
6. týždeň (24.03.2020) Semináre: Exekúcia na peňažné plnenia II. a exekúcia 
na nepeňažné plnenia 

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. júna 2017, sp. zn. 6Cdo/203/2015 
(nemožnosť samostatného zaťaženia spoluvlastníckeho podielu spojeného s 
vlastníctvom bytu exekučným záložným právom) 

Pri tzv. akcesorickom spoluvlastníctve ide o inštitút, kde s vlastníckym právom k jednej veci 

(bytu alebo nebytového priestoru) je neoddeliteľne funkčne spojené spoluvlastníctvo k ďalšej 

veci - nehnuteľnosti, a to k spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu (ktorý ako 

predmet právnych vzťahov vznikom vlastníctva bytov a nebytových priestorov nezaniká) a k 

pozemku (zastavanému i priľahlému), pričom jednotlivé nehnuteľnosti patriace samostatným 

vlastníkom a nehnuteľnosti v ich spoluvlastníctve vytvárajú účelový celok (bytový dom s bytmi 

a nebytovými priestormi spolu s pozemkom) a ich samostatné užívanie nie je z povahy veci 

dosť dobre možné. 

Podiel na veci v takomto spoluvlastníctve nemožno prevádzať samostatne, ale len spoločne a 

neoddeliteľne s tou samostatnou vecou - bytom alebo nebytovým priestorom. Rovnaké 

pravidlo platí aj pre prechody vlastníckeho práva k veci a tiež pre jej zaťaženie (napr. záložným 

právom). 

Z odôvodnenia: 

1. Žalobou podanou na Okresnom súde Bratislava II 13. 4. 2010 sa žalobkyňa domáhala voči 

žalovanej vylúčenia svojho spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 62717/2647529 na 

pozemkoch, zapísaných v katastri nehnuteľností pre kat. úz. P. na liste vlastníctva č. XXXX ako 

parcela č. 1240/228 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 213 m2 a parcela č. 1225/81 - 

ostatné plochy vo výmere 37 m2 (ďalej len „pozemky“ alebo „označené pozemky“ alebo 

„predmetné pozemky“), z exekúcií vedených súdnym exekútorom JUDr. Borisom Sobolovským 

pod sp. zn. EX 6758/2008, EX 5996/2007, EX 6592/2008, EX 6757/2008, EX 6790/2008, EX 

6771/2008, EX 6882/2009, EX 6791/2008 a EX 6794/2008 (ďalej len „označené exekúcie“). 

Žalobu odôvodnila tým, že menovaný súdny exekútor začal exekúciu predajom nehnuteľností 

a zriadil exekučné záložné právo na označených pozemkoch vo vlastníctve povinného 



Stavebného bytového družstva Trenčianska (ďalej „bytové družstvo“) v prospech žalovanej 

ako oprávnenej. Následne však rozsudkom Okresného súdu Bratislava II č. k. 51C/188/2008-

116 z 21. októbra 2009, ktorý nadobudol právoplatnosť 24. novembra 2009, bolo určené, že 

žalobkyňa je vlastníčkou spoluvlastníckeho podielu na označených pozemkoch patriacich k 

bytu č. 307/2, nachádzajúcemu sa na treťom nadzemnom podlaží polyfunkčného domu na 

Polárnej ulici č. 10 v Bratislave, ktorý nadobudla zmluvou o prevode vlastníckeho práva k 

rozostavanému bytu uzavretou s bytovým družstvom 6. 7. 2005. Vlastnícke právo k 

spoluvlastníckemu podielu je podľa nej takým právom, ktoré nepripúšťa exekúciu na tento 

podiel a je dôvodom na jeho vylúčenie z exekúcie v zmysle § 55 ods. 1 zák. č. 233/1995 Z. z. o 

súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších 

zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“). 

2. Okresný súd Bratislava II (ďalej aj „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“ a „prvoinštančný 

súd“) rozsudkom z 20. septembra 2013 č. k. 20C/63/2010-375 žalobu zamietol a rozhodol aj o 

povinnosti žalobkyne zaplatiť žalovanej náhradu trov konania. Zamietnutie žaloby odôvodnil 

tým, že na predmetných pozemkoch bolo zriadené v prospech žalovanej ako oprávnenej 

exekučné záložné právo, a to predtým, než sa stala žalobkyňa vlastníčkou spoluvlastníckeho 

podielu na týchto pozemkoch, preto v zmysle § 169 Exekučného poriadku možno vykonať 

exekúciu ich predajom aj proti žalobkyni ako ich neskoršej nadobúdateľke (resp. 

nadobúdateľke spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch). Kým totiž exekučné záložné právo 

bolo zriadené v označených exekúciách s prvým dátumom 17. 3. 2008 a s posledným dátumom 

1. 10. 2009, žalobkyňa nadobudla vlastníctvo k spoluvlastníckemu podielu až právoplatnosťou 

rozsudku Okresného súdu Bratislava II z 21. 10. 2009 č. k. 51C/188/2008-116, t. j. dňom 24. 

11. 2009. V otázke okamihu nadobudnutia vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu 

žalobkyňou poukázal na právny názor odvolacieho súdu vyslovený v jeho skoršom rozhodnutí 

v tejto veci, a to v zrušujúcom uznesení z 18. 2. 2013 sp. zn. 6Co/267/2012, v ktorom odvolací 

súd označenému deklaratórnemu rozsudku okresného súdu o určení vlastníctva pripísal 

konštitutívne účinky so záverom, že žalobkyňa nadobudla vlastníctvo právoplatnosťou tohto 

rozsudku. Pokiaľ ide o otázku, či bolo možné zriadiť exekučné záložné právo na pozemkoch 

bez zriadenia exekučného záložného práva aj na byt vo vlastníctve žalobkyne, hoci išlo o 

pozemky uvedené v § 23 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“), t. j. o pozemok, na ktorom je bytový dom 



postavený (ďalej aj „zastavaný pozemok“) a o pozemok patriaci k bytovému domu (ďalej aj 

„priľahlý pozemok“), uviedol, že jej riešenie, vzhľadom na predmet sporu, nebolo podstatné, 

že bol viazaný rozhodnutím katastrálneho (správneho) orgánu, ktorým došlo k oddeleniu 

vlastníctva bytu od vlastníctva predmetných pozemkov (tým, že katastrálny orgán na základe 

zmluvy o prevode vlastníckeho práva k rozstavanému bytu na žalobkyňu vložil v jej prospech 

len vlastnícke právo k bytu, nie však aj k pozemkom), a že nebol oprávnený preskúmavať 

zákonnosť exekučných konaní (teda aj zriadenie exekučného záložného práva). 

3. Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „odvolací súd“) na odvolanie žalobkyne rozsudkom z 19. 

januára 2015 sp. zn. 6Co/8/2014 rozsudok súdu prvej inštancie zmenil tak, že rozhodol, že 

spoluvlastnícky podiel žalobkyne o veľkosti 62717/2647529 na predmetných pozemkoch sa 

vylučuje z označených exekúcií. Zároveň rozhodol, že žalobkyni sa nepriznáva náhrada trov 

konania. V odôvodnení rozsudku uviedol, že spoluvlastnícke právo k zastavanému a 

priľahlému pozemku v zmysle § 23 ods. 1 zákona o vlastníctve bytov je právom akcesorickým 

k vlastníckemu právu k bytu, že z akcesorickej povahy vyplýva jeho nerozlučnosť, 

nerozdeliteľnosť, nezrušiteľnosť a nesamostatnosť, že v dôsledku toho ho nemožno 

samostatne bez bytu previesť a ani ho založiť, že spoluvlastnícky podiel na zastavanom a 

priľahlom pozemku vždy sleduje právny osud bytu, a že zákon o vlastníctve bytov v § 25 ods. 

1 výslovne zakazuje zriadenie záložného práva k akcesorickým spoluvlastníckym podielom na 

zastavanom pozemku a priľahlom pozemku bez toho, aby sa súčasne zriadilo záložné právo k 

bytu. Na rozdiel od prvoinštančného súdu dospel preto k záveru, že predmetné pozemky 

nemôžu byť samostatne, teda bez bytu vo vlastníctve žalobkyne, exekvované a nemôžu byť 

samostatne ani zaťažené exekučným záložným právom, a žalobkyňa má k spoluvlastníckemu 

podielu na týchto pozemkoch právo, ktoré nepripúšťa jeho exekúciu. 

4. Proti uvedenému rozsudku odvolacieho súdu podala dovolanie žalovaná (ďalej aj 

„dovolateľka“). Žiadala, aby dovolací súd rozsudok odvolacieho súdu zmenil a žalobu zamietol, 

alebo, aby ho zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Dovolanie odôvodnila nesprávnym 

právnym posúdením veci odvolacím súdom, a to predovšetkým v otázke vecnej aktívnej 

legitimácie žalobkyne. Uviedla, že žalobkyňa túto legitimáciu nemá, pretože nie je vlastníčkou 

spoluvlastníckeho podielu k pozemkom, pretože jej vlastnícke právo nebolo nikdy povolené 

vkladom do katastra. Rozsudok o určení vlastníckeho práva žalobkyne označila za nezákonný 



a pre prejednávanú vec aj za právne bezvýznamný. Keďže nebola účastníkom konania o 

určenie vlastníckeho práva, nie je tento rozsudok pre ňu záväzný a nemohol z neho vychádzať 

ani odvolací súd pri rozhodovaní v tejto veci. Poukazovala tiež na to, že pokiaľ nebolo v katastri 

vložené vlastnícke právo žalobkyne k spoluvlastníckemu podielu, potom, napriek rozhodnutiu 

katastrálneho orgánu o vklade vlastníckeho práva k bytu, nemohla žalobkyňa nadobudnúť ani 

vlastnícke právo k bytu, resp. že pokiaľ predbežným opatrením súdu bol vlastníkovi pozemkov 

zakázaný ich predaj, potom pri nerozlučnosti vlastníctva bytu a pozemku, nemohol prevádzať 

ani byt. 

 

5. Žalobkyňa vo vyjadrení k dovolaniu navrhla tento mimoriadny opravný prostriedok ako 

nedôvodný zamietnuť. 

6. Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť Civilný sporový poriadok (zákon č. 160/2015 Z. z., ďalej 

len „C. s. p.“). Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo „dovolací súd“), 

pristupujúci k rozhodovaniu v tejto veci po 1. júli 2016, postupoval na základe úpravy 

vyplývajúcej z prechodného ustanovenia § 470 ods. 1 C. s. p. (podľa ktorého ak nie je 

ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho 

účinnosti) už podľa tohto zákona. Keďže však dovolanie bolo podané ešte pred 1. júlom 2016, 

podmienky jeho prípustnosti a dôvodnosti bolo nutné posúdiť podľa právneho stavu 

existujúceho v čase podania dovolania, teda podľa príslušných ustanovení zákona č. 99/1963 

Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „O. s. p.“). Dôvodom pre 

takýto postup je nevyhnutnosť rešpektovania základných princípov C. s. p. o spravodlivej 

ochrane porušených práv a právom chránených záujmov tak, aby bol naplnený princíp právnej 

istoty, vrátane naplnenia legitímnych očakávaní účastníkov dovolacieho konania, ktoré začalo, 

avšak neskončilo za účinnosti skoršej úpravy procesného práva (Čl. 2 ods. 1 a 2 C. s. p.), ako aj 

o potrebe ústavne konformného i eurokonformného výkladu noriem vnútroštátneho práva 

(Čl. 3 ods. 1 C. s. p.). 

7. Najvyšší súd ako súd, ktorého funkčná príslušnosť na prejednanie dovolania a rozhodnutie 

o ňom ostala zachovaná i po nadobudnutí účinnosti nových kódexov civilného procesného 

práva (v tejto súv. por. tiež § 10a ods. 1 O. s. p., § 35 C. s. p. i nedostatok osobitnej úpravy v 



Civilnom mimosporovom poriadku, teda v zákone č. 161/2015 Z. z.), po zistení, že dovolanie 

bolo podané proti právoplatnému rozsudku odvolacieho súdu oprávnenou osobou v zákonnej 

lehote (§ 240 ods. 1 O. s. p.) a že ide o rozsudok, proti ktorému je prípustné (§ 238 ods. 1 O. s. 

p.), preskúmal tento rozsudok ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a dospel k záveru, že 

dovolanie žalovanej nie je dôvodné. 

8. Predovšetkým z úradnej povinnosti skúmal existenciu vád konania taxatívne vymedzených 

v ustanovení § 237 ods. 1 O. s. p. a iných vád, ktoré mohli mať za následok nesprávne 

rozhodnutie vo veci. Žiadne takéto vady však nezistil. 

9. Následne sa zaoberal správnosťou napadnutého rozsudku z hľadiska uplatneného 

dovolacieho dôvodu, a to správneho právneho posúdenia veci. Nesprávnym právnym 

posúdením veci treba rozumieť nesprávnu aplikáciu hmotného práva na zistený skutkový stav 

alebo jeho nesprávny výklad, ktorý má za následok nesprávne rozhodnutie. V rámci 

dovolacieho dôvodu, ktorým je nesprávne právne posúdenie veci, dovolací súd skúma, či 

zistený skutkový stav umožňoval, resp. neumožňoval právny záver, ku ktorému dospel 

odvolací súd. 

10. Podľa názoru dovolacieho súdu právny záver odvolacieho súdu o existencii takého práva 

žalobkyne, ktoré je dôvodom na vylúčenie jej spoluvlastníckeho podielu k pozemkom z 

označených exekúcií, je správny. Zistený skutkový stav takýto záver umožňoval. Jeho súčasťou 

boli totiž skutkové zistenia týkajúce sa toho, že žalobkyňa je vlastníčkou bytu, ku ktorému 

nadobudla vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností dňom 21. 3. 2007, že právoplatným 

rozsudkom Okresného súdu Bratislava II z 21. 10. 2009 č. k. 51C/188/2008-116 bolo 

deklarované jej vlastnícke právo k spoluvlastníckemu podielu k pozemkom majúcim charakter 

pozemku zastavaného bytovým domom a priľahlého pozemku k bytovému domu, v ktorom sa 

nachádza byt vo vlastníctve žalobkyne a že spoluvlastnícky podiel k týmto pozemkom 

nadobudla spolu s nadobudnutím vlastníckeho práva k bytu. 

11. Odvolací súd na zistený skutkový stav správne aplikoval § 55 ods. 1 Exekučného poriadku 

(v znení platnom v čase jeho rozhodovania) ako aj ustanovenia §§ 13, 19, 23 ods. 1 a 25 ods. 

1 zákona o vlastníctve bytov a správne ich aj interpretoval. Jeho právny záver, podľa ktorého 

vlastnícke právo žalobkyne k spoluvlastníckemu podielu k pozemkom je takým právom, ktoré 



vylučuje tento podiel z označených exekúcií, je správny. Dovolací súd sa s odôvodnením 

právneho záveru odvolacieho súdu stotožňuje a v podrobnostiach naň poukazuje. Len na 

doplnenie uvádza, že aj keby vlastnícke právo žalobkyne k spoluvlastníckemu podielu k 

pozemkom bolo sporné, právom vylučujúcim ňou označený spoluvlastnícky podiel k 

pozemkom, majúcim charakter zastavaného pozemku a priľahlého pozemku v zmysle § 23 ods. 

1 zákona o vlastníctve bytov, je bez ďalšieho už i samotné vlastnícke právo žalobkyne k bytu. 

V zmysle uvedeného ustanovenia je totiž s vlastníckym právom k bytu nerozlučne spojené 

spoluvlastníctvo k zastavanému pozemku a k priľahlému pozemku a toto akcesorické 

spoluvlastníctvo, ako správne vyvodil odvolací súd, sleduje právny osud bytu. 

12. Zákonom o vlastníctve bytov bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený pre 

účely vlastníctva bytov a nebytových priestorov inštitút tzv. akcesorického (vedľajšieho) 

spoluvlastníctva. Ide o inštitút, kde s vlastníckym právom k jednej veci (bytu alebo nebytového 

priestoru) je neoddeliteľne funkčne spojené spoluvlastníctvo k ďalšej veci- nehnuteľnosti, a to 

k spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu (ktorý ako predmet právnych vzťahov 

vznikom vlastníctva bytov a nebytových priestorov nezaniká) a k pozemku (zastavanému i 

priľahlému), pričom jednotlivé nehnuteľnosti patriace samostatným vlastníkom a 

nehnuteľnosti v ich spoluvlastníctve vytvárajú účelový celok (bytový dom s bytmi 

a nebytovými priestormi spolu s pozemkom) a ich samostatné užívanie nie je z povahy veci 

dosť dobre možné. Základom akcesorického spoluvlastníctva je to, že rozhodujúci je účel jeho 

využitia, ktorý musí byť zachovaný po celú dobu trvania dôvodu existencie tohto 

spoluvlastníctva. Základným rysom akcesorického spoluvlastníctva je, že podiel na veci v 

takomto spoluvlastníctve nemožno prevádzať samostatne, ale len spoločne a neoddeliteľne s 

tou samostatnou vecou - bytom alebo nebytovým priestorom. Rovnaké pravidlo platí aj pre 

prechody vlastníckeho práva k veci a tiež pre jej zaťaženie (napr. záložným právom). 

 

13. V súvislosti s dovolacou námietkou žalovanej o neexistencii spoluvlastníckeho práva 

žalobkyne k pozemkom a o nezáväznosti právoplatného rozsudku o určení jej spoluvlastníctva 

k pozemkom, dovolací súd považuje za potrebné poznamenať, že v zmysle ustanovenia § 159 

ods. 2 O. s. p. veta pred bodkočiarkou, je potrebné rozlišovať medzi záväznosťou výroku 



právoplatného rozsudku pre účastníkov a jeho záväznosťou pre všetky orgány, teda aj pre 

súdy. Uvedené ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku vyjadruje tzv. materiálnu stránku 

právoplatnosti rozsudku. Materiálnou právoplatnosťou sa rozumie záväznosť výroku rozsudku 

a jeho nezmeniteľnosť. Záväznosť právoplatného rozsudku vyplývajúca z materiálnej 

právoplatnosti je autoritatívnym prejavom vôle súdu ako štátneho orgánu, ktorým bol 

vyriešený spor alebo upravené iné práva a povinnosti a ktorým sa musia riadiť tí, ktorým je 

adresovaný. Ak nie je výrok právoplatného rozsudku subjektívne záväzný pre každého, 

vzťahujú sa účinky právoplatnosti len na osoby, ktoré boli účastníkmi konania, a na osoby, na 

ktoré bola zákonom rozšírená záväznosť rozsudku (§ 159a O. s. p.). Pre súdy, správne orgány 

a iné orgány verejnej moci je výrok právoplatného rozsudku v iných než statusových veciach 

záväzný len potiaľ, pokiaľ posudzujú (ako predbežnú otázku) medzi účastníkmi, prípadne 

medzi osobami, na ktoré bola subjektívna záväznosť rozsudku rozšírená, právne vzťahy, ktoré 

boli právoplatne vyriešené súdnym rozhodnutím. Záväznosť právoplatného rozsudku bráni 

súdu, aby v následnom (závislom) konaní odchýlne posúdil právny následok, o ktorom už bolo 

rozhodnuté a ktorý má v prebiehajúcom konaní povahu prejudiciálnej otázky. Uvedené 

znamená, že pokiaľ právoplatným rozsudkom bola vyriešená otázka vlastníctva 

spoluvlastníckeho podielu k pozemkom medzi žalobkyňou a povinným (bytovým družstvom), 

bol tento rozsudok (svojou povahou deklaratórny) pre súdy v tejto veci záväzný. Táto 

záväznosť sa týkala nielen toho, že vlastníčkou spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch je 

žalobkyňa a nie bytové družstvo, ale aj toho, kedy vlastníctvo k spoluvlastníckemu podielu 

nadobudla. I keď v rozsudku o určení jej vlastníctva nebol výslovne uvedený deň, kedy 

vlastníctvo nadobudla, z jeho odôvodnenia bolo zrejmé, že sa tak stalo dňom nadobudnutia 

vlastníctva k bytu, t. j. dňom 21. 3. 2007. 

14. Napokon dovolací súd poznamenáva, že neopodstatnenou bola i námietka dovolateľky, že 

pokiaľ predbežným opatrením súdu bol vlastníkovi pozemkov zakázaný ich predaj, potom pri 

nerozlučnosti vlastníctva bytu a pozemku, nemohol prevádzať ani byt. Ak totiž vlastníkovi 

bytového domu s rozostavanými bytmi nebolo zakázané nakladanie s týmto predmetom 

svojho vlastníctva, bol oprávnený s ním disponovať. Vlastnícke právo je základným právo 

chráneným čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“). Jeho obsahom je i základné 

oprávnenie vlastníka disponovať s predmetom svojho vlastníctva. Ak nie je v tejto dispozícii 

obmedzený spôsobom vyplývajúcim zo zákona a na základe zákona, platí pre jeho slobodné 



nakladanie s predmetom vlastníctva čl. 2 ods. 3 ústavy, podľa ktorého každý môže konať, čo 

nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. 

Zároveň platí, že ak vlastník bytu, resp. rozostavaného bytu, bol oprávnený previesť vlastnícke 

právo k nemu, potom pri zákonom stanovenej nerozlučnej spojitosti tohto vlastníctva so 

spoluvlastníctvom k pozemku, bol oprávnený a zároveň povinný previesť na nadobúdateľa i 

spoluvlastníctvo k pozemku. Súdom uložené predbežné opatrenie týkajúce sa zákazu 

nakladania s pozemkami bolo preto potrebné interpretovať v súlade s uvedeným ústavnými 

princípmi, t. j. tak, že na prípady dispozície s vlastníckym právom k bytu nedopadalo. 

15. Vzhľadom na viazanosť dovolacieho súdu zisteným skutkovým stavom a na dôsledky 

vyplývajúce z akcesorického spoluvlastníctva, sa dovolací súd ďalšími dovolacími námietky 

nezaoberal, pretože boli pre správne právne posúdenie veci bezvýznamné. 

