
JUDIKÁTY 

Vecné práva k cudzej veci (záložné právo, vecné bremená, zádržné právo) 

 

Záložné právo ako akcesorické právo slúžiace na zabezpečenie pohľadávky veriteľa 

 Rozsudok NS SR, sp. zn.: 1Obo/39/2008 zo dňa 16.12.2009 

Záložné právo ako akcesorické právo slúži na zabezpečenie pohľadávky veriteľa tým, že, ak 

dlžník nesplní svoj záväzok včas a riadne, záložný veriteľ je oprávnený uspokojiť svoju 

pohľadávku vrátane jej príslušenstva z predmetu záložného práva, t. j. zo zálohu. Vo vzťahu k 

zabezpečovanému záväzku má záložné právo povahu akcesorického záväzku, t. j., ak k vzniku 

k hlavnému záväzku nedôjde, nemôže dôjsť ani k vzniku akcesorického záväzku. 

 

Výkon záložného práva predajom zálohu na dražbe vyplývajúci z osobitného zákona o 

dobrovoľných dražbách 

 Krajský súd Trenčín, sp. zn.: 7Co/130/2016 zo dňa 26.01.2017 

V rámci výkonu záložného práva sa záložný veriteľ môže uspokojiť aj predajom zálohu na 

dražbe podľa osobitného zákona, čo vyplýva z ustanovenia § 151j ods. 1 Občianskeho 

zákonníka. Týmto osobitným zákonom je zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. 

Tento právny predpis umožňuje veriteľovi dosiahnuť uspokojenie pohľadávky siahnutím na 

majetok záložcu bez predchádzajúceho udobrenia súdom, či iným nezávislým tribunálom. V 

podstate ide o exekúciu majetku s tým rozdielom, že ju nevykonáva súd, ale spravidla 

podnikatelia. Pri takomto mimosúdnom výkone záložného práva otázku či pohľadávka existuje 

a v akej výške posudzujú podnikatelia majúci na takomto výkone vlastný finančný záujem. 

Aplikačná prax pritom potvrdzuje až chaotickú ochranu dlžníkov, neuveriteľne nízku právnu 

osvetu záložných dlžníkov a na strane druhej veľmi sporadickú reflexiu záložných veriteľom 

na princíp proporcionality. Práve záložné právo má značný podiel na novom fenoméne v 

súkromnom práve s názvom predátorský výkon práva. Najobvyklejšia argumentácia záložných 

veriteľov pri obhajobe výkonu záložného práva je o tom, že dlžník si neplní záväzky a tak je 

daný dôvod záložné právo vykonať a výška pohľadávky po jej splatnosti nie je v tomto smere 

rozhodujúca. 

 

Zriadenie vecného bremena, ktoré sa týka celej nehnuteľnosti podielovými 

spoluvlastníkmi  

 R 14/1988 

Ak sa zriadenie vecného bremena týka celej nehnuteľnosti a táto je v podielovom 

spoluvlastníctve, vyžaduje sa, aby všetci podieloví spoluvlastníci boli účastníkmi zmluvy. 

 

 

 



Trvanie záväzku ručiteľa po smrti veriteľa 

 R 62/1973 

Na záväzok ručiteľa voči veriteľovi smrť hlavného dlžníka nemá žiaden vplyv. 

 

Právo cesty podľa §151o ods. 3 OZ 

 Krajský súd Prešov Spisová značka: 7Co/83/2016 

Právo cesty vyplývajúce z ustanovenia § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak má zabezpečiť 

prístup vlastníkovi stavby k verejnej komunikácií, musí v sebe zahŕňať nielen právo pešieho 

prechodu, ale aj právo prejazdu motorovými vozidlami za predpokladu, ak je to možné. 

 

Predpoklady vydržania práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu sú totožné s 

predpokladmi nevyhnutnými pre vydržanie vlastníckeho práva. 

 Rozsudok NS SR, sp. zn: 4 Cdo 110/2010 zo dňa 26.04.2012 

Podľa § 151o ods. 1 veta prvá a druhá 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); ustanovenie § 134 tu 

platí obdobne. Predpoklady vydržania práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu sú totožné s 

predpokladmi nevyhnutnými pre vydržanie vlastníckeho práva (§ 130, § 134 Občianskeho 

zákonníka). Ako je predpokladom dobrej viery u oprávneného držiteľa veci jeho presvedčenie, 

že mu vec patrí ako vlastníkovi, tak predpokladom dobrej viery u oprávneného držiteľa práva 

zodpovedajúcemu vecnému bremenu je presvedčenie, že mu právo zodpovedajúce vecnému 

bremenu prináleží. Toto presvedčenie musí byť podložené konkrétnymi skutočnosťami, ktoré 

ho k tomu oprávňujú. Oprávnený držiteľ práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu musí byť 

„so zreteľom ku všetkým okolnostiam“ v dobrej viere, že právo, ktoré k cudzej veci vykonáva 

mu patrí, lebo riadne vzniklo alebo na neho riadne prešlo. Posúdenie, či držiteľ je v dobrej viere 

alebo nie je, treba vždy hodnotiť objektívne a nie iba zo subjektívneho hľadiska (osobného 

presvedčenia) samého účastníka a 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 takéto právo patrí. 

