálnym. V 

rámci neho nie je možné preto oddeliť, čo je výlučne podiel jedného spoluvlastníka a čo je 

výlučne podiel druhého spoluvlastníka, resp. podiely ostatných spoluvlastníkov. Ak sa 

podielový spoluvlastník domáha náhrady vo forme peňažného plnenia voči druhému 

spoluvlastníkovi za to, že neužíva spoločnú vec v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu, 

ide o právny vzťah z podielového spoluvlastníctva osobitne v Občianskom zákonníku 

upravený. V prípade, že sa spoluvlastníci o spôsobe užívania spoločnej veci, prípadne o jej 

náhrade nedohodnú, ide o nárok, ktorý vyplýva z ustanovenia § 137 ods. 1 OZ v spojení s § 

123 OZ. Toto právo je nepochybne majetkovej povahy, ktoré sa premlčuje v trojročnej 

všeobecnej premlčacej dobe podľa § 101 OZ. 

 

Darovanie a BSM 

 Zhodnotenie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. Cpj 86/1971, R 42/1972  

Ak ide o dar v zmysle ustanovenia § 143 OZ musia byť splnené náležitosti darovacej zmluvy v 

zmysle ustanovenia § 407 OZ (teraz § 628 OZ – pozn. autora), predovšetkým predpísaná forma. 

Pre posúdenie, kto je obdarovaný, bude rozhodujúcim úmysel darcu, či totiž chcel darovať vec 

len jednému z manželov alebo obidvom. Tento úmysel bude možné vo väčšine prípadov 

vyvodiť len z okolností, za ktorých k darovaniu došlo. Nepostačuje pritom len posudzovanie 

povahy predmetu, či slúži potrebám celej rodiny alebo jedného z manželov, ale je potrebné 

vždy vychádzať z úmyslu darcu. 

Rozhodujúca je aj doba darovania, či totiž k nemu došlo pred uzavretím manželstva alebo po 

uzavretí manželstva. Pokiaľ došlo k darovaniu pred uzavretím manželstva v prospech len 

jedného zo snúbencov, potom ide o jeho výlučné vlastníctvo. Ak však išlo o dar obidvoch 

snúbencom, potom mohlo vzniknúť len podielové spoluvlastníctvo. Týka sa to najčastejšie 

svadobných darov. 

Ohľadom darov obidvom manželov za trvania manželstva možno z kogentného ustanovenia § 

143 OZ vyvodiť, že veci nadobudnuté za trvania manželstva dedením alebo darom 

obidvom manželov sa nestávajú predmetom ich bezpodielového spoluvlastníctva, ale 

podielového spoluvlastníctva. Výnimka ustanovenia § 143 OZ o veciach darovaných alebo 

zdedených platí nielen pri nadobudnutí veci jedným z manželov, ale aj pri nadobudnutí veci 

obidvomi manželmi. 

Je nutné poukázať na nesprávnu prax niektorých súdov, ktoré pri posudzovaní skutočnosti, kto 

je obdarovaným, prihliadajú k tomu, či vec slúži potrebám celej rodiny alebo len jedného z 

manželov. Toto hľadisko nemôže byť rozhodujúce, pretože ak je preukázané, že obdarovaný 

bol jeden z manželov, stal sa výlučným vlastníkom veci bez ohľadu na to, či ide o vec určenú 

svojim charakterom na užívanie celou rodinou. 

Nie je pochybností o tom, že darom a tým aj osobným majetkom jedného z manželov môže byť 

aj vec darovaná druhým manželom z jeho samostatného majetku. Rozdielne názory sú však v 

otázke darovania medzi manželmi, ak ide o vec patriacu do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov a určenú už pri nákupe na darovanie jednému z manželov. Darovanie medzi 

manželmi však nie je možné, nakoľko by to vo svojich dôsledkoch znamenalo obchádzanie 

kogentných ustanovení o rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Každý z 



manželov má totiž vlastnícke právo k celej veci, a to tak, že práva jedného manžela sú 

obmedzené rovnakými právami druhého. Právne vzťahy, ktoré vyplývajú z bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov majú výraz len vo vzťahu k celej veci, a to či ide o vzťahy medzi 

manželmi navzájom alebo o vzťahy k tretím osobám, takže tu nie je podiel, ktorý by mohol byť 

samostatným predmetom majetkovoprávnych konaní. Ak teda má každý z manželov 

vlastnícke právo k celej veci, obmedzené však rovnakým právom druhého manžela, 

potom nemôže jeden z manželov toto svoje právo previesť na druhého manžela, a to ani 

darovacou zmluvou. 