16. So zreteľom na uvedené, dovolanie žalovanej smerujúce proti správnemu rozsudku 

odvolacieho súdu, zamietol. 

17. Žalobkyni úspešnej v dovolacom konaní náhradu trov tohto konania nepriznal, pretože jej 

v súvislosti s ním žiadne preukázané výdavky nevznikli. 

18. Toto rozhodnutie prijal senát najvyššieho súdu pomerom hlasov 3 : 0. 

 

UznesenieÚstavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II. ÚS 663/2016 zo 7. 

9.2016(viazanosť exekučného súdu exekučným titulom) 

 

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. septembra 2016 v senáte 

zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa 

spravodajkyňa) a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej 

spoločnosti RES Reality spol. s r. o., Kollárova 2907, Pezinok, zastúpenej advokátkou JUDr. 

Paulínou Ondrášikovou, PhD., Cukrová 14, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jej 

základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa 

čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného 

súdu Bratislava II v konaní vedenom pod sp. zn. 53 Er 2221/2007 a jeho uznesením zo 7. 

http://merit.slv.cz/53Er2221/2007


apríla 2015, ako aj postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní vedenom pod sp. zn. 21 

CoE 341/2015 a jeho uznesením z 26. apríla 2016 a takto 

 

rozhodol: 

 

Sťažnosť obchodnej spoločnosti RES Reality spol. s r. o., o d m i e t a . 

 

Odôvodnenie: 

 

I. 

 

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 15. augusta 2016 

doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti RES Reality spol. s r. o., Kollárova 2907, Pezinok 

(ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 20 ods. 

1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 

Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom 

Okresného súdu Bratislava II (ďalej len „okresný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 53 Er 

2221/2007 (ďalej aj „napadnuté konanie okresného súdu“) a jeho uznesením zo 7. apríla 

2015 (ďalej aj „napadnuté uznesenie okresného súdu“) a postupom Krajského súdu v 

Bratislave (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 21 CoE 341/2015 (ďalej aj 

„napadnuté konanie krajského súdu“) a jeho uznesením z 26. apríla 2016 (ďalej aj 

„napadnuté uznesenie krajského súdu“). 

 

Zo sťažnosti a z jej príloh vyplýva, že voči sťažovateľovi ako povinnému vedie hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „oprávnený“) exekúciu na základe exekučného 

titulu – rozsudku okresného súdu č. k. 17 C 217/2002-56 z 18. mája 2006 (ďalej aj „exekučný 

titul“), ktorým bola sťažovateľovi uložená povinnosť zaplatiť oprávnenému zmluvnú pokutu v 

sume 28 523 € a úrok z omeškania v sume 8 647,38 € z dôvodu porušenia povinnosti 

sťažovateľa platiť nájomné na základe zmluvy o nájme pozemku č. 08 88 0431 00 00 zo 14. 

septembra 2000 (ďalej aj „zmluva o nájme“). 

 

Sťažovateľ sa svojím návrhom domáhal zastavenia predmetnej exekúcie z dôvodov podľa § 

http://merit.slv.cz/21CoE341/2015
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57 ods. 1 písm. f), resp. písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. 

o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení 

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, resp. povolenia odkladu exekúcie. 

 

Sťažovateľ svoj návrh odôvodnil tak, že platnosť zmluvy o nájme bola ako predbežná otázka 

posudzovaná v konaní vedenom okresným súdom pod sp. zn. 20 C 231/2007. Toto konanie 

bolo právoplatne skončené rozsudkom okresného súdu č. k. 20 C 231/2007-259 z 21. marca 

2012 v spojení s rozsudkom krajského súdu č. k. 14 Co 352/2012-286 z 20. mája 2014, 

ktorým „bolo judikované, že Zmluva o nájme... je neplatná pre nemožnosť plnenia podľa § 37 

ods. 2 občianskeho zákonníka v spojení s § 41 občianskeho zákonníka v celom rozsahu. 

Rozhodnutia nadobudli právoplatnosť dňa 07. 07. 2014 a vykonateľnosť dňa 23. 07. 2014.“. 

 

Obdobne posúdil platnosť zmluvy o nájme okresný súd aj v rozsudku č. k. 9 C 275/2007-164 z 

15. decembra 2014, kde „konštatoval nutnosť ustálenia záveru, 

 

2 že v čase uzavretia Nájomnej zmluvy... sťažovateľ nemohol predmet nájmu užívať 

spôsobom dohodnutým v zmluve, čím sú splnené podmienky predpokladané zákonným 

ustanovením § 37 ods. 2 OZ, znamená to, že na konštatovanie neplatnosti právneho úkonu 

podľa tohto ustanovenia, je potrebné ustáliť záver o počiatočnej nemožnosti plnenia. 

Absolútnu neplatnosť právneho úkonu charakterizuje, že pôsobí od začiatku a nastáva 

priamo zo zákona, pričom súd na ňu musí prihliadnuť z úradnej povinnosti. Taktiež nie je 

možná jej následná konvalidácia. Zároveň uviedol, že pre absolútnu neplatnosť Nájomnej 

zmluvy... uzavretej medzi oprávneným a sťažovateľom nebolo možné oprávnenému priznať 

akékoľvek nároky na plnenie z nej vyplývajúce, nakoľko by to spôsobilo vznik bezdôvodného 

obohatenia na strane oprávneného.“. 

 

Na tomto základe sa sťažovateľ domnieval, že predmetná exekúcia sa vedie na základe 

exekučného titulu, ktorého podkladom je absolútne neplatný právny úkon, čím nastali 

okolnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti nároku, vzhľadom na to, že „zaniklo právo ním 

priznané, resp. vyšlo najavo, že toto právo nikdy neexistovalo... a teda nie je možné 

oprávnenému priznať akékoľvek nároky na plnenie z nej vyplývajúce, nakoľko by to spôsobilo 

vznik bezdôvodného obohatenia na strane oprávneného, stráca rozsudok... ako exekučný 
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titul materiálnu zložku vykonateľnosti, ktorú je exekučný súd podľa § 41 Exekučného 

poriadku povinný skúmať v každom štádiu konania“. 

 

O návrhu sťažovateľa na zastavenie exekúcie a na povolenie odkladu exekúcie rozhodol 

okresný súd napadnutým uznesením zo 7. apríla 2015 tak, že ho zamietol s tým, že okresný 

súd je viazaný právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu a nie je oprávnený toto 

rozhodnutie posudzovať. Rovnako tak podľa okresného súdu nebolo možné očakávať 

zastavenie exekúcie. 

 

Proti tomuto uzneseniu podal sťažovateľ odvolanie, v ktorom poukazoval na právne závery v 

rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 6 M Cdo 

8/2011 týkajúceho sa iných dôvodov, pre ktoré exekúciu nemožno vykonať, a v uznesení sp. 

zn. 3 Cdo 63/2009 týkajúceho sa prijatia plnenia z exekučného titulu, ktoré by predstavovalo 

bezdôvodné obohatenie. 

 

3 O odvolaní rozhodol krajský súd napadnutým uznesením z 26. apríla 2016 tak, že uznesenie 

okresného súdu potvrdil ako vecne správne. 

 

Sťažovateľ namieta, že konajúce súdy nedostatočne odôvodnili svoje rozhodnutia – v 

napadnutých uzneseniach sa dostatočne nevysporiadali s právnym záverom o absolútnej 

neplatnosti zmluvy o nájme vysloveným v rozsudkoch v konaniach vedených pod sp. zn. 20 C 

231/2007 a sp. zn. 9 C 275/2007 a s dôsledkami, ktoré podľa sťažovateľa tieto rozsudky majú 

na vymáhateľnosť nároku v exekúcii a na ďalšie pokračovanie exekúcie. Uvádza, že 

vymožením nároku z exekučného titulu sa oprávnený bezdôvodne obohatí, exekučný titul 

podľa sťažovateľa stratil materiálnu zložku vykonateľnosti, pričom tento stav môže zvrátiť 

jedine právnymi prostriedkami v exekučnom konaní – návrhom na zastavenie exekúcie, resp. 

na odklad exekúcie. 

 

Sťažovateľ následne uvádza judikatúru ústavného súdu a Európskeho súdu pre ľudské práva 

(ďalej aj „ESĽP“) týkajúcu sa požiadaviek na odôvodnenie súdnych rozhodnutí, pričom 

namieta, že „konajúce súdy nedostatočne presvedčivo vyhodnotili dokazovanie a opomenuli 

dôkazy predkladané sťažovateľom a neskúmali materiálnu vykonateľnosť exekučného 

http://merit.slv.cz/3Cdo63/2009
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titulu“. Podľa sťažovateľa napadnuté uznesenia sú nepreskúmateľné aj z dôvodu pochybenia 

spočívajúceho „v paušalizovaní individuálneho sporu s absenciou individuálneho posúdenia 

jednotlivých okolností. Je povinnosťou všeobecných súdov zohľadniť všetky individuálne 

okolnosti prejednávanej veci a po ich zohľadnení rozhodnúť vo veci. Vyššie uvedený postup 

súdov považuje sťažovateľ za zásah do princípu právnej istoty ako súčasti právneho štátu 

podľa Čl. 1 ods. 1 ústavy SR.“. 

 

Na základe týchto skutočností a po vymedzení podmienok prípustnosti sťažnosti sťažovateľ 

navrhuje, aby ústavný súd nálezom takto rozhodol: «„Základné práva sťažovateľa... na súdnu 

ochranu podľa ust. Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a právo na spravodlivé konanie podľa ust. Čl. 6 

Dohovoru... a právo vlastniť majetok a právo na ochranu vlastníckeho práva podľa ust. Čl. 20 

ods. 1 Ústavy SR, bolo porušené, 

 

4 postupom Okresného súdu Bratislava II v konaní vedenom pod sp. zn.: 53 

Er/2221/2007 vrátane jeho uznesenia a postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní 

vedenom pod sp. zn.: 21 CoE/341/2015 vrátane jeho uznesenia.“ „Uznesenie Krajského súdu 

v Bratislave sp. zn.: 21 CoE/341/2015-59 zo dňa 26. 04. 2016 zrušuje a vec sa vracia na ďalšie 

konanie.“ „Okresný súd Bratislava II a Krajský súd v Bratislave sú povinný spoločne a 

nerozdielne uhradiť sťažovateľovi... trovy konania v sume 303,16 EUR..., ktoré sú povinní 

uhradiť do 1 mesiaca po doručení tohto nálezu na účet právneho zástupcu sťažovateľa...“» 

 

Sťažovateľ zároveň navrhuje, aby v uznesení o prijatí rozhodol o dočasnom opatrení podľa § 

52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného 

súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) a odložil „vykonateľnosť uznesenia Krajského 

súdu v Bratislave sp. zn.: 21 CoE/341/2015-59 zo dňa 26. 04. 2016 až do rozhodnutia vo veci 

samej“. Sťažovateľ tento procesný návrh osobitne neodôvodňuje. 

 

II. 

 

Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo 

právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd alebo 
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ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská 

republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane 

týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. 

 

Ústavný súd podľa § 25 ods. 1 zákona o ústavnom súde každý návrh predbežne prerokuje na 

neverejnom zasadnutí bez prítomnosti navrhovateľov. Pri predbežnom prerokovaní každého 

návrhu ústavný súd skúma, či dôvody uvedené v § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde 

nebránia jeho prijatiu na ďalšie konanie. Podľa tohto ustanovenia návrhy vo veciach, na 

ktorých prerokovanie nemá ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú 

náležitosti predpísané zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne 

neoprávneným, návrhy podané oneskorene, ako aj návrhy zjavne neopodstatnené môže 

ústavný súd na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. 

 

Podľa § 20 ods. 4 zákona o ústavnom súde je ústavný súd viazaný návrhom na začatie 

konania okrem prípadov výslovne uvedených v tomto zákone. Viazanosť ústavného súdu 

návrhom na začatie konania sa prejavuje predovšetkým vo viazanosti petitom návrhu na 

začatie konania, teda tou časťou sťažnosti (v konaní podľa čl. 127 ústavy), v ktorej sťažovateľ 

špecifikuje, akého rozhodnutia sa od ústavného súdu domáha (§ 20 ods. 1 zákona o 

ústavnom súde), čím zároveň vymedzí predmet konania pred ústavným súdom z hľadiska 

požiadavky na poskytnutie ústavnej ochrany. Vzhľadom na uvedené môže ústavný súd 

rozhodnúť len o tom, čoho sa sťažovateľ domáha v petite svojej sťažnosti, a vo vzťahu k 

tomu subjektu, ktorý označil za porušovateľa svojich práv (m. m. IV. ÚS 415/09, IV. ÚS 

355/09, II. ÚS 19/05, III. ÚS 2/05). Text uvedený mimo petitu považuje ústavný súd za súčasť 

odôvodnenia sťažnosti, ktorý nemôže doplniť petit (I. ÚS 316/09, I. ÚS 98/2011, II. ÚS 

103/08, II. ÚS 154/09, III. ÚS 235/05, IV. ÚS 174/2011, IV.ÚS126/2012). 

 

Sťažovateľ, zastúpený kvalifikovaným právnym zástupcom, v petite sťažnosti namieta 

porušenie práva podľa čl. 6 dohovoru. Právo podľa čl. 6 dohovoru inkorporuje v sebe viacero 

práv uvedených v troch odsekoch tohto článku. Vychádzajúc z obsahu sťažovateľových 

námietok a z toho, že jeho sťažnosť sa týka postupu všeobecných súdov a ich rozhodnutí v 

exekučnom konaní, ústavný súd dospel k záveru, že sťažovateľ namieta porušenie práva 

podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, aj s prihliadnutím na to, že čl. 6 ods. 2 a 3 dohovoru upravuje 
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práva obvineného/obžalovaného v trestnom konaní. Rovnako tak sťažovateľ v odôvodnení 

sťažnosti namieta porušenie princípu právnej istoty, ktorý je obsahom čl. 1 ods. 1 ústavy. 

Túto námietku považoval ústavný súd za súčasť argumentácie z dôvodu, že sťažovateľ 

neuviedol porušenie tohto článku v petite sťažnosti. 

 

6 II.1 K namietanému porušeniu základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 ústavy a 

práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru postupom okresného súdu v napadnutom konaní a jeho 

uznesením zo 7. apríla 2015 

 

Z čl. 127 ods. 1 ústavy vyplýva, že systém ústavnej ochrany základných práv a slobôd je 

rozdelený medzi všeobecné súdy a ústavný súd, pričom právomoc všeobecných súdov je 

ústavou založená primárne („... ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd“) a 

právomoc ústavného súdu len subsidiárne. 

 

Z princípu subsidiarity vyplýva, že právomoc ústavného súdu poskytnúť ochranu základným 

právam a slobodám je daná iba vtedy, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhodujú 

všeobecné súdy. Ústavný súd sa pri zakladaní svojej právomoci riadi zásadou, že všeobecné 

súdy sú ústavou povolané chrániť nielen zákonnosť, ale aj ústavnosť. Preto je právomoc 

ústavného súdu subsidiárna a nastupuje až vtedy, ak nie je daná právomoc všeobecných 

súdov (m.m. IV.ÚS236/07). 

 

Súčasťou stabilizovanej judikatúry ústavného súdu je aj právny názor, podľa ktorého princíp 

subsidiarity právomoci ústavného súdu je ústavným príkazom pre každú osobu. Preto každý, 

kto namieta porušenie svojho základného práva, musí rešpektovať postupnosť tejto ochrany 

a predtým, ako podá sťažnosť ústavnému súdu, požiadať o ochranu ten orgán verejnej moci, 

ktorého kompetencia predchádza právomoci ústavného súdu (IV. ÚS 128/04). 

 

Ak ústavný súd pri predbežnom prerokovaní sťažnosti zistí, že sťažovateľ sa ochrany svojich 

základných práv alebo slobôd môže domôcť využitím jemu dostupných a účinných 

prostriedkov nápravy pred iným (všeobecným) súdom, musí takúto sťažnosť odmietnuť z 

dôvodu nedostatku právomoci na jej prerokovanie (m. m. IV. ÚS 115/07). 

 

http://merit.slv.cz/IV.US236/07
http://merit.slv.cz/IV.US128/04
http://merit.slv.cz/IV.US115/07


Proti uzneseniu okresného súdu zo 7. apríla 2015 bolo prípustné odvolanie podľa § 201 a 

nasl. Občianskeho súdneho poriadku platného a účinného v čase rozhodovania všeobecných 

súdov, pričom sťažovateľ odvolanie proti tomuto uzneseniu podal a krajský 

 súd o ňom rozhodol napadnutým uznesením z 26. apríla 2016. Krajský súd v napadnutom 

uznesení v súvislosti s právnymi účinkami sťažovateľom podaného odvolania a s predmetom 

odvolacieho konania uviedol: „Pred vecným prejednaním odvolania sa odvolací súd zaoberal 

otázkou rozsahu, v ktorom je napadnuté uznesenie predmetom konania odvolania pred 

odvolacím súdom... ... podaním odvolania voči uzneseniu vydanému vyšším súdnym 

úradníkom došlo v zmysle § 374 ods. 4 OSP, tretia veta zo zákona k zrušeniu odvolaním 

napadnutého II. výroku o zamietnutí návrhu povinného na povolenie odkladu exekúcie. O 

návrhu povinného na povolenie odkladu exekúcie preto musí opätovne rozhodnúť súd 

prvého stupňa osobou sudcu. Týmto spôsobom je zachovaná zákonodarcom sledovaná 

ústavná zásada nemožnosti odňatia veci zákonnému sudcovi, ako aj zásada dodržania 

postupnosti riadneho inštančného prejednania veci súdmi jednotlivých stupňov. Odvolanie 

voči II. výroku napadnutého uznesenia teda nie je predmetom prejednania pred odvolacím 

súdom nakoľko v dôsledku jeho zrušenia zo zákona sa vec v tejto časti opätovne stala 

predmetom konania na súde prvého stupňa pred zákonným sudcom, ktorý je povinný o nej 

rozhodnúť. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací, preskúmal z vyššie uvedeného dôvodu 

uznesenie súdu prvého stupňa len v I. výroku, ktorým bolo rozhodnuté o zamietnutí návrhu 

povinného na zastavenie exekúcie...“ 

 

Vychádzajúc z uvedeného právneho názoru krajského súdu, o návrhu sťažovateľa na odklad 

exekúcie je povinný opäť rozhodnúť okresný súd. Pokiaľ ide o napadnuté uznesenie 

okresného súdu v časti, v ktorej zamietol návrh sťažovateľa na zastavenie exekúcie, toto bolo 

predmetom odvolacieho konania a prieskumu krajského súdu. Právomoc okresného súdu vo 

vzťahu k návrhu na odklad exekúcie a právomoc krajského súdu vo vzťahu k námietkam 

sťažovateľa týkajúcim sa posúdenia návrhu na zastavenie exekúcie okresným súdom 

vylučuje, aby rozhodoval ústavný súd, preto sťažnosť v časti, v ktorej sťažovateľ namieta 

porušenie označených práv postupom okresného súdu v napadnutom konaní a jeho 

uznesením zo 7. apríla 2015, podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde odmietol pre 

nedostatok právomoci. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1963/99/#paragraf-374


 

 

 II. 

2 K namietanému porušeniu základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 ústavy a práva 

podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru postupom krajského súdu v napadnutom konaní a jeho 

uznesenímz26.apríla2016 

 

O zjavnú neopodstatnenosť sťažnosti ide vtedy, keď namietaným postupom orgánu štátu 

alebo jeho rozhodnutím nemohlo vôbec dôjsť k porušeniu toho základného práva alebo 

slobody, ktoré označil navrhovateľ, a to buď pre nedostatok vzájomnej príčinnej súvislosti 

medzi označeným postupom orgánu štátu alebo jeho rozhodnutím a základným právom 

alebo slobodou, porušenie ktorých sa namietalo, prípadne z iných dôvodov. Za zjavne 

neopodstatnený návrh preto možno považovať taký návrh, pri predbežnom prerokovaní 

ktorého ústavný súd nezistil žiadnu možnosť porušenia označeného základného práva alebo 

slobody, reálnosť ktorej by mohol posúdiť po jeho prijatí na ďalšie konanie (I. ÚS 66/98, I. ÚS 

110/02, I.ÚS88/07). 

 

Podľa konštantnej judikatúry ústavný súd nie je súčasťou systému všeobecných súdov, ale 

podľa čl. 124 ústavy je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Pri uplatňovaní tejto 

právomoci ústavný súd nie je oprávnený posudzovať právne názory všeobecného súdu a 

preskúmavať ani jeho posúdenie skutkovej otázky. Úlohou ústavného súdu totiž nie je 

zastupovať všeobecné súdy, ktorým predovšetkým prislúcha interpretácia a aplikácia 

zákonov. Úloha ústavného súdu sa obmedzuje na kontrolu zlučiteľnosti účinkov takejto 

interpretácie a aplikácie s ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou o ľudských 

právach a základných slobodách. Posúdenie veci všeobecným súdom sa môže stať 

predmetom kritiky zo strany ústavného súdu iba v prípade, ak by závery, ktorými sa 

všeobecný súd vo svojom rozhodovaní riadil, boli zjavne neodôvodnené alebo arbitrárne. O 

arbitrárnosti (svojvôli) pri výklade a aplikácii zákonného predpisu všeobecným súdom by 

bolo možné uvažovať len v prípade, ak by sa tento natoľko odchýlil od znenia príslušných 

ustanovení, že by zásadne poprel ich účel a význam (mutatis mutandis I. ÚS 115/02, I. ÚS 

http://merit.slv.cz/I.US66/98
http://merit.slv.cz/I.US110/02
http://merit.slv.cz/I.US110/02
http://merit.slv.cz/I.US88/07
http://merit.slv.cz/I.US115/02
http://merit.slv.cz/I.US12/05


12/05, I. ÚS 352/06). 