 

Ak dôjde k zriadeniu vecného bremena zmluvou, táto zmluva vzhľadom na závažnosť 

tohto právneho úkonu a z dôvodu právnej istoty musí mať písomnú formu. 

 4Sžr/4/2017 

Vecné bremená obmedzujú vlastnícke právo k veci v prospech iného subjektu. Toto 

obmedzenie sa môže vzťahovať len na nehnuteľnosti (§ 119 ods. 2). Na základe tohto právneho 

vzťahu vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká povinnosť v prospech oprávneného subjektu niečo 

strpieť, niečoho sa zdržať, niečo konať. Každej povinnosti vyplývajúcej z právneho vzťahu 



vecného bremena zodpovedajú na druhej strane práva oprávneného subjektu, pričom práva 

(oprávnenia) sú dvojakého druhu: 1/ vecné bremená, ktoré sú spojené s vlastníctvom určitej 

nehnuteľnosti (pôsobia in rem). Z týchto vecných bremien je oprávnený každý vlastník tejto 

nehnuteľnosti. Oprávnenia prechádzajú na každého ďalšieho vlastníka na základe singulárnej 

alebo univerzálnej sukcesie. Vecné bremená tohto druhu slúžia na účelnejšie a prospešnejšie 

využívanie nehnuteľnosti patriacej vlastnícky oprávnenému. Sú to najmä vecné bremená, 

ktorým zodpovedá napríklad právo prechodu alebo prejazdu cez susedný pozemok, právo 

odberu vody zo studne alebo z iného vodného zdroja umiestneného na povinnej nehnuteľnosti, 

právo odvádzať odpadové vody cez susedný pozemok a pod. 2./ Vecné bremená, v ktorých 

oprávnenia slúžia určitej osobe a sú na túto osobu viazané (pôsobia in personam). Toto právo 

nemožno zmluvne prevádzať a neprechádza na inú osobu.  

V oboch prípadoch vecných bremien konkrétne vymedzenie obsahu práv a povinností 

vyplývajúcich z právneho vzťahu vecného bremena je určené aktom, na základe ktorého vecné 

právo vzniklo. Ak dôjde k zriadeniu vecného bremena zmluvou, táto zmluva vzhľadom na 

závažnosť tohto právneho úkonu a z dôvodu právnej istoty musí mať písomnú formu. Ide o 

dvojstranné (prípadne viacstranné) právne dojednanie, pre uzavretie ktorého platia všeobecné 

ustanovenia o zmluvách (§ 43 až 46) a právnych úkonoch (§ 34 a nasl., § 37 až 39). V tejto 

súvislosti najvyšší súd uvádza, že okrem písomnej formy § 151o ods. 1 OZ neustanovuje pre 

vznik vecného bremena ďalšie podstatné náležitosti pre tento typ zmluvy (týkajúce sa 

pomenovania a presného obsahu zmluvy), preto je vecou zmluvných strán akým právnym 

úkonom upravia vzájomné práva a povinnosti. V našom právnom poriadku platí zásada, že 

každý právny úkon má byť posudzovaný podľa obsahu a nie podľa jeho názvu alebo označenia. 

 

Zánik záložného práva uhradením pohľadávky ručiteľom  

 Rc 18/2006 

Záložné právo zaniká aj tým, že zabezpečenú pohľadávku uhradí záložnému veriteľovi miesto 

dlžníka ručiteľ.  

 

Zádržné právo ako spôsob zabezpečenia záväzku 

 Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn.: 6 Obo 91/2007 zo dňa 03.04.2008 

Podľa ust. § 151s ods. 1 Občianskeho zákonníka kto je povinný vydať hnuteľnú vec, môže ju 

zadržať, aby zabezpečil svoju splatnú peňažnú pohľadávku voči tomu, komu je inak povinný 

vec vydať. Zádržné právo nemá ten, komu oprávnená osoba pri odovzdaní veci uložila, aby s 

ňou naložil spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s výkonom zádržného práva (§ 151s ods. 2 Obč. 

zák.). Podľa ust. § 151s ods. 4 Obč. zák. – veriteľ je povinný bez zbytočného odkladu 

upovedomiť dlžníka o zadržaní veci a jeho dôvodoch. Zádržné (retenčné) právo je núdzovým 

zabezpečovacím inštitútom, ktorý nie je vopred dojednaný v zmluve. Zádržné právo 

predstavuje taký prostriedok zabezpečenia záväzku, pri ktorom osoba, ktorá je povinná vec 

vydať, môže vec zadržať na zabezpečenie svojej pohľadávky až do jej uspokojenia. Zadržanie 

má povahu jednostranného právneho úkonu veriteľa. Zádržné právo možno použiť, ak sú 

splnené zákonné podmienky: - existencia pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi, ktorému je 

veriteľ povinný vydať vec - predmetom pohľadávky je splatná peňažná pohľadávka - 



zadržovaná vec má povahu hnuteľnej veci - veriteľ má hnuteľnú vec vo svojej oprávnenej 

držbe. 