Pokiaľ ide o predmety, ktoré sú najčastejšie predmetom „darovania" medzi manželmi, ide 

väčšinou o veci výlučne osobnej potreby jedného z manželov, a už preto sú vyňaté z režimu 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak ide o veci, ktoré slúžia obidvom manželom 

alebo celej rodine a boli nadobudnuté za trvania manželstva, potom nie je žiadny dôvod, aby 

boli vylúčené z bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak ide o veci väčšej hodnoty, 

napríklad rodinný dom, potom nie je pochybností o tom, že by to bolo neprípustné 

modifikovanie rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

 

BSM  

 R 42/1972 

Ak bola nejaká vec získaná za trvania manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva sčasti 

za prostriedky len jedného z manželov, patrí za podmienok uvedených v ustanovení § 143 

OZ do bezpodielového spoluvlastníctva. 

 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cz 51/1973, R 74/1973 

S výnimkou vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len 

jedného z manželov, nemôže žiadny z manželov zo spoločných prostriedkov kúpiť vec do 

výlučného osobného vlastníctva, a to ani so súhlasom druhého z manželov. 

 Zhodnotenie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. Cpj 86/1971, R 42/1972 

Ak manželia nadobudli rodinný dom, chatu, garáž alebo inú nehnuteľnosť, ktorá môže byť 

predmetom osobného vlastníctva, za trvania manželstva a na zaplatenie použili len časť 

spoločných peňazí, je nevyhnutné do bezpodielového spoluvlastníctva manželov zahrnúť celú 

nehnuteľnosť a nie len jej ideálnu časť zodpovedajúcu hodnotou čiastke použitých spoločných 

peňazí. 

 

Získanie veci za trvania BSM z peňazí jedného manžela 

 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, zo dňa 7. 1. 2008, sp. zn. 22 Cdo 3596/2006 

Vec, ktorá bola získaná za trvania bezpodielového spoluvlastníctva z prostriedkov patriacich 

výlučne jednému z manželov (napríklad z peňazí, ktoré mal už v dobe pred uzavretím 

manželstva alebo ktoré sám získal darovaním), sa nestáva predmetom bezpodielového 

spoluvlastníctva, ale je vo výlučnom vlastníctve toho, kto ju takto získal (pozri napr. R 42/1972, 

s. 123). Tak je tomu v bežných prípadoch kúpy veci jedným z manželov z jeho výlučných 

zdrojov, resp. prostriedkov, kedy ju od predávajúceho kupuje sám (svojim menom) pre seba a 



kedy sa druhý z manželov na takejto kúpe nijako nepodieľa. Odlišné dôsledky však nastávajú 

v prípade, kedy je síce kúpna cena úplne zaplatená z výlučných prostriedkov jedného z 

manželov, avšak kupujúcimi sú obidvaja manželia a obidvaja jasne prejavia vôľu nadobudnúť 

kúpenú vec do bezpodielového spoluvlastníctva (rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 19. 4. 

2000, sp. zn. 22 Cdo 1658/98). 

O nadobudnutie veci za výlučné prostriedky len jedného z manželov nemožno uvažovať 

v prípade, že je vec získaná za prostriedky získané pôžičkou, aj keď ju dojednal len ten 

manžel, ktorého výlučné prostriedky boli neskôr na jej splatenie použité. Bývalý Najvyšší 

súd ČSR už v rozsudku z 28. 11. 1969, sp. zn. 8 Cz 36/69, R 57/1970 zaujal právny názor, že 

„ak vznikol za trvania manželstva dlh, z ktorého bol zaviazaný len jeden z manželov, ktorý 

napríklad uzavrel vlastným menom zmluvu o pôžičke, a ak boli takto získané peniaze použité 

na kúpu určitej veci, t. j. bola za ne získaná určitá majetková hodnota, patrí aj táto hodnota – za 

splnenia ostatných podmienok uvedených v § 143 OZ a bez ohľadu na to, či bola zmluva o 

pôžičke uzavretá platne – do bezpodielového spoluvlastníctva. K záväzku manžela, ktorý takto 

zadovážil peniaze a je povinný ich vrátiť (či už ako plnenie zo zmluvy o pôžičke či ako 

neoprávnený majetkový prospech v prípade, že zmluva o pôžičke nebola platne uzavretá) a 

ktorý ich vynaložil v skutočnosti na spoločný majetok zo svojho, sa prihliadne pri vyporiadaní 

bezpodielového spoluvlastníctva. 