 

Integrálnou súčasťou základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy je aj 

právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne 

 a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s 

predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu 

(IV. ÚS 115/03, III. ÚS 60/04). Všeobecný súd však nemusí dať odpoveď na všetky otázky 

nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, 

prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia. Odôvodnenie 

rozhodnutia všeobecného súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ 

rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo 

účastníka na spravodlivý proces (III.ÚS209/04). 

 

Aj Európsky súd pre ľudské práva vo svojej judikatúre zdôrazňuje, že čl. 6 ods. 1 dohovoru 

zaväzuje súdy odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno ho chápať tak, že vyžaduje, aby na 

každý argument strany bola daná podrobná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť 

podľa povahy rozhodnutia. Otázku, či súd splnil svoju povinnosť odôvodniť rozhodnutie 

vyplývajúcu z čl. 6 ods. 1 dohovoru, možno posúdiť len so zreteľom na okolnosti daného 

prípadu. Judikatúra ESĽP teda nevyžaduje, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je 

pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o 

argument, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na 

tento argument (Ruiz Torija c. Španielsko z 9. 12. 1994, séria A, č. 303-A, s. 12, bod 29; Hiro 

Balani c. Španielsko z 9. 12. 1994, séria A, č. 303-B; Georgiadis c. Grécko z 29. 5. 1997; 

Higgins c. Francúzsko z 19. 2. 1998). 

 

Krajský súd v odôvodnení napadnutého uznesenia z 26. apríla 2016, ktorým potvrdil 

uznesenie okresného súdu vo výroku o zamietnutí návrhu sťažovateľa na zastavenie 

exekúcie, uviedol takýto obsah preskúmavaného uznesenia okresného súdu zo 7. apríla 

2015: «Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konajúci vyšším súdnym úradníkom, I. 

výrokom zamietol návrh povinného na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. g/ zák. č. 

233/1995 Z. z. Exekučného poriadku (ďalej „EP“) a II. výrokom zamietol návrh povinného na 

povolenie odkladu exekúcie. V odôvodnení uznesenia uviedol, že povinný sa domáhal 

http://merit.slv.cz/I.US12/05
http://merit.slv.cz/I.US352/06
http://merit.slv.cz/IV.US115/03
http://merit.slv.cz/III.US60/04
http://merit.slv.cz/III.US209/04
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/#paragraf-57
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/#paragraf-57


zastavenia exekúcie s poukazom na tú skutočnosť, že zmluva o nájme pozemku..., ktorou bol 

založený záväzkový vzťah účastníkov, bola v konaní Okresného súdu Bratislava 

 

10 II, vedenom pod sp. zn. 20 C/231/2007, v rámci riešenia predbežnej otázky vyhodnotená 

ako neplatná. Na tomto základe označený súd rozsudkom č. k. 20 C 231/2007-259, v spojení 

s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č. k. 14 Co/352/2012-286, zamietol žalobu 

oprávneného (vystupujúceho v procesnom postavení žalobcu). V predmetnej veci sa voči 

povinnému vedie exekučné konanie na vymoženie zmluvnej pokuty a úroku z omeškania, pre 

porušenie povinnosti zo zmluvy o nájme pozemku... Povinný dôvodil tým, že s poukazom na 

konanie sp. zn. 20 C/231/2007 a v ňom ustálenú neplatnosť zmluvy o nájme pozemku..., je v 

prejednávanej veci exekučné konanie voči povinnému vedené na základe exekučného titulu, 

ktorého podkladom je absolútne neplatný právny úkon a teda nastali okolnosti, ktoré bránia 

vymáhateľnosti nároku vymáhaného v tomto exekučnom konaní. Súd prvého stupňa posúdil 

návrh povinného na zastavenie exekúcie ako nedôvodný. Poukázal na to, že exekučné 

konanie je vedené na podklade právoplatného a vykonateľného exekučného titulu, ktorým je 

rozsudok Okresného súdu Bratislava II, č. k. 17 C 217/2002-56 zo dňa 18. 5. 2006. Exekučný 

súd je právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu vždy viazaný a nie je v jeho 

kompetencii toto rozhodnutie posudzovať. Stotožnil sa s argumentáciou oprávneného, že 

exekučné konanie je vedené na vymoženie plnenia z exekučného titulu − rozhodnutia súdu, 

ktoré nebolo zrušené ani napadnuté návrhom na obnovu konania. Súd prvého stupňa II. 

výrokom napadnutého rozhodnutia súčasne zamietol aj návrh povinného na povolenie 

odkladu exekúcie podľa § 56 ods. 2 EP, keď dospel k záveru, že nemožno očakávať zastavenie 

exekúcie.» 

 

Následne krajský súd v napadnutom uznesení uviedol odvolaciu argumentáciu sťažovateľa, 

vymedzil predmet odvolacieho konania a uviedol tieto právne závery: «Napadnutým 

rozhodnutím exekučný súd rozhodol o návrhu povinného na zastavenie exekúcie podľa § 57 

ods. 1 písm. g/ EP, ktorý nevzhliadol dôvodným. Z obsahu spisu súdu prvého stupňa vyplýva, 

že exekučné konanie je vedené na vymoženie pohľadávky oprávneného z exekučného titulu 

– rozsudku vydaného Okresným súdom Bratislava II č. k. 17 C 217/2002-56 zo dňa 18. 5. 

2006, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 29. 1. 2007 a vykonateľnosť 1. 2. 2007. 

 

http://merit.slv.cz/20C/231/2007
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11 Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s argumentáciou a právnym posúdením veci 

súdom prvého stupňa. Odvolací súd poukazuje na to, že exekučný súd je v systéme súdnej 

moci zaradený v jej poslednej fáze, ktorá zabezpečuje vymožiteľnosť práva. Toto 

systematické zaradenie určuje a vymedzuje jeho úlohy, funkcie a kompetencie. V exekučnom 

konaní sa právo nenachádza, ale len vykonáva. Exekučný sud ako súd „vykonávací“, preto nie 

je oprávnený (až na výnimky predpokladané zákonom napr. pri rozhodcovskom konaní) 

vecne preskúmať exekučný titul. Súd prvého stupňa nie je ani súdom odvolacím ani súdom 

dovolacím a nedisponuje ich funkčnou kompetenciou. Odvolacie námietky povinného, že v 

inom súdnom konaní Okresného sudu Bratislava II, v ktorom si oprávnený uplatňoval voči 

povinnému nárok na rovnakom právnom základe (vyplývajúci z rovnakej zmluvy) bol tento 

právny úkon (zmluva) v rámci predbežnej otázky posúdený ako neplatný, nemajú žiadnu 

relevanciu ani dopad na exekučný titul, na podklade ktorého sa vedie exekučné konanie. 

Rozhodnutie 20 C/231/2007-259 zo dňa 21. 3. 2012 (v ktorom bola zmluva posúdená ako 

neplatná) nemá žiadny dopad, na právoplatnosť ani vykonateľnosť exekučného titulu v 

predmetnej exekučnej veci. Existencia dvoch vzájomne odlišných súdnych rozhodnutí, v 

ktorých bol nárok vyplývajúci z rovnakého záväzkového vzťahu (rovnakého právneho 

základu) posúdený odlišne (opačne), nemá žiadny dopad na záväznosť a vzájomnú 

nezávislosť týchto rozhodnutí. Exekučný súd je právoplatným a vykonateľným rozhodnutím 

súdu viazaný. Odoprieť vymoženie práva vyplývajúceho z právoplatného a vykonateľného 

rozhodnutia súdu je možne len v prípade jeho zániku (zrušenia), alebo v prípade existencie 

inej opodstatnenej prekážky predpokladanej § 57 ods. 1 EP. Takouto prekážkou však 

nesporne nie je a nemôže byť iné (opačné) právne posúdenie veci a z tohto posúdenia 

vyplývajúce opačné rozhodnutie v inom súdnom konaní. Rozhodnutia súdov rovnakého 

stupňa znejúce na peňažné plnenie a vplývajúce z rovnakého právneho základu sa navzájom 

neovplyvňujú a v súlade s princípom právnej istoty pôsobí každé z nich voči účastníkom 

samostatne. Argumentácia povinného rozhodnutím 3 Cdo 63/2009, týkajúceho sa prieskumu 

exekučnej notárskej zápisnice a rozhodnutím NS SR č. k. 6 MCdo 8/2011, týkajúceho sa 

dôvodov zastavenia exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. g/ a h/ EP je pre odlišnosť káuz, z 

ktorých tieto rozhodnutia vychádzajú, neaplikovateľná. Odvolací súd predovšetkým 

 

12 poukazuje na to, že úroveň a rozsah oprávnenia exekučného súdu, týkajúci sa prieskumu 

exekučnej notárskej zápisnice a prieskumu rozhodnutia súdu je neporovnateľný a odlišný. 

http://merit.slv.cz/20C/231/2007
http://merit.slv.cz/3Cdo63/2009
http://merit.slv.cz/6MCdo8/2011


Prieskum spôsobilosti exekučnej notárskej zápisnice je širší ako prieskum rozhodnutia súdu. 

Rovnako v prípade rozhodnutia NS SR č. k. 6 MCdo 8/2011, v ktorom dovolací súd konajúc o 

mimoriadnom dovolaní Generálneho prokurátora SR riešil otázku, právneho posúdenia 

zastavenia exekúcie (aplikácie konkrétneho právneho dôvodu uvedeného v § 57 ods. 1 EP), 

pri úmrtí povinného bez zanechania majetku je neporovnateľná a bez spojitosti s kauzou v 

prejednávanej veci. Povinný v odvolaní nepreukázal existenciu žiadneho dôvodu, ktorý by 

spochybňoval správnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa v I. výroku, ktorý je predmetom 

prejednania pred odvolacím súdom. Odvolací súd nevzhliadol ani existenciu žiadnej z vád 

podľa § 221 ods. 1 OSP, ktorá by zakladala dôvod na zrušenie napadnutého uznesenia v jeho 

I. výroku. Súd prvého stupňa dostatočne a správne zistil skutkový stav a vec správne právne 

posúdil. Odvolací súd preto rozhodnutie v napadnutom I. výroku v zmysle § 219 ods. 1, 2 

OSP ako vecne správne potvrdil.» 

 

Z argumentácie sťažovateľa v tejto časti sťažnosti vyplýva, že namieta porušenie základných 

práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru postupom 

krajského súdu v napadnutom konaní a jeho uznesením z 26. apríla 2016. Sťažovateľ 

poukazuje na rozsudky okresného súdu v konaniach vedených pod sp. zn. 20 C 231/2007 a 

sp. zn. 9 C 275/2007, v ktorých okresný súd − pri riešení predbežnej otázky − posúdil zmluvu 

o nájme ako absolútne neplatný právny úkon pre nemožnosť plnenia podľa § 37 ods. 2 a § 41 

Občianskeho zákonníka. Podľa sťažovateľa predmetná exekúcia sa takto vedie na základe 

exekučného titulu, ktorého podkladom je absolútne neplatný právny úkon (zmluva o nájme). 

Uvedená skutočnosť bráni vymáhateľnosti nároku s tým, že nemožno priznať plnenie na 

základe neplatného právneho úkonu, keďže by sa oprávnený takto bezdôvodne obohatil. 

Podľa sťažovateľa rozsudok okresného súdu ako exekučný titul stráca materiálnu zložku 

vykonateľnosti podľa § 41 Exekučného poriadku. 

 

13 Sťažovateľ tiež poukazuje na to, že nemá iný právny prostriedok na zrušenie exekučného 

titulu. Namieta tiež, že napadnuté uznesenie krajského súdu je nepreskúmateľné pre 

nedostatok dôvodov. Podľa sťažovateľa krajský súd nezohľadnil individuálne okolnosti veci a 

zásadu individuálneho hodnotenia dôkazov. 

 

Krajský súd v spojení s okresným súdom v napadnutých uzneseniach v prvom rade 
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/#paragraf-41
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/#paragraf-41


poukazovali na to, že exekučným titulom v napadnutom konaní je právoplatné a vykonateľné 

rozhodnutie súdu s tým, že exekučný súd je ním viazaný a nemá oprávnenie tento exekučný 

titul vecne preskúmať. Krajský súd doplnil túto argumentáciu o ďalšie dôvody a uviedol, že 

iné právne posúdenie a odlišné rozhodnutie súdu v inom súdnom konaní nemá dopad na 

rozhodnutie súdu, ktoré je exekučným titulom, a nie je teda dôvodom na zastavenie 

exekúcie podľa § 57 Exekučného poriadku. Vymedzil vzájomný vzťah protichodných 

rozhodnutí súdov toho istého stupňa znejúcich na peňažné plnenie vychádzajúcich z 

rovnakého právneho základu. Podľa krajského súdu takéto rozhodnutia súdov „sa navzájom 

neovplyvňujú“ s prihliadnutím na princíp právnej istoty „pôsobí každé z nich voči účastníkom 

samostatne“. Existencia takýchto rozhodnutí „nemá dopad na záväznosť a vzájomnú 

nezávislosť týchto rozhodnutí“. 

 

Krajský súd tiež uviedol, že prípadný vecný prieskum exekučného titulu exekučným súdom a 

jeho rozsah je závislý od druhu exekučného titulu, poukázal na rozhodcovské rozsudky a tiež 

na exekučnú notársku zápisnicu, ktorej sa týkalo aj rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 3 

Cdo 63/2009. 

 

Ústavný súd nepovažuje právne závery krajského súdu v spojení s právnymi závermi 

okresného súdu za arbitrárne. Ústavný súd tiež konštatuje, že krajský súd v spojení s 

okresným súdom svoje právne závery primerane odôvodnil, tieto závery preto nie sú zjavne 

neodôvodnené. Odôvodnenie napadnutého uznesenia krajského súdu v spojení s uznesením 

okresného súdu ako súdu prvého stupňa predstavuje dostatočný podklad pre výrok 

uznesenia krajského súdu, ktorým tento potvrdil uznesenie okresného súdu ako vecne 

správne v časti, v ktorej zamietol návrh sťažovateľa na zastavenie exekúcie. 

 

14 Ústavný súd v tomto kontexte dodáva, že sťažovateľ v rámci svojej argumentácie 

poukázal na právne závery najvyššieho súdu uvedené v uznesení sp. zn. 3 Cdo 63/2009 z 25. 

novembra 2010. Krajský súd vo svojom uznesení uviedol, že tieto právne závery sa týkali 

notárskej zápisnice ako exekučného titulu. V tejto súvislosti je relevantné, že sám najvyšší 

súd v uznesení z 25. novembra 2010 špecificky uviedol, že jeho právne závery sa týkajú 

osobitného druhu exekučného titulu – notárskej zápisnice. Vo svojom uznesení najvyšší súd 

totiž uviedol: „V prípade notárskej zápisnice so súhlasom s vykonateľnosťou treba mať na 

http://merit.slv.cz/3Cdo63/2009
http://merit.slv.cz/3Cdo63/2009
http://merit.slv.cz/3Cdo63/2009


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.).“ 

 

Závery krajského súdu o potrebe rozlišovania medzi druhmi exekučných titulov, ktorý určuje 

aj oprávnenie vecne preskúmať exekučný titul a rozsah tohto prieskumu exekučným súdom, 

potvrdzuje aj judikatúra najvyššieho súdu týkajúca sa rozhodcovského rozsudku, ktorý je 

podľa najvyššieho súdu „exekučným titulom s určitými špecifikami“ (uznesenie sp. zn. 5 Cdo 

291/2010). Rozsah exekučného súdu preskúmať rozhodcovský rozsudok vymedzuje najvyšší 

súd aj v uznesení sp. zn. 6 Cdo 135/2012 z 5. decembra 2012, prípadne aj v rozhodnutiach 

uvedených v odôvodnení tohto uznesenia. 

 

Ústavný súd v tejto súvislosti poukazuje na svoju judikatúru, v ktorej konštatoval, že postup 

súdneho orgánu, ktorý koná v súlade s procesnoprávnymi a hmotnoprávnymi predpismi 

konania v občianskoprávnej alebo trestnoprávnej veci, nemožno považovať za porušenie 

základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy alebo práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru (I. ÚS 

8/96, I. ÚS 6/97). Ústavný súd nezistil také skutočnosti, ktoré by naznačovali možnosť 

porušenia základného práva sťažovateľa na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy alebo 

jeho práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru postupom krajského 

súdu v napadnutom konaní a jeho uznesením z 26. apríla 2016. Skutočnosť, že sťažovateľ sa s 

právnym názorom krajského súdu 

 

15 v spojení s právnym názorom okresného súdu nestotožňuje, nemôže sama osebe viesť k 

záveru o zjavnej neodôvodnenosti alebo arbitrárnosti tohto názoru a nezakladá ani 

oprávnenie ústavného súdu nahradiť jeho právny názor svojím vlastným. O svojvôli pri 

výklade a aplikácii zákonného predpisu všeobecným súdom by bolo možné uvažovať len v 

prípade, ak by sa tento natoľko odchýlil od znenia príslušných ustanovení, že by zásadne 

poprel ich účel a význam. Podľa názoru ústavného súdu predmetný právny výklad 

príslušných ustanovení Exekučného poriadku krajským súdom ako odvolacím súdom v 

spojení s okresným súdom ako súdom prvého stupňa je jedným z možných ústavne 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1963/99/#paragraf-159
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udržateľných výkladov. 

 

Ústavný súd nezistil ani také skutočnosti, ktoré by naznačovali možnosť vysloviť porušenie 

základného práva sťažovateľa podľa čl. 20 ods. 1 ústavy postupom krajského súdu v 

napadnutom konaní a jeho uznesením z 26. apríla 2016. 

 

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti, ústavný súd rozhodol tak, že sťažnosť už pri jej 

predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde odmietol v tejto časti 

ako zjavne neopodstatnenú. 

 

Keďže sťažnosť bola odmietnutá, rozhodovanie o ďalších procesných návrhoch sťažovateľa v 

uvedenej veci stratilo opodstatnenie, a preto sa nimi ústavný súd už nezaoberal. 

 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. 

 

V Košiciach 7. septembra 2016. 

 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. októbra 2013, sp. zn. 5 Obdo 22/2012 

(účinky vyhlásenia konkurzu na exekučné záložné právo) 

Z odôvodnenia: 

Okresný súd Košice I rozsudkom z 18. januára 2011, č. k. 26Cbi/10/2010-28 žalobu zamietol a 

žalovanému náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca sa 

s návrhom doručeným súdu 30. apríla 2010 domáhal, aby súd určil, že zabezpečovacie právo 

veriteľa T.T., spol. s r. o., so sídlom S.L.S.L., IČO: X.X., zapísaná v obchodnom registri Okresného 

súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 5840/V, vzťahujúce sa k pohľadávkam veriteľa T.T., spol. s r. 

o., zapísanými v konečnom zozname prihlásených pohľadávok vedených v konkurznom konaní 

vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31K/47/2009 pod poradovými číslami 144 až 

182 je zistené čo do dôvodu a výšky, ako zabezpečovacie právo v celom rozsahu pre všetky 

pohľadávky pod poradovými číslami 144 až 182. Zároveň žiadal náhradu trov konania. 



Žalobca uviedol, že v období od septembra 2008 do februára 2009 vystavil úpadcovi na základe 

kúpnej zmluvy zo 4. septembra 2008 faktúry, ktoré úpadca do vyhlásenia konkurzu neuhradil. 

Zmluvný denný úrok za omeškanie so zaplatením faktúr bol v kúpnej zmluve určený vo výške 

0,04%. Dňa 12. februára 2009 došlo k uznaniu záväzkov úpadcom, v tom čase ešte dlžníkom 

vo forme notárskej zápisnice, ktoré vznikli neuhradením faktúr, čím vznikol veriteľovi T.T., 

spol. s r. o. v zmysle ust. § 41 ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku exekučný titul. Dňa 1. apríla 

2009 podal veriteľ T.T., spol. s r. o. návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky 57 

149,94 eur a príslušenstva tejto pohľadávky a zriadenie exekučného záložného práva k 

nehnuteľnostiam vo vlastníctve úpadcu, ktoré sú evidované v evidencii katastra nehnuteľností 

na LV č. X. k. ú. S.S. a na LV č. X., k. ú. S.S.. V súvislosti s týmto úkonom vznikli veriteľovi T.T., 

spol. s r. o. náklady a to za overenie exekučného titulu 894,14 eur súdny poplatok za vydanie 

poverenia 16,50 eur, trovy právneho zastúpenia v exekučnom konaní 553,31 eur, ktoré si 

veriteľ prihlásil do konkurzu prihláškou č. 42. Všetky uvedené pohľadávky aj s príslušenstvom 

boli zabezpečené exekučným záložným právom na základe Exekučného príkazu z 2. júna 2009, 

vydaný exekútorom Mgr. Erikom Feketem, č. k. Ex 25/09. Vzhľadom na skutočnosť, že úpadca 

J.J., s. r. o. do vyhlásenia konkurzu faktúry neuhradil a veriteľ nebol uspokojený ani v 

exekučnom konaní, veriteľ si po vyhlásení konkurzu na úpadcu J.J., s. r. o., prihlásil tieto 

pohľadávky do konkurzu. Správca majetku úpadcu J.J., s. r. o. JUDr. V. P., so sídlom M.M. dňa 

31. marca 2010 poprel uplatnené zabezpečovacie právo vyššie uvedených pohľadávok s 

príslušenstvom v celom rozsahu. Ako dôvod popretia v konečnom zozname pohľadávok ako aj 

vo výpise z konečného zoznamu pohľadávok, správca uviedol: „Uplatnené exekučné 

zabezpečovacie právo nie je v zmysle ust. § 8 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a 

reštrukturalizácii ( ďalej len „ZKR" ) zabezpečovacím právom, a preto nie je možné prihlásenú 

pohľadávku veriteľa v celom rozsahu považovať za zabezpečenú". Žalobca mal za to, že 

žalovaný práve na základe ust. § 8 ZKR bol povinný uznať pohľadávky s prísl. aj spolu so 

zabezpečovacím právom. 

Žalovaný prihlásené pohľadávky žalobcu zapísané v konečnom zozname pohľadávok pod 

poradovými číslami 144 až 182 mal za zistené čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti a výšky, 

ale za sporné čo do zabezpečenia zabezpečovacím právom s poukazom na ust. § 8 a nasl. ZKR, 

nakoľko exekučné záložné právo nie je podľa jeho názoru pre účely zákona o konkurze a 

reštrukturalizácii zabezpečovacím právom. V tejto súvislosti poukázal na ust. § 48 ZKR, podľa 



ktorého sa už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania vyhlásením 

konkurzu zastavujú. Zastavenie exekučného konania zo zákona má preto bezprostredné 

právne dôsledky aj na v exekučnom konaní zriadené exekučné záložné právo, ktoré stráca po 

zastavení exekučného konania svoje zákonné opodstatnenie a v ďalšom sa nevykonáva. Na 

základe uvedeného navrhol žalobu zamietnuť v celom rozsahu. 

Súd prvého stupňa s poukazom na ust. § 8 ZKR dospel k záveru, že exekučné záložné právo nie 

je pre účely ZKR zabezpečovacím právom, pretože podľa ust. § 48 ZKR sa začaté konania o 

výkon rozhodnutia alebo exekučné konania vyhlásením konkurzu zastavujú. Zastavenie 

exekučného konania zo zákona má teda bezprostredné právne dôsledky aj na v exekučnom 

konaní zriadené exekučné záložné právo, ktoré stráca po zastavení exekučného konania svoje 

zákonné opodstatnenie a v ďalšom sa nevykonáva. Keďže začatím konkurzného konania došlo 

k zastaveniu exekučného konania, na základe ktorého bolo zriadené exekučné záložné právo 

v prospech žalobcu. So zastavením exekučného konania zároveň došlo aj k zániku exekučného 

záložného práva. V čase podania prihlášok žalobcu do konkurzu pohľadávky žalobcu už teda 

nemohli byť zabezpečené týmto exekučným záložným právom. Na tamto základe súd prvého 

stupňa žalobu zamietol ako nedôvodnú. 

Na základe žalobcom podaného odvolania Krajský súd v Košiciach rozsudkom z 30. decembra 

2011, č. k. 3CoKR/9/2011-62 Bratislave rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil, účastníkom 

nepriznal náhradu trov odvolacieho konania a zároveň vyslovil, že dovolanie proti tomuto 

rozsudku pripúšťa. 

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že sa v plnom rozsahu stotožnil so zisteným skutkovým 

stavom a odôvodnením napadnutého rozhodnutia súdom prvého stupňa podľa § 219 ods. 2 

O. s. p. Dôvody uvedené v rozsudku súdu prvého stupňa, pokiaľ ide o zistenie skutkového stavu 

veci ako aj právne posúdenie, považoval odvolací súd za správne a presvedčivé. Poukázal na 

ust. § 48 ZKR, podľa ktorého na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať 

konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania. Už začaté konania o výkon rozhodnutia 

alebo exekučné konania sa vyhlásením konkurzu zastavujú. 

Zastavením exekučného konania súčasne dochádza aj k zániku exekučného záložného práva. 

Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj ust. § 167 ods. 3 zák. č. 233/1995 Z. z. ( Exekučný poriadok 



), podľa ktorého exekútor poverený vykonaním exekúcie je povinný do siedmych dní od 

zastavenia exekúcie oznámiť príslušnej správe katastra zrušenie exekučného záložného práva. 

Zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnosti je inštitútom exekučného konania, 

ktorým sa zabezpečuje právny nárok oprávneného a nie je možné ho používať mimo 

exekučného konania, nakoľko ide výlučne o procesný zabezpečovací inštitút. Vyhlásením 

konkurzu sa exekučné konanie zastavuje ( nie prerušuje ) a exekučné záložné právo, ktoré bolo 

zriadené pre účely exekučného konania sa zo zákona zrušuje a stráca svoj právny základ. 

Z uvedených dôvodov odvolací súd napadnutý rozsudok ako vecne správny podľa § 219 O. s. 

p. potvrdil. 

Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené rozhodnutie rieši otázku po právnej stránke zásadného 

významu, a to či aj zastavenie exekúcie priamo zo zákona podľa § 48 zák. č. 7/2005 Z. z., ako 

dôsledok vyhlásenia konkurzu na majetok záložného dlžníka, má za následok, taktiež priamo 

zo zákona zánik zapísaného exekučného záložného práva, odvolací súd proti tomuto 

rozhodnutiu pripustil dovolanie podľa § 238 ods. 3 O. s. p. 

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol v súlade s ust. § 224 ods. 1 O. s. p. v 

spojení s ust. § 142 ods. 1 O. s. p. tak, že zastúpenému žalobcovi náhradu trov odvolacieho 

konania nepriznal, keďže tento nebol v konaní úspešný a žalovaný náhradu trov odvolacieho 

konania nežiadal priznať. 

Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal žalobca dovolanie a navrhol napadnutý 

rozsudok zmeniť, tak, že sa jeho žalobe v plnom rozsahu vyhovie a zároveň žiadal priznať 

náhradu trov dovolacieho konania a odložiť vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia. 

Z odôvodnenia dovolania vyplýva, že žalobca ho podal z dôvodov uvedených v § 240 ods. 2 

písm. c) O. s. p., t. j., že rozhodnutie odvolacieho súdu spočíva v nesprávnom právnom 

posúdení veci. 

Dovolateľ poukázal na gramatický výklad prvej vety § 8 ZKR, „zabezpečovacím právom sa na 

účely tohto zákona rozumie záložné právo, zádržné právo, zabezpečovací prevod práva a 

zabezpečovací prevod pohľadávky vrátane iných práv, ktoré majú podobný obsah a účinky". 



Je toho názoru, že v zmysle tohto ustanovenia pod zabezpečovacie právo možno zahrnúť aj 

exekučné záložné právo, nakoľko po prvé ide taktiež o záložné právo a po druhé má podobný 

obsah a účinky ako vyššie uvedené práva. Taktiež nie je uvedené v uvedenom ustanovení, že 

ide o záložné právo upravené v občianskom zákonníku, a teda výlučne zmluvné záložné právo. 

Preto je podľa jeho názoru potrebné za zabezpečovacie právo v tomto prípade považovať aj 

exekučné záložné právo. 

V zmysle druhej vety § 8 ZKR, „pohľadávka zabezpečená zabezpečovacím právom sa na účely 

tohto zákona považuje do výšky jej zabezpečenia za zabezpečenú pohľadávku". Vyššie 

uvedené pohľadávky sú zabezpečené exekučným záložným právom, ktoré je možné v zmysle 

prvej vety § 8 zákona o konkurze a reštrukturalizácii považovať za zabezpečovacie právo. Z 

výkladu druhej vety vyplýva, že takto zabezpečená pohľadávka exekučným záložným právom 

sa na účely tohto zákona a teda aj pre účely tohto konkrétneho konkurzného konania považuje 

do výšky jej zabezpečenia za zabezpečenú, bez ohľadu na účinky vyhlásenia konkurzu. 

Poukázal na ustanovenie § 50 ods. 2 ZKR, „zabezpečovacie právo vzťahujúce sa na majetok 

podliehajúci konkurzu patriaci úpadcovi sa vzťahuje na majetok, ktorý podliehal konkurzu v 

čase vyhlásenia konkurzu alebo v čase vzniku záložného práva, ak ide o záložné právo 

vzťahujúce sa na budúci majetok". 

Okrem vyššie uvedeného poukázal dovolateľ aj na skutočnosť, že zabezpečovacie právo, 

ktorým je v tomto prípade exekučné záložné právo existovalo v čase vyhlásenia konkurzu, 

resp. v čase vyhlásenia konkurzu bolo exekučné konanie iba prerušené a nie zastavené, a teda 

exekučné záložné právo stále plnilo svoju funkciu. A teda Okresný súd Košice I podľa jeho 

názoru nesprávne aplikoval ustanovenie § 48 ZKR na predmetný skutkový stav, keď uviedol, 

že nie je možné exekučné záložné právo, ktoré zabezpečovalo pohľadávku žalobcu, považovať 

za zabezpečovacie právo v zmysle § 8 ZKR. 

Veritelia, ktorí majú pohľadávky zabezpečené zabezpečovacím právom ( záložné právo, 

zádržné právo, zabezpečovací prevod práva, zabezpečovací prevod pohľadávky, iné práva, 

ktoré majú podobný obsah a účinky ) sú považovaní za zabezpečených veriteľov. Veritelia 

týchto pohľadávok majú právo, aby ich pohľadávka bola uspokojená z výťažku zo speňaženia 

toho majetku, ktorým bola pohľadávka zabezpečená. V prípade súbehu zabezpečených 



veriteľov ZKR ustanovuje, že veritelia sa uspokojujú podľa poradia rozhodujúceho na jeho 

uspokojenie. A teda nerozdeľuje sa zabezpečenie podľa druhu záložného práva, resp. nie je 

uvedené, že na exekučné záložné právo nie je možné hľadieť ako zabezpečovacie právo. Z 

výťažku získaného speňažením majetku sa uspokojuje najskôr veriteľ, ktorému vzniklo 

zabezpečovacie právo ako prvému. Uvádzame, že ako ZKR tak aj rôzne výklady používajú 

všeobecný pojem zabezpečovacie právo, ktoré je v zmysle ZKR vymedzeným pojmom ako sme 

už vyššie uviedli. Ak po uspokojení pohľadávky tohto veriteľa sa nevyčerpá celý výťažok, zo 

zvyšku výťažku sa uspokojuje veriteľ, ktorému vzniklo zabezpečovacie právo v poradí ako 

druhému atď. Zabezpečovacie právo musí byť uplatnené v prihláške ustanoveným spôsobom, 

inak zanikne. 

S poukazom na vyššie uvedené uviedol, že podľa ustanovenia § 50 ods. 4 ZKR, „zabezpečovacie 

právo vzťahujúce sa na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu vykonať inak 

ako podľa tohto zákona". A teda a contrario ho možno „vykonať" iba podľa ZKR a teda nie 

podľa iných zákonov ako je napríklad občiansky zákonník, resp. exekučný poriadok. Z toho 

možno taktiež vyvodiť výnimku pre exekučné záložné právo ako zabezpečovacie právo, ktoré 

má význam iba pre zaradenie do skupiny zabezpečených veriteľov a poradie zabezpečenej 

pohľadávky, ale nemožno ho vykonať v zmysle exekučného poriadku. Taktiež nemožno počas 

konkurzu vykonať záložné právo, ktoré vzniklo na základe zmluvy o zriadení záložného práva 

podľa občianskeho zákonníka, ale iba podľa ZKR. Taktiež ako pri exekučnom záložnom práve 

je zmluvné záložné právo iba toho významu, že určuje skupinu veriteľov a poradie pri 

uspokojovaní pohľadávky zo speňaženého majetku, ktorý bol zabezpečený zabezpečovacím 

právom, ktorým môže byť podľa nášho názoru rovnako zmluvné ako aj exekučné záložné 

právo. 

Podľa ustanovenia § 48 ZKR, „Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu 

začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon 

rozhodnutia alebo exekučné konania sa vyhlásením konkurzu zastavujú. Ak v konaní o výkon 

rozhodnutia alebo v exekučnom konaní už došlo k speňaženiu majetku podliehajúceho 

konkurzu, avšak výťažok ešte nebol vyplatený oprávnenému, výťažok sa stáva súčasťou 

príslušnej podstaty a trovy konania sú pohľadávkou proti príslušnej podstate; ak je 



oprávneným veriteľ zabezpečenej pohľadávky, výťažok sa vyplatí veriteľovi zabezpečenej 

pohľadávky do výšky jeho zabezpečenej pohľadávky, ako keby konkurz nebol vyhlásený". 

Dovolateľ je preto toho názoru, že v zmysle citovaného zákonného ustanovenia 

zabezpečovacie právo nezaniklo, ba naopak, zákonodarca zvýhodnil zabezpečeného veriteľa 

ako keby konkurz nebol vyhlásený. Súd sme v konaní upozornili aj na slovné spojenie „ako 

keby konkurz nebol vyhlásený". Toto slovné spojenie zakladá výnimku pre zánik právnych 

účinkov v dôsledku vyhlásenia konkurzu, ktoré by inak zanikli. Sme toho názoru, že vôľou 

zákonodarcu v § 8 ZKR nebolo obmedzenie zabezpečovacieho práva, ale naopak zachovanie 

zvýhodneného postavenia zabezpečených veriteľov, vrátane veriteľov, ktorých pohľadávky 

boli zabezpečené exekučným záložným právom, s dovetkom „ako keby konkurz nebol 

vyhlásený". 

Dovolateľ poukázal aj na rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa 22. júla 2008, sp. zn. 1 Sžo 

26/2008, v ktorom Najvyšší súd vyslovil právny názor v súvislosti s právnym postavením 

oprávnených zo záložného práva, že ak sa pre vymáhanú pohľadávku zriadilo zmluvné záložné 

právo skôr, poradie exekučného záložného práva sa spravuje poradím tohto zmluvného 

záložného práva. A teda vôľou zákonodarcu bolo ustanoviť rovnaké právne postavenie 

oprávnených zo záložného práva bez ohľadu na to, či ide o zmluvné záložné právo alebo 

daňové, alebo exekučné záložné právo. 

Dovolateľ poukázal aj na rozsudok Okresného súdu Košice I zo dňa 12. januára 2011, č. k. 

30Cbi/8/2010-30, ktorého predmetom bolo určenie popretej pohľadávky, pričom podstatou 

bolo, či je, alebo nie je, zistené zabezpečovacie právo zriadené súdnym exekútorom, pre 

prihlásené pohľadávky. V uvedenom konaní proti totožnému žalovanému bol žalobca úspešný, 

pričom súd mal za preukázané, že práve totožné argumenty, ktorými podložil žalobu, ktorá 

bola zamietnutá, ohľadne 2 vety § 48 ZKR, preukázal, že zabezpečovacie právo veriteľa 

zriadené exekútorom nezaniklo. Krajský súd v Košiciach tento rozsudok potvrdil svojím 

rozsudkom zo dňa 19. októbra 2011, č. k. 2CoKR/l3/2011-69. 

Dovolateľ taktiež poukázal aj na rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 4. októbra 

2007, sp. zn. 34Cbi/l/2007, ktorý vyslovil záver, že exekučné záložné právo plní rovnakú 

funkciu ako zmluvné záložné právo, ktoré vzniklo na základe zmluvy podľa § 151a a nasl. OZ. 



Zabezpečuje pohľadávku oprávneného. Exekučné záložné právo sa na rozdiel od zmluvného 

záložného práva zriadi bez súhlasu povinného. Návrh na zriadenie môže podať oprávnený, 

ktorý má exekučný titul na plnenie peňažnej pohľadávky alebo nepeňažnej pohľadávky, ktorá 

je oceniteľná a ktorá by mu patrila v prípade porušenia záväzku povinným. Na zriadenie 

exekučného záložného práva sa teda nevyžaduje, aby exekučný titul obsahoval výrok, ktorým 

sa povinnému ukladá zriadiť exekučné záložné právo. Exekučné záložné právo sa zriaďuje 

zexekvovaním nehnuteľností spočívajúcom v zápise záložného práva do katastra 

nehnuteľností. 

Na prvom mieste je teda dôležité vnímať funkciu záložného práva, ktorou je zabezpečenie 

pohľadávky veriteľa v poradí vzniku záložného práva. Až na druhom mieste je možné baviť sa 

o účinkoch začatia konkurzného konania a následne účinkoch vyhlásenia konkurzu na 

exekučné konanie. 

V prípade popretia exekučného záložného práva žalobcu žalovaným dochádza z dôvodu 

nejasnej právnej úpravy v ZKR k zásahu do vlastníckeho práva, ktoré je chránené Ústavou 

Slovenskej republiky ( článok 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a článok 20 ods. 3 Ústavy 

Slovenskej republiky ). 

Dovolateľ je toho názoru, že napadnutým rozsudkom došlo k porušeniu zásady rovnakého 

zaobchádzania v zmysle zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 

oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( 

antidiskriminačný zákon ) v znení neskorších predpisov, nakoľko je zvýhodnený veriteľ 

pohľadávky zabezpečenej zmluvným záložným právom pred veriteľom, ktorý si prihlásil svoju 

pohľadávku zabezpečenú exekučným záložným právom. 

Poukázal na ust. § 2, § 2a ods. 3 a § 9 antidiskriminačného zákona s tým, že je preukázané, že 

majetkové postavenie zabezpečeného veriteľa, ktorého pohľadávka je podľa napádaného 

rozhodnutia súdu zabezpečená exekučným záložným právom je znevýhodnené v porovnaní s 

veriteľom, ktorého pohľadávka je zabezpečená zmluvným záložným právom, a to nie len 

napádaným rozsudkom, ale podľa jeho názoru už aj navonok neutrálnym ustanovením § 8 ZKR 

upravujúcim zabezpečovacie právo. 



Dovolateľ taktiež vyslovil názor, že ani jeden zo súdov vôbec nepreskúmal jeho námietky a pri 

rozhodovaní sa s ich obsahom nezaoberal. Vzhľadom na právnu silu týchto rozhodnutí sa 

podľa jeho názoru vysporiadať s týmito rozhodnutiami súdy mali. Ako vyplýva z odôvodnenia 

obidvoch „sporných" rozsudkov prvostupňového ako aj odvolacieho súdu, tieto len stroho 

skonštatovali, čo je uvedené v zákone bez akéhokoľvek výkladu a nekonfrontoval svoje 

rozhodnutie v súvislosti so žalobcom uvedenými argumentmi. 

Žalovaný považuje podané dovolanie za neopodstatnené a napadnuté rozhodnutie 

odvolacieho súdu za vecne správne. Poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky sp. zn. 6 Obo 125/2007 zo dňa 18. októbra 2008 a uznesenia Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky sp. zn. 4 Obo 39/2006 a 3 Obo 75/2008 a navrhol podané dovolanie 

zamietnuť. 

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací ( § 10a ods. 1 O. s. p. ), po zistení, že 

dovolanie podal včas účastník konania a že dovolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré možno 

napadnúť týmto opravným prostriedkom ( § 238 ods. 1 O. s. p. ), bez nariadenia dovolacieho 

pojednávania ( § 243a ods. 1 O. s. p. ), preskúmal rozsudok odvolacieho súdu v rozsahu podľa 

§ 242 ods. 1 O. s. p. a dospel k záveru, že dovolanie žalobcu je opodstatnené. 

Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon 

pripúšťa ( § 236 ods. 1 O. s. p. ). 

Podľa ust. § 237 O. s. p. je dovolanie prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, 

ak je konanie súdu, v ktorom bolo napadnuté rozhodnutie vydané, postihnuté niektorou z vád 

uvedených v predmetnom ustanovení. Povinnosť skúmať, či konanie nie je zaťažené niektorou 

z nich, vyplýva pre dovolací súd z ustanovenia § 242 ods. 1 O. s. p. 

O prípady odôvodňujúce prípustnosť podania dovolania, ktoré sú uvedené v ust. § 237 O. s. 

p., v prejednávanej veci nejde z toho dôvodu, že odvolací súd pri prejednávaní a rozhodovaní 

veci postupoval v súlade s právnymi predpismi. Súdy oboch stupňov rozhodovali vo veci, ktorá 

patrí do právomoci súdov, účastníci konania mali spôsobilosť byť účastníkmi tohto konania, v 

totožnej veci sa právoplatne nerozhodlo a ani v tej istej veci sa prv nezačalo iné konanie, 

účastníkom konania sa postupom súdu neodňala možnosť konať pred súdom a vec 

nerozhodoval vylúčený sudca. V prejednávanej veci sa tak neznemožnilo uplatniť procesné 



práva účastníkom konania, ktoré sú priznané právnym poriadkom na zabezpečenie ich práv a 

oprávnených záujmov. 

Ďalej prípustnosť dovolania proti rozsudku upravuje ust. § 238 O. s. p., a to pre prípad 

rozsudkov odvolacích súdov, ktorými bol rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej zmenený 

podľa ods. 1, resp. v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu, 

vysloveného v tejto veci podľa odseku 2 a tiež v prípade, ak odvolací súd vyslovil vo výroku 

svojho potvrdzujúceho rozsudku, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po 

právnej stránke zásadného významu podľa odseku 3. 

V posudzovanom prípade odvolací súd vo výroku svojho potvrdzujúceho rozsudku, vyslovil 

prípustnosť dovolania, z dôvodu, že ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, 

z ktorého dôvodu je dovolanie prípustné. 

Pokiaľ ide o hmotnoprávne vady namietnuté v dovolaní podľa ust. § 241 ods. 2 písm. c/ O. s. 

p., dovolací súd uvádza, že nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii 

práva na zistený skutkový stav ( skutkové zistenie ), okrem iného aj vtedy, ak súd použil iný 

právny predpis, než ktorý mal správne použiť, alebo súd aplikoval správny právny predpis, ale 

ho nesprávne vyložil. 

Podľa ust. § 151a Občianskeho zákonníka záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a 

jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa 

uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva ( ďalej len „záloh"), ak pohľadávka nie je 

riadne a včas splnená. 

Podľa ust. § 151b Občianskeho zákonníka záložné právo sa zriaďuje písomnou zmluvou, 

schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva, rozhodnutím súdu alebo správneho 

orgánu, alebo zákonom. Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľnú vec sa nemusí 

uzatvoriť v písomnej forme, ak záložné právo vzniká odovzdaním veci podľa tohto zákona. V 

zmluve o zriadení záložného práva sa určí pohľadávka, ktorá sa záložným právom zabezpečuje, 

a záloh. V zmluve o zriadení záložného práva sa určí najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa 

pohľadávka zabezpečuje, ak zmluva o zriadení záložného práva neurčuje hodnotu 

zabezpečenej pohľadávky. Záloh môže byť v zmluve o zriadení záložného práva určený 



jednotlivo, čo sa týka množstva a druhu alebo iným spôsobom tak, aby kedykoľvek počas 

trvania záložného práva bolo možné záloh určiť. 