Pokiaľ sa vec už stane súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nemôže neskôr 

zmeniť právny režim a prejsť do výlučného majetku jedného z manželov len preto, že dodatočne 

boli na jej získanie použité len prostriedky z výlučného majetku. V takom prípade má ten, koho 

výlučné prostriedky boli takto vynaložené, len právo pri vyporiadaní zaniknutého 

bezpodielového spoluvlastníctva žiadať, aby mu bolo uhradené, čo zo svojho vynaložil na 

spoločný majetok (§ 150 OZ). 

 

Pre úvahu o vylúčení veci z BSM z dôvodu, že vec slúži výkonu povolania jedného z 

manželov nie je rozhodujúce, či vec bola určená „výlučne“ pre výkon povolania len 

jedného z manželov, ale na aký účel vec slúžila a či neslúžila aj druhému manželovi 

 Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn.: 3 Cdo 1/2014 zo dňa 3 Cdo 1/2014 

Jedným z predpokladov vylúčenia veci z BSM – a to ex lege (§ 143 Občianskeho zákonníka) – 

je skutočnosť, že ide o vec, ktorá podľa svojej povahy slúži výkonu povolania len jedného z 

manželov. Ako poznámku k citácií uvedených ustanovení dovolací súd pripomína, že v 

odborných právno-teoretických publikáciách sa vyskytuje názor, podľa ktorého mal 

zákonodarca v záujme presnejšieho vyjadrenia účelu a zmyslu ustanovenia § 143 Občianskeho 

zákonníka uviesť, že do BSM nepatria veci slúžiace „výlučne“ na výkon povolania jedného z 

manželov (viď „Občiansky zákonník, Peter Vojčík a kolektív, Iura edition, Bratislava, 2008, 

str. 344). Za výkon povolania len jedného z manželov je potrebné považovať aj sústavnú 

činnosť vykonávanú fyzickou osobou – podnikateľom (§ 2 ods. 2 písm. b/ Obchodného 

zákonníka). Podnikanie takejto fyzickej osoby (v ďalšom texte tohto rozhodnutia len 

„živnostník“) má významný ekonomický dopad na BSM, a teda aj majetkové pomery druhého 

manžela. Živnostník zodpovedá za dlhy nielen svojim (oddeleným) majetkom, ale tiež 

spoločným majetkom v BSM, lebo v zmysle § 147 Občianskeho zákonníka pohľadávka veriteľa 

len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia 



uspokojená i z majetku patriaceho do BSM. Aj z tohto dôvodu potrebuje živnostník pri začatí 

podnikania súhlas druhého manžela (viď § 148a ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka). 

Podnikanie živnostníka svojou ekonomickou stránkou ovplyvňuje BSM jednak v tom zmysle, 

že výnosy z podnikania patria do BSM a môžu byť základňou pre jeho rozmnožovanie, jednak 

v tom zmysle, že dlhy vzniknuté z podnikania živnostníka môžu viesť k zmenšovaniu masy 

BSM. Z hľadiska všeobecnej požiadavky spravodlivého usporiadania vzťahov (aj medzi 

manželmi) je preto opodstatnené a pri absencii dohôd manželov v zmysle § 143a a § 148a ods. 

2 Občianskeho zákonníka tiež účelu BSM zodpovedajúce, že ak sa nepodnikajúci manžel 

živnostníka má spolupodieľať na dlhoch svojho manžela spätých s výkonom jeho povolania 

(živnosti), má sa rovnako počas trvania manželstva spolupodieľa aj na nadobúdaní majetku 

spätého so živnostenským podnikaním druhého manžela. Pri opačnom nazeraní na túto otázku 

by bol nepodnikajúci manžel živnostníka v porovnaní so svojím manželom 

znevýhodnený...Pokiaľ ide o dovolaciu námietku odporcu, že sporné nehnuteľnosti slúžili len 

na výkon jeho podnikateľskej činnosti (na výkon jeho povolania) dovolací súd uvádza, že pre 

úvahu o vylúčení veci z BSM z dôvodu, že podľa svojej povahy slúži výkonu povolania jedného 

z manželov (§ 143 Občianskeho zákonníka) nie je rozhodujúce, či vec bola určená „výlučne“ 

pre výkon povolania len jedného z manželov, ale na aký účel vec v súlade s vôľou oboch 

účastníkov skutočne (fakticky) slúžila a či neslúžila aj druhému manželovi. 