Podľa ust. § 151c Občianskeho zákonníka záložným právom možno zabezpečiť peňažnú 

pohľadávku, ako aj nepeňažnú pohľadávku, ktorej hodnota je určitá alebo kedykoľvek počas 

trvania záložného práva určiteľná. Záložným právom možno zabezpečiť aj pohľadávku, ktorá 

vznikne v budúcnosti alebo ktorej vznik závisí od splnenia podmienky. Záložné právo 

prechádza pri prevode alebo prechode pohľadávky zabezpečenej záložným právom na 

nadobúdateľa pohľadávky. To platí aj vtedy, ak ide o inú zmenu v osobe oprávnenej zo 

zabezpečenej pohľadávky. 

Podľa ust. § 151d Občianskeho zákonníka záloh môže byť vec, právo, iná majetková hodnota, 

byt a nebytový priestor, ktoré sú prevoditeľné, ak zákon neustanovuje inak. 3a) Záloh môže 

byť aj súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku, alebo iná 

hromadná vec. Záložné právo sa vzťahuje na záloh, jeho súčasti, plody a úžitky a príslušenstvo, 

ak zmluva o zriadení záložného práva neurčuje alebo zákon neustanovuje inak. Na plody a 

úžitky sa záložné právo vzťahuje až do ich oddelenia od zálohu, ak zmluva o zriadení záložného 

práva neurčuje inak. Záložné právo možno zriadiť na vec, byt a na nebytový priestor vo 

vlastníctve záložcu, alebo na právo a na inú majetkovú hodnotu, ktoré patria záložcovi. Záložné 

právo možno zriadiť aj na vec, právo, inú majetkovú hodnotu, byt alebo nebytový priestor, 

ktorý záložca nadobudne v budúcnosti, a to aj vtedy, ak vec, právo, iná majetková hodnota, 

byt a nebytový priestor vzniknú v budúcnosti alebo ktorých vznik závisí od splnenia 

podmienky. Pohľadávku možno zabezpečiť aj záložným právom zriadeným na niekoľko 

samostatných zálohov. Akákoľvek dohoda zakazujúca zriadiť záložné právo je neúčinná voči 

tretím osobám. 

Podľa ust. § 151 e Občianskeho zákonníka na vznik záložného práva sa vyžaduje jeho 

registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv ( ďalej len „register záložných práv" 

) zriadenom podľa osobitného zákona, 3b) ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje 

inak. Záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom vzniká zápisom v 

katastri nehnuteľností, ak osobitný zákon 3c) neustanovuje inak. Záložné právo k niektorým 

veciam, právam alebo k iným majetkovým hodnotám ustanoveným osobitným zákonom 

vzniká jeho registráciou v osobitnom registri, 3d) ak osobitný zákon neustanovuje inak. 



Záložné právo, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností podľa odseku 2, alebo ktoré vzniká 

registráciou v osobitnom registri podľa odseku 3 ( ďalej len „registrácia v osobitnom registri" 

), nepodlieha registrácii v registri záložných práv podľa tohto zákona. Záložné právo na 

hnuteľnú vec vzniká jej odovzdaním záložnému veriteľovi alebo tretej osobe do úschovy, ak sa 

na tom záložca a záložný veriteľ dohodli. Takto vzniknuté záložné právo môže byť kedykoľvek 

počas trvania záložného práva registrované v registri záložných práv; ak sa zmluva o zriadení 

záložného práva neuzatvorila v písomnej forme, vyžaduje sa písomné vyhotovenie potvrdenia 

o obsahu zmluvy podpísané záložcom a záložným veriteľom pred registráciou záložného práva. 

Podľa ust. § 8 ZKR zabezpečovacím právom sa na účely tohto zákona rozumie záložné právo, 

zádržné právo, zabezpečovací prevod práva a zabezpečovací prevod pohľadávky vrátane iných 

práv, ktoré majú podobný obsah a účinky. Pohľadávka zabezpečená zabezpečovacím právom 

sa na účely tohto zákona považuje do výšky jej zabezpečenia za zabezpečenú pohľadávku. 

Podľa ust. § 48 ZKR na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať konanie 

o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo 

exekučné konania sa vyhlásením konkurzu zastavujú. Ak v konaní o výkon rozhodnutia alebo 

v exekučnom konaní už došlo k speňaženiu majetku podliehajúceho konkurzu, avšak výťažok 

ešte nebol vyplatený oprávnenému, výťažok sa stáva súčasťou príslušnej podstaty a trovy 

konania sú pohľadávkou proti príslušnej podstate; ak je oprávneným veriteľ zabezpečenej 

pohľadávky, výťažok sa vyplatí veriteľovi zabezpečenej pohľadávky do výšky jeho 

zabezpečenej pohľadávky, ako keby konkurz nebol vyhlásený. 

Podľa ust. § 167 ods. 1 Exekučného poriadku na nehnuteľnosť zapísanú v katastri 

nehnuteľností sa zriadi exekučné záložné právo zexekvovaním nehnuteľnosti zápisom 

zriadenia exekučného záložného práva do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov. 

V katastri nehnuteľností sa zapíše, že nehnuteľnosť sa zexekvováva pre vymáhanú 

pohľadávku. 

Podľa ust. § 167 ods. 2 Exekučného poriadku Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť 

zapísanú v katastri nehnuteľností možno zriadiť len na návrh oprávneného. 



Podľa ust. § 167 ods. 3 Exekučného poriadku exekútor poverený vykonaním exekúcie je 

povinný do siedmich dní od zastavenia exekúcie oznámiť príslušnému okresnému úradu 

zrušenie exekučného záložného práva. 

Súd prvého stupňa s poukazom na ust. § 8 ZKR mal za to, že exekučné záložné právo nie je pre 

účely zákona o konkurze a reštrukturalizácii zabezpečovacím právom, pretože podľa ust. § 48 

ZKR sa začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania vyhlásením konkurzu 

zastavujú. Zastavenie exekučného konania zo zákona má teda bezprostredné právne dôsledky 

aj na v exekučnom konaní zriadené exekučné záložné právo, ktoré stráca po zastavení 

exekučného konania svoje zákonné opodstatnenie a v ďalšom sa nevykonáva. Keďže začatím 

konkurzného konania došlo k zastaveniu exekučného konania, na základe ktorého bolo 

zriadené exekučné záložné právo v prospech žalobcu. Zastavením exekučného konania 

zároveň došlo aj k zániku exekučného záložného práva. V čase podania prihlášok žalobcu do 

konkurzu pohľadávky žalobcu už teda nemohli byť zabezpečené týmto exekučným záložným 

právom. 

Odvolací súd sa z rozhodnutím súdu prvého stupňa stotožnil, a doplnil že zastavením 

exekučného konania súčasne dochádza aj k zániku exekučného záložného práva. Zriadenie 

exekučného záložného práva k nehnuteľnosti je inštitútom exekučného konania, ktorým sa 

zabezpečuje právny nárok oprávneného a nie je možné ho používať mimo exekučného 

konania, nakoľko ide výlučne o procesný zabezpečovací inštitút. Vyhlásením konkurzu sa 

exekučné konanie zastavuje ( nie prerušuje ) a exekučné záložné právo, ktoré bolo zriadené 

pre účely exekučného konania sa zo zákona zrušuje a stráca svoj právny základ. 

Dovolací súd dospel k záveru, že ako odvolací súd tak aj súd prvého stupňa vec posúdili 

správne, keď dospeli k záveru, že zastavením exekúcie v dôsledku vyhlásenia konkurzu na 

majetok úpadcu dochádza k zániku exekučného záložného práva. 

Na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností sa zriaďuje exekučné záložné právo 

zexekvovaním nehnuteľností zápisom zriadenia exekučného záložného práva do katastra 

nehnuteľností podľa osobitných predpisov. V katastri nehnuteľností sa zapíše, že nehnuteľnosť 

sa zexekvováva pre vymáhanú pohľadávku ( § 167 ods. 1 Exekučného poriadku ). 



Zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnosti je inštitút exekučného konania, 

ktorým sa zabezpečuje peňažný nárok oprávneného. Tento inštitút nie je možné používať 

mimo exekučného konania a ide o procesný zabezpečovací inštitút. Nakoľko zastavenie 

exekúcie je jedným z osobitných dôvodov zániku exekučného záložného práva, vyhlásením 

konkurzu na majetok zanikajú účinky exekučného záložného práva a správca konkurznej 

podstaty nehnuteľnosť, na ktorú bolo zriadené exekučné záložné právo, speňaží. Veriteľ 

potom, ako jeho pohľadávka nebola uspokojená v rámci exekučného konania, nestáva sa 

oddeleným veriteľom v konkurznom konaní len na základe zriadenia exekučného záložného 

práva k nehnuteľnosti, lebo ide o procesný zabezpečovací inštitút, ktorý bol viazaný na 

exekúciu a jej zastavením zanikol. S týmto následkom počíta aj Exekučný poriadok, keď v ust. 

§ 167 ods. 3 Exekučného poriadku ukladá súdnemu exekútorovi povinnosť do siedmich dní od 

zastavenia exekúcie oznámiť príslušnému okresnému úradu zrušenie exekučného záložného 

práva. 

Keďže vyhlásením konkurzu sa exekučné konanie zastavuje, exekučné záložné právo, ktoré je 

zriadené pre účely exekučného konania, stráca svoj právny základ. Rovnaký právny záver prijal 

už Najvyšší súd Slovenskej republiky aj vo viacerých svojich rozhodnutiach riešiacich obdobnú 

právnu problematiku ( porovnaj napr. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 

6 Obo 125/2007 zo dňa 18. októbra 2008 a rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

sp. zn. 1 Obo 61/2010 zo dňa 06. októbra 2010 ). 

Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné konanie zastavuje a zrušuje exekučné záložné 

právo. Zriadené exekučné záložné právo na majetok patriaci do konkurzu nevytvára veriteľovi 

v konkurznom konaní postavenie zabezpečeného ( oddeleného ) veriteľa. 

Dovolateľ argumentoval aj rozsudkom Najvyššieho súdu zo dňa 22. júla 2008, sp. zn. 1 Sžo 

26/2008. K uvedenému rozsudku dovolací súd uvádza, že v ňom sa Najvyšší súd zaoberal 

otázkou poradia exekučného záložného práva v prípade, ak sa pre vymáhanú pohľadávku 

zriadilo zmluvné záložné právo skôr, pričom v prejednávanej veci je právnou otázkou 

skutočnosť, či vyhlásením konkurzu na majetok úpadcu dochádza k zániku exekučného 

záložného práva, alebo nie. Nešlo teda o obdobnú právnu otázku a preto sú závery z 

uvedeného rozsudku v predmetnom konaní neaplikovateľné. 



K námietke dovolateľa, ktorou poukázal na skutočnosť, že napadnutým rozsudkom došlo k 

porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné uviesť, že v zmysle § 9 ods. 2, 3 a 4 

antidiskriminačného zákona sa každý môže domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že 

je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách 

nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania. Môže sa najmä domáhať, aby ten, kto 

nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, ak je to možné, 

napravil protiprávny stav alebo poskytol primerané zadosťučinenie. Ak by primerané 

zadosťučinenie nebolo dostačujúce, najmä ak nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania 

bola značným spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská vážnosť alebo spoločenské 

uplatnenie poškodenej osoby, môže sa domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. 

Sumu náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch určí súd s prihliadnutím na závažnosť 

vzniknutej nemajetkovej ujmy a všetky okolnosti, za ktorých došlo k jej vzniku. Právo na 

náhradu škody alebo právo na inú náhradu podľa osobitných predpisov nie je týmto zákonom 

dotknuté. 

V predmetnom konaní sa žalobca vo veci samej žiadneho z uvedených nárokov nedomáha, 

všeobecne len konštatuje porušenie zásady rovnakého zaobchádzania bez toho aby sa 

domáhal priznania niektorej zo zákonom uvádzaných náhrad. Vyriešenie dovolateľom 

nastolenej otázky nepredstavuje predbežnú otázku, s ktorou by sa súdy pred rozhodnutím vo 

veci samej museli vysporiadať a s predmetom sporu ( určenie že pohľadávky žalobcu sú 

pohľadávkami zabezpečenými exekučným záložným právom ) priamo vecne nesúvisí. 

Z uvedeného dôvodu preto dovolací súd námietku žalobcu týkajúcu sa porušenia zásady 

rovnakého zaobchádzania považoval za nedôvodnú. 

Čo sa týka námietok dovolateľa, ktorými poukazoval na nepreskúmateľnosť rozhodnutí súdu 

prvého stupňa a odvolacieho súdu, tak dovolací súd je toho názoru, že súd prvého stupňa v 

odôvodení svojho rozhodnutia zrozumiteľným spôsobom uviedol dôvody pre ktoré žalobu 

zamietol. Rovnako odvolací súd v odôvodnení svojho rozhodnutia zrozumiteľným spôsobom 

uviedol dôvody, pre ktoré rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdil. Ich rozhodnutia nemožno 

považovať za svojvoľné, zjavne neodôvodnené, resp. ústavne nekonformné, pretože súdy sa 

pri výklade a aplikácii zákonných predpisov neodchýlili od znenia príslušných ustanovení a 

nepopreli ich účel a význam. Ako vyplýva aj z judikatúry ústavného súdu, iba skutočnosť, že 



dovolateľ sa s právnym názorom všeobecného súdu nestotožňuje, nemôže viesť k záveru o 

zjavnej neodôvodnenosti alebo arbitrárnosti rozhodnutia súdu. 

Odôvodnenie rozhodnutia však neznamená, že na každý argument sťažovateľa je súd povinný 

dať podrobnú odpoveď. Splnenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie je preto vždy 

posudzované so zreteľom na konkrétny prípad. Právo na spravodlivý súdny proces nevyžaduje, 

aby súd v rozsudku reagoval na každý argument prednesený v súdnom konaní. Stačí, aby 

reagoval na ten argument ( argumenty ), ktorý je z hľadiska výsledku súdneho rozhodnutia 

považovaný za rozhodujúci „( Ruiz Torija v. Španielsko, rozsudok z roku 1994 )". 

Rozhodnutia oboch súdov v ich odôvodneniach obsahujú náležitosti, ktoré vyžaduje ust. § 157 

ods. 2 O. s. p. 

Najvyšší súd Slovenskej republiky ( § 10a ods. 1 O. s. p. ) v zmysle uvedených dôvodov 

dovolanie žalobcu s odkazom na ustanovenie § 243b ods. 1 O. s. p. zamietol. 

O trovách dovolacieho konania dovolací súd rozhodol podľa ust. § 234b ods. 5 O. s. p. v spojení 

s ust. § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O. s. p., tak, že úspešnému žalovanému náhradu trov 

dovolacieho konania nepriznal, nakoľko si ich neuplatnil a ani mu žiadne nevznikli. 

Toto uznesenie bolo prijaté dovolacím senátom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

hlasovaním a to pomerom 3:0. 

 

Nález Ústavného súdu SR z 28. júna 2016, číslo konania III. ÚS157/2016-64 

Z odôvodnenia: 

I. 

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, 

o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

ústavnom súde“) uznesením č. k. III. ÚS 157/2016-37 z 15. marca 2016 prijal na ďalšie konanie 



sťažnosť obchodnej spoločnosti FINIMO a. s., Mlynské nivy 54, Bratislava (ďalej len 

„sťažovateľka“), pre namietané porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 

ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) postupom Krajského súdu v Prešove 

(ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 5 Cob/26/2014 a jeho uznesením z 28. 

augusta 2014 a postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v 

konaní vedenom pod sp. zn. 5 Obdo 12/2015 a jeho uznesením z 31. augusta 2015. 

Sťažovateľka v sťažnosti uviedla, že ako oprávnená si v exekučnom konaní vedenom súdnym 

exekútorom vymáhala proti obchodnej spoločnosti (ďalej aj „povinný“), svoju peňažnú 

pohľadávku. Exekúcia bola vykonávaná popri iných spôsoboch aj prikázaním iných peňažných 

pohľadávok podľa § 105 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o 

súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších 

zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci výkonu exekúcie prikázaním inej peňažnej 

pohľadávky bol spoločnosti , ako dlžníkovi povinného doručený súdnym exekútorom príkaz na 

začatie exekúcie prikázaním pohľadávky a príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním 

pohľadávky. 

Doručením exekučného príkazu dlžníkovi povinného stratil povinný v zmysle § 108 

Exekučného poriadku právo na vyplatenie pohľadávky, ktoré súčasne nadobudla sťažovateľka. 

Z dôvodu nezaplatenia pohľadávky dlžníkom povinného podala sťažovateľka na Okresnom 

súde Prešov (ďalej len „okresný súd“) návrh na začatie konania, predmetom ktorého je 

povinnosť odporcu (dlžníka povinného) zaplatiť sťažovateľke túto pohľadávku. Na základe 

tohto návrhu prebieha na okresnom súde sporové konanie vedené pod sp. zn. 18 Cb/38/2013, 

predmetom ktorého je zaplatenie sumy 3 058,45 €. Sťažovateľka doručila povinnému 

oznámenie, že v zmysle § 109 Exekučného poriadku si uplatňuje nárok na vyplatenie 

pohľadávok proti jeho dlžníkom prostredníctvom tzv. poddlžníckej žaloby. Keďže pohľadávka 

sťažovateľky v exekučnom konaní vedenom proti povinnému bola uspokojená iným spôsobom 

(na základe osobitnej dohody, v dôsledku ktorej sa sťažovateľka stala akcionárom povinného), 

na návrh sťažovateľky bolo uznesením Okresného súdu Bratislava II sp. zn. 0 Er 2476/2011 zo 

14. novembra 2013 exekučné konanie zastavené. V dôsledku tejto skutočnosti podľa názoru 

sťažovateľky prešlo právo na zaplatenie pohľadávky proti dlžníkom povinného späť na 

povinného. Keďže uvedená skutočnosť nastala po začatí súdneho konania, sťažovateľka so 

súhlasom povinného navrhla, aby okresný súd pripustil zmenu účastníka konania na strane 



navrhovateľa (sťažovateľky) tak, že z konania vystúpi sťažovateľka a na jej miesto vstúpi 

povinný. 

Okresný súd uznesením sp. zn. 18 Cb/38/2013 zo 14. februára 2014 návrh sťažovateľky na 

pripustenie zmeny účastníka konania zamietol z dôvodu, že podľa právneho názoru okresného 

súdu zastavenie exekučného konania na Okresnom súde Bratislava II nie je takou právnou 

skutočnosťou, s ktorou právne predpisy spájajú prevod, resp. prechod práv a povinností, o 

ktorých sa koná. 

Proti uvedenému uzneseniu okresného súdu podala sťažovateľka odvolanie, ktoré odôvodnila 

rozsiahlou právnou argumentáciou s poukazom predovšetkým na § 488 Občianskeho 

zákonníka, § 105 až § 109 Exekučného poriadku a § 92 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho 

poriadku (ďalej aj „OSP“), ako aj na rozhodnutie najvyššieho súdu podporujúce jej právny 

názor. 

Krajský súd uznesením sp. zn. 5 Cob/26/2014 z 28. augusta 2014 uznesenie okresného súdu 

potvrdil, pričom len „zopakoval tvrdenia odporcu a odôvodnenie súdu prvého stupňa, bez 

akéhokoľvek bližšieho odôvodnenia a vysporiadania sa s rozsiahlou právnou argumentáciou“ 

sťažovateľky uvedenou v odvolaní. V tejto súvislosti sťažovateľka poukázala na rozhodnutia 

krajského súdu (sp. zn. 1 Cob 32/2014 z 1. augusta 2014, sp. zn. 7 Cob 27/2014 z 1. augusta 

2014, sp. zn. 1 Cob 27/2014 z 1. augusta 2014, sp. zn. 2 Cob 27/2014 z 1. augusta 2014, sp. zn. 

1 Cob 28/2014 z 1. augusta 2014, sp. zn. 1 Cob 25/2014 z 1. augusta 2014), ktorý v právne 

totožných veciach sťažovateľky rozhodol vo svojich predchádzajúcich uzneseniach tak, že 

zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa, teda pripustil, aby do konania namiesto sťažovateľky 

vstúpil nový navrhovateľ (povinný). Sťažovateľka v sťažnosti argumentovala, že z § 108 

Exekučného poriadku jednoznačne vyplýva, že „doručením príkazu na začatie exekúcie sa 

výrazne zasahuje do hmotnoprávneho vzťahu povinného a dlžníka povinného, a to 

predovšetkým tým spôsobom, že doručením príkazu na začatie exekúcie dlžníkovi povinného 

stráca povinný právo na vyplatenie pohľadávky (plnenie zo záväzkovo-právneho vzťahu) a toto 

právo prechádza doručením exekučného príkazu na oprávneného... Konštatovanie 

prvostupňového a odvolacieho súdu, že doručením exekučného príkazu nedochádza k 

žiadnemu prevodu alebo prechodu práv na oprávneného je priamo v rozpore s ustanovením 

§ 108 Exekučného poriadku, ktorý jednoznačne upravuje, že právo na vyplatenie pohľadávky 



jednoznačne prechádza z povinného na oprávneného... V prípade právoplatného zastavenia 

exekúcie, právoplatnosťou uznesenia o zastavení exekúcie, oprávnený stráca právo na 

vyplatenie pohľadávky podľa exekučného príkazu a právo na zaplatenie pohľadávky voči 

dlžníkovi povinného prechádza späť na povinného.“. Na základe uvedeného potom možno 

uzavrieť, že právoplatnosťou uznesenia o zastavení exekúcie sťažovateľka stratila „postavenie 

oprávneného v exekučnom konaní a akékoľvek právo na vyplatenie pohľadávky voči dlžníkovi 

povinného (odporcovi). Skončením exekúcie zanikli účinky príkazu na začatie exekúcie a 

exekučného príkazu. Dňom právoplatnosti uznesenia o zastavení exekúcie vstúpila opätovne 

do všetkých práv a povinností týkajúcich sa súm, ktoré mal dlžník povinného (odporca) vyplatiť 

sťažovateľovi ako oprávnenému, a ktoré neboli oprávnenému do dňa zastavenia exekúcie 

vyplatené.“. Sťažovateľka tak v súdnom konaní vedenom proti dlžníkovi povinného stratila 

aktívnu legitimáciu, ktorú nadobudol povinný. Sťažovateľka ďalej argumentovala, že súdne 

konanie vedené okresným súdom na základe ňou podanej poddlžníckej žaloby je nepochybne 

konaním, v ktorom sa koná a rozhoduje o nároku na zaplatenie peňažnej sumy, teda o splnenie 

povinnosti zaplatiť túto sumu (sporové konanie). Subjektom, ktorý disponoval právom na 

zaplatenie žalovanej peňažnej sumy, bola v čase podania návrhu na začatie konania 

sťažovateľka. Odporca (dlžník povinného) bol v tom čase povinný plniť len sťažovateľke a nebol 

oprávnený ani povinný plniť povinnému. Keďže pred skončením súdneho konania v dôsledku 

skončenia exekučného konania prešlo právo na zaplatenie zo sťažovateľky späť na povinného, 

sťažovateľka v súlade s § 92 OSP podala návrh na zmenu účastníka na strane žalobcu považujúc 

za preukázané, že splnila všetky podmienky, ktoré toto ustanovenie predpokladá. Okresný 

súd, ako aj krajský súd jej návrh zamietli v rozpore s § 92 OSP a bez dostatočného právneho 

odôvodnenia. Z uvedených uznesení okresného súdu a krajského súdu podľa názoru 

sťažovateľky vyplýva, že bola pozbavená práva vystúpiť z konania, predmetom ktorého je 

plnenie, ktoré prešlo z nej na povinného, a súčasne povinný bude pozbavený svojho práva sa 

tohto plnenia úspešne domáhať na príslušnom súde, čím je porušené základné právo 

sťažovateľky na súdnu ochranu garantované ústavou. 

Krajský súd následne samostatným uznesením sp. zn. 5 Cob/26/2014 z 18. septembra 2014 

pripustil podanie dovolania proti svojmu potvrdzujúcemu uzneseniu, pretože bol toho názoru, 

že ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu. To sťažovateľka aj urobila, 



pričom v dovolaní žiadala, aby najvyšší súd ako dovolací súd uznesenie krajského súdu zmenil 

tak, že pripustí, aby do konania namiesto nej vstúpil povinný. 

Najvyšší súd dovolanie sťažovateľky odmietol ako dovolanie smerujúce proti rozhodnutiu, 

proti ktorému tento opravný prostriedok nie je prípustný, poukazujúc na to, že dovolaním 

napadnuté uznesenie nevykazuje znaky žiadneho z rozhodnutí uvedených v § 239 ods. 1 a 2 

OSP, keďže prípustnosť dovolania bola odvolacím súdom vyslovená v samostatnom uznesení, 

nie v jeho potvrdzujúcom rozhodnutí. Najvyšší súd zároveň konštatoval, že uznesenie 

krajského súdu netrpí žiadnou z vád konania taxatívne vymenovaných v § 237 ods. 1 OSP. 

Sťažovateľka je presvedčená, že najvyšší súd uvedené ustanovenie Občianskeho súdneho 

poriadku posúdil príliš reštriktívne a formalisticky, nezohľadňujúc jeho zmysel a účel, pričom 

ho opomenul posúdiť v kontexte s § 166 OSP. Skutočnosť, že výrok rozhodnutia bol doplnený 

samostatným uznesením, ktorým krajský súd pripustil dovolanie, nemôže byť podľa názoru 

sťažovateľky dôvodom odmietnutia dovolania. Okrem toho najvyšší súd v rozpore s 

požiadavkou na riadne odôvodnenie rozhodnutia konštatoval, že rozhodnutie odvolacieho 

súdu zodpovedá požiadavkám vyplývajúcim z § 157 ods. 2 v spojení s § 167 ods. 2 OSP. 

Ani s týmto názorom najvyššieho súdu sťažovateľka nesúhlasí a tvrdí, že uznesenie krajského 

súdu nespĺňa ani minimálne požiadavky kladené na odôvodnenie súdnych rozhodnutí, a 

vyvoláva tak účinky nezlučiteľné s obsahom práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 

ústavy.  Na základe uvedených skutočností sťažovateľka v petite navrhla, aby ústavný súd 

nálezom vyslovil, že postupom krajského súdu v konaní vedenom pod sp. zn. 5 Cob/26/2014 

a jeho uznesením z 28. augusta 2014, ako aj postupom najvyššieho súdu v konaní vedenom 

pod sp. zn. 5 Obdo 12/2015 a jeho uznesením z 31. augusta 2015 bolo porušené jej základné 

právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, aby napadnuté uznesenia krajského súdu 

a najvyššieho súdu zrušil a vec im vrátil na ďalšie konanie, a aby sťažovateľke priznal finančné 

zadosťučinenie v sume 1 000 €, ako aj náhradu trov právneho zastúpenia. 

Dňa 24. februára 2016 bolo ústavnému súdu doručené doplnenie podania, v ktorom 

sťažovateľka uviedla, že na predloženej sťažnosti v plnom rozsahu zotrváva, a to aj so zreteľom 

na skutočnosť, že o jej skôr podaných sťažnostiach identického obsahu rozhodol ústavný súd 

nálezom sp. zn. I. ÚS 392/2015 z 13. januára 2016, ktorým vyslovil porušenie jej základného 



práva zaručeného čl. 46 ods. 1 ústavy napadnutými uzneseniami krajského súdu, ktoré zrušil 

a veci mu vrátil na ďalšie konanie. Sťažnostiam sťažovateľky v časti, ktorou napádala porušenie 

označeného práva napadnutými uzneseniami najvyššieho súdu, ústavný súd nevyhovel, keďže 

ich preskúmaním nezistil nič, čo by v okolnostiach daných vecí signalizovalo možnosť 

vyslovenia jeho porušenia. 

Na základe výzvy ústavného súdu sa k veci listom č. k. KP 3/2016-38 z 2. mája 2016 vyjadrila 

predsedníčka najvyššieho súdu a listom sp. zn. Spr/10034/2016 z 20. mája 2016 predsedníčka 

krajského súdu, v ktorých rovnako ako sťažovateľka poukázali na závery nálezu ústavného 

súdu sp. zn. I. ÚS 392/2015 z 13. januára 2016, pričom predsedníčka krajského súdu uviedla aj 

to, že závery tohto nálezu sú pre krajský súd záväzné. 

Dňa 13. júna 2016 bolo ústavnému súdu doručené stanovisko sťažovateľky k vyjadreniam 

predsedníčky najvyššieho súdu a predsedníčky krajského súdu, v ktorom opätovne vyslovila 

presvedčenie, že napadnuté uznesenie krajského súdu a napadnuté uznesenie najvyššieho 

súdu nezodpovedajú zákonnej požiadavke riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia 

vyplývajúcej z § 157 ods. 2 OSP, v dôsledku čoho sú nezlučiteľné s obsahom základného práva 

zaručeného čl. 46 ods. 1 ústavy. Sťažovateľka zároveň požiadala, aby ústavný súd zaviazal 

krajský súd a najvyšší súd spoločne a nerozdielne uhradiť jej trovy právneho zastúpenia, ktoré 

vyčíslila celkovou sumou 537,62 €. Predsedníčka najvyššieho súdu, predsedníčka krajského 

súdu, ako aj sťažovateľka v uvedených podaniach oznámili, že netrvajú na verejnom ústnom 

pojednávaní. Ústavný súd so súhlasom účastníkov konania podľa § 30 ods. 2 zákona o 

ústavnom súde upustil v danej veci od ústneho pojednávania, pretože dospel k názoru, že od 

tohto pojednávania nemožno očakávať ďalšie objasnenie veci. 

II. 

Podľa čl. 124 ústavy ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Ústavný 

súd rozhoduje podľa čl. 127 ods. 1 ústavy o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických 

osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a 

základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika 

ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a 

slobôd nerozhoduje iný súd. 



Predmetom sťažnosti je námietka porušenia základného práva sťažovateľky podľa čl. 46 ods. 

1 ústavy postupom krajského súdu v konaní vedenom pod sp. zn. 5 Cob/26/2014 a jeho 

uznesením z 28. augusta 2014 a postupom najvyššieho súdu v konaní vedenom pod sp. zn. 5 

Obdo 12/2015 a jeho uznesením z 31. augusta 2015. 

Podľa čl. 46 ods. 1 ústavy každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho 

práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne 

Slovenskej republiky. 

Napadnutým uznesením krajský súd potvrdil uznesenie okresného súdu č. k. 18 Cb/38/2013-

53 zo 14. februára 2014 o zamietnutí návrhu sťažovateľky „na pripustenie zmeny účastníkov 

konania na strane žalobcu zo dňa 8. 1. 2014, a to podľa § 92 ods. 2, 3 O. s. p. v spojení s § 109 

ods. 1 zák. č. 233/1995 Z. z.“, a hoci krajský súd samostatným uznesením č. k. 5 Cob/26/2014-

85 z 18. septembra 2014 proti napadnutému uzneseniu pripustil dovolanie, po tom, ako tak 

sťažovateľka urobila, najvyšší súd jej mimoriadny opravný prostriedok napadnutým 

uznesením ako procesne neprípustný odmietol s tým, že nezistil, že napadnuté uznesenie 

krajského súdu trpí niektorou z vád konania taxatívne vymenovaných v § 237 ods. 1 OSP. 

Ťažisková námietka sťažovateľky, ktorou odôvodňuje porušenie označeného práva 

napadnutým postupom a uznesením krajského súdu a napadnutým postupom a uznesením 

najvyššieho súdu, spočíva v tvrdení, že závery, ku ktorým tieto súdy v konaní o tzv. 

poddlžníckej žalobe, v ktorom vystupovala v procesnom postavení žalobkyne, dospeli, 

nezodpovedajú požiadavke na presvedčivé odôvodnenie súdnych rozhodnutí vyplývajúcej z § 

157 ods. 2 OSP, ktorá je jedným z atribútov práva na spravodlivý súdny proces. V tejto 

súvislosti sťažovateľka poukazuje na skutočnosť, že od počiatku tohto konania argumentovala, 

že v dôsledku právoplatného skončenia exekúcie stratila v konaní o poddlžníckej žalobe 

aktívnu legitimáciu (ktorá jej prináležala ako oprávnenej v exekučnom konaní), ako aj 

postavenie oprávnenej v exekučnom konaní, že zanikli účinky príkazu na začatie exekúcie, ako 

aj exekučného príkazu, a povinný opätovne vstúpil do všetkých práv a povinností, ktoré mal 

voči svojmu dlžníkovi (odporcovi v konaní o poddlžníckej žalobe). 

Sťažovateľka taktiež uvádza, že ňou uplatnenej argumentácii týkajúcej sa výkladu ustanovenia 

§ 92 ods. 2 a 3 OSP v spojení s § 109 ods. 1 Exekučného poriadku prisvedčil aj ústavný súd, 



ktorý v konaní o jej obsahovo identických sťažnostiach nálezom sp. zn. I. ÚS 392/2015 z 13. 

januára 2016 vyslovil, že napadnutými uzneseniami krajského súdu došlo k porušeniu jej 

základného práva na súdnu ochranu zaručeného čl. 46 ods. 1 ústavy, preto tieto uznesenia 

zrušil a veci mu vrátil na ďalšie konanie. Sťažnostiam sťažovateľky v časti, ktorou napádala 

porušenie označeného práva napadnutými uzneseniami najvyššieho súdu, ústavný súd 

nevyhovel, keďže ich preskúmaním nezistil nič, čo by v okolnostiach daných vecí signalizovalo 

možnosť vyslovenia jeho porušenia. Na závery uvedeného nálezu ústavného súdu vo svojich 

vyjadreniach poukázala aj predsedníčka krajského súdu a predsedníčka najvyššieho súdu. 

Keďže účastníkom je známa judikatúra ústavného súdu týkajúca sa jeho oprávnenia 

preskúmavať a posudzovať právne názory všeobecných súdov vo vzťahu k obsahu označených 

práv, ako právne východiská relevantné pre posúdenie danej veci, tretí senát nepovažoval za 

potrebné tieto duplicitne citovať. Na doplnenie však uvádza, že: Nezávislosť rozhodovania 

všeobecných súdov sa má uskutočňovať v ústavnom a zákonnom procesnoprávnom a 

hmotnoprávnom rámci. Procesnoprávny rámec predstavujú predovšetkým princípy riadneho 

a spravodlivého procesu, ako vyplývajú z čl. 46 a nasl. ústavy a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“). Jedným z týchto princípov 

predstavujúcich súčasť práva na riadny proces a vylučujúcich ľubovôľu pri rozhodovaní je aj 

povinnosť súdu presvedčivo a správne vyhodnotiť dôkazy a svoje rozhodnutia náležite 

odôvodniť [§ 132 a § 157 ods. 1 OSP, m. m. I. ÚS 243/07], pritom starostlivo prihliadnuť na 

všetko, čo vyšlo počas konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci. Z odôvodnenia 

súdneho rozhodnutia (§ 157 ods. 2 OSP) musí vyplývať vzťah medzi skutkovými zisteniami a 

úvahami pri hodnotení dôkazov na jednej strane a právnymi závermi na strane druhej. 

Všeobecný súd by mal vo svojej argumentácii obsiahnutej v odôvodnení svojho rozhodnutia 

dbať tiež na jeho celkovú presvedčivosť, teda, inými slovami, na to, aby premisy zvolené v 

rozhodnutí, rovnako ako závery, ku ktorým na základe týchto premís dospel, boli pre širšiu 

právnickú (ale aj laickú) verejnosť prijateľné, racionálne, ale v neposlednom rade aj 

spravodlivé a presvedčivé. Všeobecný súd musí súčasne vychádzať z toho, že práve tieto súdy 

majú poskytovať v občianskom súdnom konaní materiálnu ochranu zákonnosti tak, aby bola 

zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov (§ 1 OSP; obdobne 

napr. IV. ÚS 1/02, II. ÚS 174/04, III. ÚS 117/07, III. ÚS 332/09). 



Z práva na spravodlivé súdne konanie vyplýva aj povinnosť súdu zaoberať sa účinne 

námietkami, argumentmi a návrhmi na vykonanie dôkazov strán s výhradou, že majú význam 

pre rozhodnutie (Kraska c. Švajčiarsko z 29. 4. 1993, séria A, č. 254-B, s. 49, § 30). K námietke 

porušenia základného práva sťažovateľky na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy 

napadnutým postupom a uznesením krajského súdu V súvislosti s nastolenou problematikou 

sa tretí senát oboznámil s odôvodnením nálezu sp. zn. I. ÚS 392/2015 z 13. januára 2016 

týkajúceho sa totožnej sťažovateľky, v ktorom prvý senát (okrem iného) uviedol: „Právoplatné 

uznesenie o zastavení exekučného konania tak možno v konaní o poddlžníckej žalobe 

považovať za právnu skutočnosť, s ktorou je spojený prechod práv a povinností z oprávneného 

(žalobcu) na povinného, tak ako to predpokladá § 92 ods. 2 a 3 OSP. 

Nepripustenie zmeny účastníka konania na strane žalobcu by v danom prípade malo v 

podstate právny následok porovnateľný s neuplatnením práva na zaplatenie pohľadávky 

oprávneným prostredníctvom poddlžníckej žaloby v súlade s § 109 ods. 2 Exekučného 

poriadku, v zmysle ktorého oprávnený zodpovedá povinnému za škodu, ktorá by mu tým 

prípadne vznikla. 

Uvedený výklad tak podľa názoru ústavného súdu zohľadňuje i ochranu záujmov povinného, 

ktorý by v okolnostiach danej veci v dôsledku uplynutia času mohol stratiť oprávnenie úspešne 

uplatniť svoju pohľadávku proti svojmu dlžníkovi (poddlžníkovi), resp. by sa jeho právo 

oslabilo. Pripustenie zmeny účastníka konania na strane žalobcu v konaní o poddlžníckej 

žalobe by tak mohlo znamenať jedinú právnu cestu k uplatneniu pohľadávky povinného voči 

poddlžníkovi. 

V tejto súvislosti ústavný súd prihliadol aj na účel exekučného konania, ktorým je ochrana práv 

povinného, ako aj tretích osôb pri nútenom výkone exekučných titulov, čo je súčasne 

prejavom právneho štátu a legitímnym produktom toho, že proces exekúcie je predmetom 

štátnej regulácie. Preto pri výklade procesných (ale aj hmotnoprávnych) inštitútov týkajúcich 

sa vykonávacieho konania je v prvom rade potrebné posudzovať, či tento výklad umožňuje 

naplnenie účelu konania. Možnosť zmarenia uplatnenia pohľadávky povinného za situácie, že 

sa mu vstup do skôr začatého konania o poddlžníckej žalobe neumožní, by tento účel naplniť 

nemohlo...“ Po preskúmaní skutkového a právneho stavu prerokúvaných sťažností, ako aj 

predložených listinných dôkazov prvý senát ústavného súdu dospel k záveru, že „krajský súd z 



dôvodu prísne formálnej interpretácie aplikovaných ustanovení príslušných právnych 

predpisov, opomenul vziať do úvahy všetky súvislosti, ako aj dôsledky svojho rozhodnutia, čím 

zasiahol do označeného základného práva sťažovateľky, tak ako to je uvedené v bode 1 výroku 

tohto rozhodnutia“. 

So závermi, ktoré vyslovil prvý senát v náleze sp. zn. I. ÚS 392/2015 z 13. januára 2016, sa tretí 

senát plne stotožňuje a v podrobnostiach naň odkazuje. Aj v okolnostiach posudzovaného 

prípadu preskúmaním napadnutého uznesenia krajského súdu ústavný súd zistil, že námietky 

sťažovateľky sú opodstatnené a že závery vyvodené týmto súdom zakladajú porušenie jej 

základného práva na súdnu ochranu zaručeného podľa čl. 46 ods. 1 ústavy z dôvodu, že krajský 

súd aplikoval ustanovenia § 92 ods. 2 a 3 OSP v spojení s § 109 ods. 1 Exekučného poriadku 

spôsobom, ktorý je arbitrárny, a tým ústavne nesúladný. 

Krajský súd v napadnutom uznesení nezohľadnil už spomínané východiská ochrany základných 

práv a slobôd, a preto jeho prístup pri rozhodovaní o odvolaní sťažovateľky nemožno hodnotiť 

inak ako prísne formalistický, odporujúci obsahu základného práva na súdnu ochranu 

zaručeného čl. 46 ods. 1 ústavy. Spravodlivosť, ktorá je osobitne zvýraznená nielen v 

ustanoveniach § 1 a § 117 ods. 1 OSP, ale aj v čl. 6 ods. 1 dohovoru, je totiž kritériom 

ukladajúcim každému všeobecnému súdu povinnosť hľadať také riešenie ním prejednávanej 

veci, ktoré nebude možné vyhodnotiť ako popierajúce zmysel a účel príslušných zákonných 

ustanovení. 

Na základe uvedených zistení ústavný súd dospel k záveru, že uznesením krajského súdu sp. 

zn. 5 Cob/26/2014 z 28. augusta 2014 bolo porušené základné právo sťažovateľky na súdnu 

ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy (bod 1 výroku nálezu), preto napadnuté uznesenie podľa čl. 

127 ods. 2 ústavy a jemu zodpovedajúcemu § 56 ods. 2 a § 56 ods. 3 písm. b) zákona o 

ústavnom súde zrušil a vec vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie (bod 2 výroku nálezu). 

Podľa § 56 ods. 6 zákona o ústavnom súde ak ústavný súd právoplatné rozhodnutie, opatrenie 

alebo iný zásah zruší a vec vráti na ďalšie konanie, ten, kto vo veci vydal rozhodnutie, rozhodol 

o opatrení alebo vykonal iný zásah, je povinný vec znova prerokovať a rozhodnúť. V tomto 

konaní alebo postupe je viazaný právnym názorom ústavného súdu. Úlohou krajského súdu 



preto bude opätovne rozhodnúť o podanom odvolaní sťažovateľky s dôrazom na ústavne 

súladný výklad ustanovení § 92 ods. 2 a 3 OSP v spojení s § 109 ods. 1 Exekučného poriadku. 

K námietke porušenia základného práva sťažovateľky na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 

ústavy napadnutým postupom a uznesením najvyššieho súdu Z konštantnej judikatúry 

ústavného súdu vyplýva, že samotná otázka posúdenia podmienok pre uskutočnenie 

dovolacieho konania vrátane posúdenia otázky prípustnosti dovolania patrí do výlučnej 

právomoci najvyššieho súdu ako dovolacieho súdu (II. ÚS 418/2012, IV. ÚS 238/07). Je 

nepochybné, že do obsahu práva na súdnu ochranu patrí aj ochrana, ktorá sa účastníkovi 

konania poskytuje v dovolacom konaní, t. j. v konaní, v ktorom sa na základe mimoriadneho 

opravného prostriedku domáha ochrany pred dovolacím súdom z dôvodov, ktoré výslovne 

upravuje procesné právo. Jedným z takých dôvodov je aj odňatie možnosti konať pred súdom 

podľa § 237 písm. f) OSP. Ak účastník konania splní predpoklady vyžadované zákonom na 

poskytnutie ochrany v mimoriadnom opravnom konaní, všeobecný súd mu túto ochranu musí 

poskytnúť v rozsahu, v akom sa preukáže existencia dôvodu na poskytnutie súdnej ochrany v 

takom konaní (II. ÚS 249/05, III. ÚS 171/06 III. ÚS 307/07, III. ÚS 240/09). 

Právo na súdnu ochranu sa však v občianskoprávnom konaní účinne zaručuje len vtedy, ak sú 

splnené všetky procesné podmienky, za splnenia ktorých občianskoprávny súd môže konať a 

rozhodnúť o veci samej. Platí to pre všetky štádiá konania pred občianskoprávnym súdom 

vrátane dovolacích konaní. V dovolacom konaní procesné podmienky upravujú ustanovenia § 

236 a nasl. OSP. V rámci všeobecnej úpravy prípustnosti dovolania proti každému rozhodnutiu 

odvolacieho súdu z ustanovenia § 237 ods. 1 OSP výslovne vyplýva, že dovolanie je prípustné, 

len pokiaľ ide o prípady uvedené pod písm. a) až g) tohto zákonného ustanovenia. Podľa § 237 

ods. 2 OSP dovolanie podľa odseku 1 nie je prípustné proti rozhodnutiu v exekučnom konaní 

podľa osobitného predpisu. 

Prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu upravujú ustanovenia § 239 ods. 1 a 

2 OSP. Z relevantnej časti odôvodnenia napadnutého uznesenia vyplýva, že najvyšší súd 

dovolanie sťažovateľky so zreteľom na znenie § 239 ods. 1 a 2 OSP odmietol ako procesne 

neprípustné bez toho, aby sa venoval materiálnej správnosti skutkových alebo právnych 

záverov napadnutého uznesenia krajského súdu, pričom konštatoval, že „uznesenie 

odvolacieho súdu netrpí vadou uvedenou v § 237 ods. 1 písm. f) O. s. p. a dovolací súd nezistil 



ani to, že by rozhodnutie odvolacieho súdu bolo postihnuté inou vadou taxatívne 

vymenovanou v § 237 ods. 1 O. s. p“. Zdôraznil pritom, že „aj za predpokladu, že by tvrdenia 

žalobcu boli opodstatnené, mohli mať za následok nanajvýš vecnú nesprávnosť napadnutého 

uznesenia, ale nezakladali by súčasne prípustnosť dovolania v zmysle § 237 ods. 1 O. s. p.“. 

Prvý senát v náleze sp. zn. I. ÚS 392/2015 z 13. januára 2016 konštatoval, že „právny názor 

najvyššieho súdu, podľa ktorého samotné nedostatočné zistenie skutkového stavu, nesprávne 

právne posúdenie veci alebo nepreskúmateľnosť dovolaním napadnutého rozhodnutia 

nepredstavujú samy osebe odňatie možnosti konať pred súdom [podľa § 237 písm. f) OSP] ani 

iný dôvod prípustnosti dovolania, navyše, ak odôvodnenie dovolaním napadnutého rozsudku 

ako celok zodpovedá parametrom zákonného odôvodnenia (§ 157 ods. 2 OSP), spĺňa 

podmienky ústavne konformného výkladu ustanovení Občianskeho súdneho poriadku 

vymedzujúcich podmienky prípustnosti dovolania (m. m. I. ÚS 141/2011, II. ÚS 418/2012, III. 

ÚS 184/2011, III. ÚS 148/2012, IV. ÚS 481/2011, IV. ÚS 499/2011)“. 

V súvislosti s tým tretí senát poukazuje aj na stanovisko občianskoprávneho kolégia 

najvyššieho súdu z 3. decembra 2015, ktoré, pokiaľ ide o výklad § 237 ods. 1 písm. f) OSP, 

dospelo k názoru, že: „Nepreskúmateľnosť rozhodnutia zakladá inú vadu konania v zmysle § 

241 ods. 2 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku. Výnimočne, keď písomné vyhotovenie 

rozhodnutia neobsahuje zásadné vysvetlenie dôvodov podstatných pre rozhodnutie súdu, 

môže ísť o skutočnosť, ktorá zakladá prípustnosť dovolania podľa § 237 ods. 1 písm. f) 

Občianskeho súdneho poriadku.“ 

Vychádzajúc z uvedeného tretí senát preskúmaním napadnutého uznesenia najvyššieho súdu 

zistil, že nevykazuje znaky arbitrárnosti a zjavnej nezlučiteľnosti jeho účinkov s obsahom 

základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, pretože Občiansky súdny 

poriadok takýto postup a rozhodnutie najvyššiemu súdu výslovne umožňoval a najvyšší súd 

dôvody, ktoré ho viedli k odmietnutiu mimoriadneho opravného prostriedku, zrozumiteľne 

vysvetlil. 

Keďže v danom prípade neexistuje žiadna príčinná súvislosť medzi námietkou porušenia 

základného práva sťažovateľky na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a napadnutým 



uznesením najvyššieho súdu, ústavný súd sťažnosti v tejto časti nevyhovel (bod 4 výroku 

nálezu). 

III. 

Podľa čl. 127 ods. 3 ústavy ústavný súd môže svojím rozhodnutím, ktorým vyhovie sťažnosti, 

priznať tomu, koho práva podľa odseku 1 boli porušené, primerané finančné zadosťučinenie 

(podobne § 56 ods. 4 zákona o ústavnom súde). 

Sťažovateľka v sťažnosti žiadala priznať finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €, ktorú jej mali 

všeobecné súdy uhradiť v dôsledku zrejmého porušenia jej základných práv. Cieľom 

primeraného finančného zadosťučinenia je dovŕšenie ochrany porušeného základného práva 

v prípadoch, v ktorých sa zistilo, že k porušeniu došlo spôsobom, ktorý vyžaduje poskytnutie 

vyššieho stupňa ochrany, nielen deklaráciu porušenia, prípadne príkaz na ďalšie konanie bez 

porušovania základného práva (IV. ÚS 210/04). 

Podľa názoru ústavného súdu v danom prípade predstavuje samotné vyslovenie porušenia 

základného práva sťažovateľky na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy v spojení s 

poskytnutím priestoru krajskému súdu na reparáciu ústavným súdom zistených nedostatkov 

posudzovaného konania dostatočnú satisfakciu, preto sťažovateľke požadované finančné 

zadosťučinenie ústavný súd nepriznal (bod 4 výroku nálezu). 

IV. 

Ústavný súd napokon rozhodol aj o úhrade trov konania sťažovateľky, ktoré jej vznikli v 

dôsledku právneho zastúpenia pred ústavným súdom. Právna zástupkyňa sťažovateľky v 

sťažnosti vyčíslila trovy konania celkovou sumou 537,62 € pozostávajúcou z odmeny za dva 

úkony právnej služby (príprava a prevzatie veci a spísanie sťažnosti) vykonané v roku 2015, 

jeden úkon právnej služby (stanovisko k vyjadreniam predsedníčky krajského súdu a 

predsedníčky najvyššieho súdu) vykonaný v roku 2016, k týmto úkonom prislúchajúce režijné 

paušály, ako aj 20 % daň z pridanej hodnoty. 



Podľa § 36 ods. 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže v odôvodnených prípadoch podľa 

výsledku konania uznesením uložiť niektorému účastníkovi konania, aby úplne alebo sčasti 

uhradil inému účastníkovi konania jeho trovy. 

Ústavný súd v súlade s § 1 ods. 3, § 11 ods. 3, § 13a ods. 1 písm. a) a c) a § 16 ods. 3 vyhlášky 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách 

advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov priznal sťažovateľke 

náhradu trov konania v celkovej sume 296,44 € z dôvodu trov právneho zastúpenia, a to za 

dva úkony právnej služby (príprava a prevzatie veci a písomné vyhotovenie sťažnosti) 

vykonané v roku 2015 v sume po 139,83 € a dva režijné paušály v sume po 8,39 €, ktoré zaviazal 

uhradiť krajský súd (bod 3 výroku nálezu). Ústavný súd k tejto sume nepripočítal daň z pridanej 

hodnoty, pretože dôkaz o registrácii advokátky pre tento druh dane mu ku dňu rozhodovania 

o sťažnosti nebol predložený. Za tretí úkon právnej služby (stanovisko k vyjadreniam 

predsedníčky krajského súdu a predsedníčky najvyššieho súdu) vykonaný v roku 2016 ústavný 

súd sťažovateľke náhradu nepriznal, pretože jeho obsahom neboli žiadne nové skutočnosti, 

ktoré by podstatne prispeli k objasneniu danej veci (bod 4 výroku nálezu). 

Vzhľadom na čl. 133 ústavy, podľa ktorého proti rozhodnutiu ústavného súdu nie je prípustný 

opravný prostriedok, toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia 

účastníkom konania. 

 

Zo správy a zhodnotenia rozhodovania súdov v Slovenskej socialistickej 

republike, prejednaných a schválených občianskoprávnym kolégiom 

Najvyššieho súdu SSR, Cpj 11/77, z 15.6.1977, R 14/1978 

Z odôvodnenia: 

Nemalý podiel bytových vecí na celkovom počte občianskoprávnych sporov ukazuje, aký 

význam má táto oblasť právnych vzťahov pre občanov a aký záujem je na tom, aby v tejto 

oblasti nedochádzalo ku konfliktom, prípadne aby sa vzniknuté konflikty riešili rýchle a 

správne. 



Obývanie bytu občanom sa opiera (pokiaľ nejde o byt vo vlastnom rodinnom domčeku alebo 

o byt v osobnom vlastníctve) v prevažnej väčšine prípadov o právo osobného užívania bytu. 

V občianskom súdnom konaní sa z bytových vecí najčastejšie prejednávajú žaloby o platenie 

úhrady za užívanie bytu a za poskytované služby s tým súvisiace, návrhy na zrušenie práva 

osobného užívania bytu trvale určeného pre ubytovanie pracovníkov organizácie, keď užívateľ 

bytu prestal pre organizáciu pracovať, a návrhy na zrušenie práva spoločného užívania bytu 

manželmi a na rozhodnutie o tom, ktorý z rozvedených manželov bude byt naďalej užívať. 

A. 

Obsah práva užívania bytu 

Problematika súvisiaca s obsahom práva užívania bytu (§ 158 až § 167 O. z.) prichádza vo 

veciach riešených súdmi zriedkavo. Pokiaľ ide o úhradu drobných opráv a nákladov podľa 

ustanovenia § 161 ods. 2 O. z., užívatelia bytov ako aj organizácie rešpektujú úpravu vykonanú 

vyhláškou č. 45/1964 Zb. a úpravu podľa čl. 34 Vzorových stanov stavebných bytových 

družstiev 1) a pokiaľ ide o podrobnosti o spôsobe užívania bytov vychádza sa z ustanovení 

domových poriadkov. 

V súvislosti s obsahom práva užívať byt riešia súdy niekedy otázku nároku organizácie na to, 

aby jej po skončení užívania bytu vydal užívateľ byt vymaľovaný. 

Na Okresnom súde v Komárne vo veci sp. zn. 5 C 261/76 žalujúca bytová organizácia uplatnila 

okrem iného voči užívateľovi, ktorý sa vysťahoval z bytu, nárok na náhradu za vykonané opravy 

v byte, menovite za nastavovanie roliet, za maľovku a za upratanie po maliaroch. Pokiaľ ide o 

maľovku, bolo zistené, že žalovaný užíval byt od 1.9.1969 do 15.4.1974, pričom byt za tento 

čas vôbec nevymaľoval a nevymaľoval ho ani pri odsťahovaní. Súd preto zaviazal žalovaného 

požadovanú sumu zaplatiť vzhľadom na ustanovenia § 3 a § 5 vyhlášky č. 45/1964 Zb. 

Otázku vymaľovania bytu a znášanie nákladov s tým spojených treba riešiť so zreteľom na 

ustanovenie § 161 ods. 1 O. z., podľa ktorého je organizácia povinná odovzdať užívateľovi byt 

v stave spôsobilom na riadne užívanie, v tomto stave ho udržiavať a podľa možnosti aj 

zlepšovať. Keďže byt má byť v stave spôsobilom na riadne užívanie, má užívateľ právo 



požadovať, aby mu bol byt odovzdaný hygienicky nezávadný a aj esteticky vyhovujúci. Na to 

isté má nárok aj organizácia po uvoľnení bytu. Je teda užívateľ bytu povinný po skončení 

užívania a po uvoľnení bytu odovzdať byt organizácii v takom stave, aký zodpovedá jeho 

povinnosti robiť drobné opravy a starať sa o obvyklé udržiavanie. Tak pri odovzdávaní bytu do 

užívania ako aj pri uvoľňovaní bytu pri skončení užívania bude zaiste treba považovať uvedenú 

povinnosť za splnenú, ak bude byt vymaľovaný aspoň základným náterom. Ak sa teda 

organizácia domáha náhrady za potrebný základný náter a s tým spojené upratovanie v byte, 

ktorý žalovaný prevzal vymaľovaný, vypratal ho však v stave nezodpovedajúcom obvyklému 

udržiavaniu v zmysle ustanovenia § 161 ods. 2 O. z., treba jej nárok považovať za oprávnený. 

Pokiaľ ide o nároky na náhradu škody v súvislosti s užívaním bytov 2) treba uviesť, že z dôvodu 

zodpovednosti podľa ustanovenia § 421 O. z. mohol by užívateľ bytu uplatniť svoj nárok 

úspešne aj voči stavebnej organizácii, a nie iba voči vlastníkovi (správcovi) domu. 

Zodpovednosť stavebnej organizácie za škodu vzniknutú zavinenou vadou stavby je totiž 

nezávislá od toho, či a aké nároky by poškodený mohol eventuálne uplatňovať voči 

stavebníkovi. Ak sa teda zistí, že stavebná organizácia nesie zodpovednosť podľa ustanovenia 

§ 421 O. z. za škodu, ktorú spôsobila užívateľovi bytu, treba o nároku rozhodnúť bez ohľadu 

na to, v akom vzťahu je užívateľ bytu voči vlastníkovi domu. 

B. 

Úhrada za užívanie bytu a za služby s tým spojené 

Jednou z hlavných povinností užívateľa bytu je povinnosť platiť úhradu za užívanie bytu a za 

služby, poskytovanie ktorých je spojené s užívaním bytu. Občiansky zákonník (zákon č. 

40/1964 Zb.) upravuje len zásadne spôsob platenia týchto úhrad a určuje možnosti 

poskytnutia primeranej zľavy užívateľovi. 

Úhradu za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu upravuje vyhláška č. 60/1964 Zb. 

Táto vyhláška sa vzťahuje na byty prenechávané do užívania občanov v domoch spravovaných 

socialistickými organizáciami a v domoch v súkromnom vlastníctve. 

Úhradu za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody upravuje vyhláška č. 

197/1957 Ú. v. (Ú. l.) v znení vyhlášky č. 2/1958 Ú. v. (Ú. l.) a vyhlášky č. 78/1954 Ú. v.(č. 



58/1954 Ú. l.) o úhradách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie 

odpadových vôd verejnými kanalizáciami v znení vyhlášky č. 74/1960 Zb. a smernice č. 

112/1955 Ú. v. na vykonanie vyhlášky č. 78/1954 Ú. v. (č. 58/1954 Ú. l.) so zmenami uvedenými 

vo vládnom nariadení č. 99/1966 Zb. a vo vyhláške č. 63/1970 Zb. (v ČSR vo vyhláške č. 

141/1969 Zb.). 

Organizácie uplatňujú úhradu za užívanie bytu obyčajne len proti užívateľovi. Zrejme považujú 

za osobu pasívne legitimovanú v sporoch o úhradu za užívanie bytu iba toho, komu bol byt 

pridelený, prípadne s kým uzavreli dohodu o odovzdaní a prevzatí bytu. Len v ojedinelých 

prípadoch organizácie žalovali aj manželku užívateľa bytu, ktorej vzniklo právo spoločného 

užívania bytu podľa ustanovenia § 175 O. z. 

Pasívne je v týchto prípadoch legitimovaný aj manžel pôvodného užívateľa bytu, ktorému 

vzniklo právo spoločného užívania bytu uzavretím manželstva. 

Organizácie často požadujú úhradu od toho, s kým uzavreli dohodu, a to bez ohľadu na to, či 

jeho právo užívať byt zaniklo opustením spoločnej domácnosti podľa ustanovenia § 181 O. z., 

a či nie. Vychádzajú zrejme z toho, že kým im nebol oznámený tento zánik práva, aby z neho 

mohli vyvodiť dôsledky, je dotyčný užívateľ naďalej povinný platiť úhradu. 

V prípade trvalého opustenia spoločnej domácnosti jedným z manželov zanikne priamo zo 

zákona právo spoločného užívania bytu manželmi. Nezaniká však užívací právny vzťah, ktorý 

ďalej trvá, avšak v zmenenej podobe, pretože oprávneným užívateľom po trvalom opustení 

spoločnej domácnosti jedným z manželov zostáva druhý manžel. Táto zmena sa prejaví i vo 

vzťahu k organizácii, a to tak, že jej práva a povinnosti, ktoré pôvodne smerovali nerozdielne 

voči obidvom manželom, sa zmenia na práva a povinnosti voči manželovi, ktorý v byte zostal. 

Táto zmena v užívacom právnom vzťahu v pomere k organizácii nastáva tiež zo zákona a nie je 

podľa platnej právnej úpravy viazaná na oznamovaciu povinnosť zo strany užívateľov. 

Pretože moment, kedy možno bez pochybností ustáliť, že išlo o trvalé opustenie spoločnej 

domácnosti, môže byť sporný, treba sa zaoberať aj otázkou, či k zániku práva užívať byt 

nedošlo podľa ustanovenia § 183 O. z. 



Trvalým opustením spoločnej domácnosti jedným z manželov prestáva jeho povinnosť platiť 

úhradu za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu, aj keď o tom nezaslal organizácii 

písomné oznámenie (porov. rozhodnutie uverejnené pod č. 30/1974 Zbierky súdnych 

rozhodnutí a stanovísk). 

Vykonateľným rozhodnutím príslušného orgánu o pridelení bytu vznikne občanovi právo na 

uzavretie tejto dohody o osobnom užívaní bytu. Toto svoje právo na uzavretie tejto dohody 

musí občan realizovať v čo najkratšom čase. Ak sa občan ktorému bol pridelený byt, do 15 dní 

po rozhodnutí miestneho národného výboru alebo iného orgánu príslušného podľa zákona o 

hospodárení s bytmi (zákona č. 41/1964 Zb.) do bytu bez vážnych dôvodov nenasťahuje alebo 

neuzavrie s organizáciou dohodu o odovzdaní a prevzatí bytu, môže miestny národný výbor 

alebo iný príslušný orgán svoje rozhodnutie o pridelení bytu zrušiť a byt prideliť inému 

uchádzačovi (§ 28 ods. 6 zákona č. 41/1964 Zb.). Pokiaľ sa teda občan n e n a s ť a h o v a l d o 

prideleného b y t u alebo neuzavrel čo aj len konkludentne dohodu o odovzdaní a prevzatí 

bytu, organizácia nemôže od neho požadovať úhradu. Právny pomer osobného užívania vzniká 

až uzavretím dohody o odovzdaní a prevzatí bytu. 

Vo veci sp. z. 6 C 199/76 Okresný súd v Senici však vyhovel žalobe o úhradu za užívanie bytu, 

hoci žalovaný tvrdil, že sa do bytu nenasťahoval. V zápisnici o pojednávaní bolo totiž uvedené, 

že žalovaný uznáva, že byt mu bol odovzdaný. 

Pokiaľ ide o úhradu za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním b y t u v r o d i n n ý c h d 

o m č e k o c h , platí iná úprava než pri bytoch v domoch bytových organizácií. Podľa 

ustanovenia § 16 vyhlášky č. 60/1964 Zb. platí totiž o úhrade za užívanie bytu a za služby 

spojené s užívaním bytu v rodinných domčekoch v osobnom vlastníctve dohoda dojednaná 

medzi vlastníkom rodinného domčeka a užívateľom bytu. Ak nedôjde k dohode o výške úhrady 

medzi užívateľom a vlastníkom rodinného domčeka, určuje ju miestny národný výbor. 

K službám, poskytovanie ktorých je spojené s užívaním bytu, patrí aj d o d á v k a t e p l a a t e 

p l e j v o d y v domoch vybavených ústredným (diaľkovým) kúrením a zariadením pre dodávku 

teplej vody. Keďže ide o taký druh služieb, pri ktorom je výška úhrady podľa osobitných 

predpisov závislá od skutočností, ktoré sa menia, sú v dohode o užívaní bytu určené iba 

preddavky na úhradu týchto služieb. Tieto preddavky sa platia spolu s úhradou za užívanie 



bytu a vyúčtovávajú sa podľa vyhlášky č. 197/1957 Ú. v. (Ú. l.) za jedno vykurovacie obdobie, 

ktoré trvá od mája do apríla nasledujúceho roku. Úhrada sa má vypočítať v zmysle ustanovenia 

§ 3 a § 4 citovanej vyhlášky na základe zistených skutočných nevyhnutných nákladov 

vynaložených organizáciou na ústredné kúrenie a na dodávky teplej vody, pričom 

nevyhnutnými nákladmi sú najmä cena spotrebovaného paliva, cena odobratej elektrickej 

energie, mzda za obsluhu vykurovacieho zariadenia, nemocenské poistenie kuričov a úhrada 

za odvoz popola a za kominárske práve. Pri správanom výklade treba pod pojem 

"nevyhnutných nákladov" rozumieť potom len také náklady, ktoré boli v konkrétnom prípade 

technicky a ekonomicky skutočne nevyhnutné a zodpovedajú preto nevyhnutným nákladom 

pri riadnej a hospodárnej prevádzke vykurovacieho systému. Či organizácia dodržala toto 

ustanovenie vyhlášky č. 197/1957 Ú. v. (Ú. l.) a či do úhrady zahrnula skutočne len náklady 

nevyhnutné v uvedenom zmysle, je otázka skutková. To znamená, že v sporoch, týkajúcich sa 

zaplatenia nedoplatku alebo vrátenia preplatku, treba konanie zamerať hlavne na zistenie, či 

náklady zodpovedajú ustanoveniu § 3 citovanej vyhlášky a či ich vzhľadom na všetky okolnosti 

možno považovať za nevyhnutné náklady. Výdavkové položky vykázané vo vyúčtovaní úhrady, 

o ktorých sa v konaní zistí, že nie sú nevyhnutnými nákladmi v zmysle ustanovenia § 3 vyhlášky 

č. 197/1957 Ú. v. (Ú. l.), nemôžu byť pojaté do úhrnu úhrady v celom dome, z ktorého sa 

vychádza pri výpočte výšky úhrady pripadajúcej na jednotlivého užívateľa (porovnaj 

rozhodnutie uverejnené pod č. 14/1964 Zbierky rozhodnutí a oznámení súdov ČSSR). 

Užívatelia bytov nie sú teda povinní zaplatiť nadmerné náklady v tých prípadoch, keď 

nadmernosť bola zrejme spôsobená zavinením organizácie. Môže ísť o neodborné 

vykurovanie, zlé hospodárenie s palivom, zanedbanie niektorých povinností zamestnancami 

bytovej organizácie, zlú údržbu vykurovacieho systému a pod. Takého nadmerné náklady 

nemôžu byť v žiadnom prípade nevyhnutnými nákladmi v zmysle ustanovenia § 3 vyhlášky č. 

197/1957 Ú. v. (Ú. l.) a nemôžu preto ísť na ťarchu užívateľov bytov. 

Otázke preskúmania správnosti vyúčtovania úhrady za ústredné kúrenie a dodávku teplej vody 

mali by teda súdy venovať náležitú pozornosť a mali by podľa ustanovenia § 5 O. s. p. 

poskytovať užívateľom bytov poučenie, aké nároky môžu uplatňovať proti organizácii, keď 

bolo teplo (teplá voda) dodávané v medziach dodávkových noriem stanovených v § 15 



vyhlášky č. 197/1957 Ú. v. (Ú. l.), ale užívatelia majú odôvodnené pochybnosti o tom, či 

vyúčtovanie úhrady zodpovedá ustanoveniam § 3 a § 4 tejto vyhlášky. 

Súdy v niektorých prípadoch nepreskúmavajú správnosť vyúčtovania úhrady za ústredné 

kúrenie a dodávku teplej vody, predloženého organizáciou, keď žalovaní nenamietajú výšku 

nákladov. Treba však vždy pristúpiť k preskúmavaniu správnosti vyúčtovania, pričom 

opodstatnenosť nákladov možno preskúmať aj na základe znaleckého posudku (napr. znalca z 

odboru energetiky). 

Nerušený výkon užívacieho práva k bytu sa zabezpečuje okrem iného právom užívateľa na 

primeranú z ľ a v u z ú h r a d y z a u ž í v a n i e b y t u , dokiaľ organizácia napriek upozorneniu 

užívateľa neodstráni v byte alebo v dome závadu, ktorá buď podstatne alebo po dlhší čas 

zhoršuje jeho užívanie, alebo ak je užívanie bytu zhoršené neplnením alebo zlým plnením 

služieb. Rovnaké právo má užívateľ, ak podstatné alebo po dlhší čas trvajúce zhoršenie 

podmienok užívanie bolo zapríčinené stavebnými úpravami v dome (§ 170 ods. 1 a 2 O. z.). 

Právo na zľavu patrí užívateľovi vo všetkých týchto prípadoch iba vtedy, ak v zmysle 

ustanovenia § 162 O. z. sám po predchádzajúcom upozornení organizácie neodstránil závadu; 

ak užívateľ sám odstránil tieto závady, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov 

proti organizácii, a nie na zľavu z úhrady za užívanie. 

Občiansky zákonník nevymedzuje pojem "podstatného" ani "po dlhší čas" trvajúceho 

zhoršenia užívania, a preto tieto pojmy treba vykladať osobitne vo vzťahu ku konkrétnym 

závadám. 

Vo veci sp. zn. 7 C 34/76 Okresný súd v Prievidzi zamietol žalobu bytového podniku podanú 

proti žalovanej užívateľke bytu, a to v tej časti, ktorou bol uplatnený doplatok na zaplatenie 

úhrady za užívanie bytu; za primeraný rozsah zľavy súd považoval 50 %, lebo žalobca ani po 

upozorneniach na vady bytu, ktoré znemožňovali jeho užívanie v polovici podlahovej plochy, 

tieto vady neodstránil. Išlo o zatekanie vody do izby zaberajúcej polovicu obytnej plochy, čo 

malo za následok vytváranie plesne a zápach v celom byte a tým aj jeho hygienickú závadnosť. 

Súd s poukazom na obsah záznamu o obhliadke bytu zástupcami MestNV v P. a žalobcu výrok 

o zamietnutí žaloby odôvodnil tým, že 50 % zníženie zodpovedá zistenej závade. Rozsah 

zníženia určil voľnou úvahou (§ 136 O. s. p.). 



Právo na zľavu podľa ustanovenia § 170 ods. 1 O. z. možno uplatniť len vtedy, ak ide o závady 

odstrániteľné. Účelom tohto zákonného ustanovenia je totiž prinútiť organizáciu spravujúcu 

byt k včasnému odstráneniu závad. Pokiaľ by súd dospel k záveru, že ide o neodstrániteľnú 

závadu, ktorá vznikla po určení výšky úhrady za užívanie bytu dohodou alebo správnym 

rozhodnutím, nešlo by o prípad uvedený v ustanovení § 170 ods. 1 O. z., ale o prípad 

eventuálneho nového určenia výšky úhrady za užívanie bytu v zmysle ustanovení § 156 ods. 1 

O. z. a § 20 vyhlášky č. 60/1964 Zb. (porov. rozhodnutie uverejnené pod č. 70/1967 Zbierky 

rozhodnutí a oznámení súdov ČSSR). Ustanovenie § 170 O. z. sa vzťahuje aj na družstevný byty 

(pozri rozhodnutie uverejnené pod č. 51/1973 Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk). 

Na otázku, či a za akých podmienok má užívateľ bytu právo na zľavu z úhrady za užívanie bytu 

z toho dôvodu, že do jeho bytu zariadeného na ústredné vykurovanie a dodávku teplej vody 

bolo dodávané teplo (teplá voda) sústavne pod dodávkové normy, prípadne nebolo dodávané 

vôbec, treba uviesť, že právo na zľavu z úhrady z tohto dôvodu užívateľ zásadne má. 

Predpokladom tohto práva je však skutočnosť, že užívateľ môže užívať byt len obmedzene. Či 

k tomu došlo zavinením či bez zavinenia organizácie, nie je pre právo užívateľa rozhodujúce 

(pozri rozhodnutie uverejnené pod č. 51/1973 Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk). 

Vo veci sp. zn. 4 C 681/76 Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi žalovaný namietal 

nedostatočné vykurovanie bytu a nedostatočnú dodávku teplej vody. Hodnotením výpovedí 

svedkov (spoluobyvateľov domu) súd zistil, že teplota v byte žalovaného sa pohybovala medzi 

14 - 15 oC. Cez zimné mesiace žalujúca bytová organizácia len zriedka dodávala teplú vodu, 

cez letné mesiace vôbec nie. Súd prvého stupňa v odôvodnení rozsudku uviedol, že užívateľ 

má podľa ustanovenia § 170 O. z. právo na primeranú zľavu z úhrady za užívanie okrem iného 

v prípade vadného plnenia služieb, poskytovanie ktorých je s užívaním bytu spojené. Žalujúca 

organizácia nesplnila povinnosti podľa vyhlášky č. 197/1957 Ú. v. (Ú. l.), keď teplota v byte 

nedosahovala minimum 18 oC a keď nedodávala teplú vodu podľa uvedenej vyhlášky. 

Vzhľadom na výsledky dokazovania považoval súd za primeranú zľavu 30 % z úhrady za 

užívanie bytu a služby s ním spojené. 

Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb.) pripúšťa možnosť poskytnutia primeranej z ľ a v y 

z ú h r a d y z a s l u ž b y , poskytovanie ktorých je spojené s užívaním bytu, ak služby vykazujú 



určité závady. Na primeranú zľavu z úhrady za služby má užívateľ právo, dokiaľ ich organizácia 

riadne a včas neplní (§ 170 ods. 3 O. z.). 

Medzi najbežnejšie služby, ktoré organizácie poskytujú užívateľom bytov, patrí vykurovanie 

bytu a dodávku teplej vody. Často dochádza ku sporom medzi organizáciou a užívateľom bytu 

práve pre vadné plnenie týchto služieb a súdy rozhodujú o priznaní zľavy z úhrady za ústredné 

vykurovanie a dodávku teplej vody, ktorej sa domáha užívateľ bytu. 

Je veľmi dôležité z hľadiska právneho posúdenia otázky rozsahu práva na primeranú zľavu z 

úhrady, aby súd pri konkrétnom riešení jednotlivých sporov starostlivo skúmal všetky príčiny 

toho, že organizácia vynaložením nevyhnutných nákladov v zmysle ustanovenia § 3 vyhlášky 

č. 197/1957 Ú. v. (Ú. l.) nedokázala zabezpečiť užívateľovi teplo a pravidelnú dodávku teplej 

vody v rámci dodávkových noriem. Tie majú význam pre určenie rozsahu nároku na zľavu z 

úhrady z hľadiska primeranosti zľavy, nie však pre posúdenie dôvodnosti nároku samého, 

ktorý zásadne užívateľovi prináleží vo všetkých prípadoch, keď dodávanie tepla nezodpovedá 

dodávkovým normám. 

Keby sa však nedostatky v dodávke tepla vyskytli len náhodile, prípadne v takom malom 

rozsahu, že by nešlo už o závady podstatné, ani také, ktoré po dlhší čas zhoršujú užívanie bytu, 

nebolo by možné užívateľovi priznať zľavu z úhrady. 

Pri posudzovaní nároku na primeranú zľavu z úhrady z dôvodov nedostatočnej dodávky tepla 

treba mať ďalej na zreteli, že o vadné plnenie služieb pôjde len vtedy, keď dodávanie tepla 

sústavne pod dodávkové normy je priamym dôsledkom nedostatkov vo vykurovacom systéme 

samom alebo vo vlastnej prevádzke ústredného kúrenia. Nejde o vadné plnenie služieb a 

užívatelia nemôžu uplatňovať nárok na zľavu z úhrady podľa ustanovenia § 170 ods. 3 O. z., 

keď dodávanie tepla sústavne pod dodávkové normy bolo spôsobené skutočnosťami, ktoré s 

funkciou vykurovacieho systému alebo s jeho prevádzkou bezprostredne nesúvisia (napr. 

nedostatočná tepelná izolácia vykurovaných miestností, zlé tesnenie okien v týchto 

miestnostiach, chybné okná a pod.). Tieto skutočnosti môžu byť podkladom pre vznik nároku 

na zľavu z úhrady za užívanie bytu. 

Všetko to, čo je uvedené v súvislosti s vadnou alebo nedostatočnou dodávkou tepla, platí 

obdobne aj pokiaľ sa týka podstatných nedostatkov v dodávke teplej vody do bytu. 



Právo na zľavu z úhrady za služby možno priznať aj užívateľom družstevného bytu. 3) Priznanie 

práva na túto zľavu je už výslovne uvedené v čl. 42 Vzorových stanov stavebných bytových 

družstiev. 

P r á v o n a z ľ a v u z úhrady za užívanie bytu alebo za služby treba u p l a t n i ť u o r g a n i z 

á c i e bez zbytočného o d k l a d u . Právo zanikne, ak sa neuplatnilo do 6 mesiacov odo dňa, 

keď došlo ku skutočnostiam, ktoré toto právo zakladajú (§ 171 O. z.). Pokiaľ organizácia neuzná 

právo užívateľa na poskytnutie zľavy z úhrady za užívanie alebo za služby, má užívateľ možnosť 

svoje právo uplatniť na súde v trojročnej premlčacej dobe počítanej odo dňa, keď uplatnil svoje 

právo u organizácie. 

V súvislosti s uplatnením práva na zľavu z úhrady za užívanie bytu alebo za služby nie je však 

jednotná prax súdov, pokiaľ ide o formu tohto uplatnenia. Je zrejmé, že nemožno trvať na 

písomnom uplatnení práva na zľavu doporučeným listom adresovaným organizácii, i keď táto 

forma sa javí najmä z hľadiska riešenia eventuálneho sporu najvhodnejšia. V zmysle 

ustanovenia § 34 O. z. a s ohľadom na to, že písomná forma uplatnenia nárokov podľa 

ustanovenia § 171 O. z. nie je zákonom predpísaná, p o s t a č í a j ú s t n e u p l a t n e n i e 

nárokov u organizácie. 

Právo na zľavu z úhrady za užívanie bytu alebo za služby je dôležitým právom užívateľa bytu. 

K realizácii tohto práva je potrebné, aby ho užívateľ uplatnil, inak p r á v o z a n i k á . Právo na 

zľavu musí užívateľ uplatniť do 6 mesiacov odo dňa, keď nastala skutočnosť zakladajúca právo 

na zľavu (napr. do 6 mesiacov od toho času, čo prestal chodiť výťah) a k uplatneniu musí dôjsť 

u organizácie. V tých prípadoch, kde sa vyžaduje predchádzajúce upozornenie pre vznik práva 

na zľavu (závada je podstatná alebo zhoršuje po dlhší čas užívanie bytu), plynie 6 mesačná 

doba od upozornenia. Uplatnením práve u organizácie sa zamedzí jeho zánik. 

Odo dňa tohto uplatnenia však plynie ďalšia trojročná premlčacia doba, a keby užívateľ v tejto 

dobe právo neuplatnil na súde, d o š l o by k jeho p r e m l č a n i u . 

Ak ide o vadu zakladajúcu právo na zľavu a užívateľ bytu toto právo do 6 mesiacov neuplatní, 

vada však trvá ďalej, neznamená to, že by užívateľ nemohol už nikdy viac z titulu uvedenej 

vady zľavu žiadať. 



Podľa ustálenej súdnej praxe nepovažuje sa nárok na úhradu za užívanie bytu za nárok na 

opakujúce sa dávky v zmysle ustanovenia § 154 ods. 2 O. s. p. Ide síce o plnenia, ktoré sa 

mesačne pravidelne opakujú, ku vzniku nároku na každé z nich však musí pristúpiť ďalšia 

skutočnosť, totiž ďalšie bývanie. Nemožno teda považovať ani právo na zľavu z úhrady za 

užívanie bytu za jeden celok, ktorý preklúziou raz navždy zaniká, ale za súhrn práv na zľavu z 

každej jednotlivej mesačnej zročnej úhrady, ku vzniku ktorých sa žiada, aby trvalo užívanie 

bytu, aby trvala vada zakladajúca tento nárok a aby úhrada bola zročná. 

Neuplatnením práva do 6 mesiacov z a n i k á l e n p r á v o n a z ľ a v u z každej j e d n o t l i v 

e j m e s a č n e j ú h r a d y , nie však definitívne s neobmedzenou účinnosťou do budúcnosti 

právo na zľavu z úhrady vôbec. Pri trvajúcej vade môže sa teda užívateľ úspešne domáhať aj v 

budúcnosti zľavy, pravdaže nie vyššej než za obdobie 6 mesiacov pred uplatnením. 

C. 

Používanie ustanovenia § 177 O. z. 

Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb.) zveruje rozhodovanie sporov o ďalšom užívaní bytu 

manželov po rozvode ich manželstva súdom. Súdy sú povolané rozhodovať skutkove a právne 

zložité prípady, poznajú dôvody rozvodu manželstva, ako aj pomer manželov k deťom, a preto 

najlepšie môžu posúdiť, ktorému z rozvedených manželov má byt pripadnúť. 

Otázkami rozhodovania súdov vo veciach zrušenia práva spoločného užívania bytov manželmi 

sa podrobne zaoberal bývalý Najvyšší súd v Rozbore a zhodnotení praxe súdov pri výklade a 

používaní ustanovenia § 177 O. z., Pls 6/65 z 1.10.1965, uverejnenom pod III/1965 Zbierky 

rozhodnutí a oznámení súdov ČSSR (str. 297) a v zborníku Najvyššieho súdu ČSSR "Nejvyšší 

soud o občanském soudním řízení a o řízení před státním notářstvím", SEVT, Praha 1974, str. 

453 - 473 (pozri tiež č. 1/1974 Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk). Zo záverov uvedených 

v citovanom rozbore a zhodnotení aj táto správa vychádza. 

V ustanovení § 177 O. z. sa vychádza z toho, že rozvedení manželia sa v prvom rade majú o 

užívaní bytu dohodnúť. Len keď sa nedohodnú, súd na návrh jedného z manželov rozhodne, 

že sa zrušuje právo spoločného užívania bytu a súčasne určí, ktorý z manželov bude byt ďalej 



užívať. Táto zásada platí aj u družstevných bytov, pokiaľ boli manželia aj spoločne členmi 

družstva. 

O dohodách podľa ustanovenia § 177 O. z., ktoré môžu byť uzavierané rozvedenými manželmi 

písomne, ústne i konkludentými činmi, platia ustanovenia štvrtej hlavy prvej časti Občianskeho 

zákonníka o právnych úkonoch. D o h o d y nemusia byť schvaľované štátnym orgánom, avšak 

môžu sa stať predmetom zmieru schváleného súdom podľa ustanovenia § 99 O. s. p. (i v 

zmierovacom konaní podľa ustanovení § 67 a nasl. O. s. p. ). Dohody uzavreté ešte pred 

rozvodom s odkladacou podmienkou, že sa stanú účinnými ku dňu právoplatnosti rozsudku o 

rozvode, sú neplatné. 4) 

Dohodou podľa ustanovenia § 177 ods. 1 a 2 O. z. je len také dojednanie rozvedených 

manželov o užívaní bytu, podľa ktorého bude byt ďalej užívať len jeden z nich a druhý sa 

zaviaže z bytu sa vysťahovať buď do iného bytu, ktorý sa mu pridelí, alebo do bytu získaného 

inak (napr. družstevnou výstavbou, do bytu svojich rodičov či nového manžela atď.). Táto 

dohoda zahŕňa zrušenie práva spoločného užívania bytu manželmi i určenie, kto z 

rozvedených manželov bude byt ďalej užívať. 

Niekedy sa rozvedení manželia dohodnú tak, že každý z nich bude užívať samostatne určitú 

miestnosť doteraz spoločne obývaného bytu, že tento byt zamenia za dva byty atď. Dohody 

rozvedených manželov, podľa ktorých majú byt užívať určitým dohodnutým spôsobom i 

naďalej obaja, nie sú dohodami podľa ustanovenia § 177 ods. 1 O. z., ale dohodami o ďalšom 

výkone práva spoločného užívania bytu až do času, než dôjde k jeho zrušeniu spôsobom 

uvedeným v § 177 O. z. O obsahu výkonu tohto práva spoločného užívania bytu platia 

ustanovenia § 172 až § 174 O. z. ako všeobecné ustanovenia, platné pre všetky prípady práva 

spoločného užívania bytu. 

Pokiaľ sa dohoda podľa ustanovenia § 177 O. z. nestala predmetom zmieru schváleného 

súdom (§ 69, § 99 O. s. p.), môže sa rozvedený manžel, ktorý má podľa nej byt ďalej užívať, 

domáhať jej splnenia žalobou, ak nebola splnená. 

P r á v o s p o l o č n é h o u ž í v a n i a bytu manželmi (prípadne aj spoločného užívania 

družstevného bytu manželmi) v z n i k á po 1.4.1964, t. j. po účinnosti Občianskeho zákonníka, 

zo zákona predovšetkým vtedy, ak počas trvania manželstva obidvaja manželia alebo i len 



jeden z nich nadobudnú právo užívať byt a trvale spolu žijú (§ 175 O. z.). Podľa ustanovenia § 

176 O. z. vznikne zo zákona dňom uzavretia manželstva právo spoločného užívania bytu 

manželmi rovnako k bytu toho z manželov, ktorý nadobudol právo užívať byt už pred 

uzavretím manželstva. Podľa ustanovenia § 176 O. z. bude treba posudzovať aj tie prípady, 

keď obidvom účastníkom bol podľa ustanovenia § 172 O. z. byt pridelený do spoločného 

užívania ešte pred ich sobášom s ohľadom na ich pomer druha a družky. 

Konečne podľa ustanovenia § 501 O. z. vzniklo toto právo dňom 1.4.1964 i k tomu bytu, ktorý 

nadobudol ešte pred účinnosťou Občianskeho zákonníka do užívania jeden z manželov, pokiaľ 

spolu manželia v tom čase trvale žili. 

Pri rozhodovaní podľa ustanovenia § 177 O. z. musia súdy náležite zisťovať, či došlo k vzniku 

práva spoločného užívania bytu obidvoma manželmi a či v čase rozhodovania súdu toto právo 

ešte trvalo. Súdy toto vždy dôsledne nerobia. Vychádzajú často zo zhodných prednesov 

účastníkov a nie vždy si vyžadujú stanovisko príslušného národného výboru (§ 128 ods. 1 O. s. 

p.), rozhodnutie o pridelení bytu, prípadne dohodu o užívaní bytu. Často vykonávajú zistenie 

len pri rozdielnych údajoch účastníkov. 

Napr. vo veci sp. zn. 4 C 41/76 Okresného súdu v Leviciach bolo už v samom návrhu uvedené, 

že odporca sa zo spoločného bytu odsťahoval a zobral so sebou celé zariadenie. Napriek tomu 

súd zrušil účastníkom právo spoločného užívania bytu na základe prejavu odporcu, že súhlasí 

s tým, aby byt užívala navrhovateľka a v tomto smere rozhodol. Súd vôbec nehodnotil 

okolnosti, za ktorých sa odporca odsťahoval z bytu, hoci nasvedčovali tomu, že odporcovi už 

zaniklo právo užívania k tomuto bytu (§ 181 O. z.). 

Ustanovenie § 181 O. z. platí s použitím § 496 O. z. aj pre prípady, že jeden z rozvedených 

manželov, ktorí bývali po rozvode v spoločnom byte, sa z tohoto bytu vysťahuje. V dôsledku 

toho neprichádza už do úvahy ustanovenie § 177 O. z. 

Pokiaľ ide o d r u ž s t e v n é b y t y rozvedených manželov, niektoré súdy zisťujú dotazom na 

stavebné bytové družstvo, o aký byt ide, iné vychádzajú iba z prednesov účastníkov, prípadne 

len z obsahu návrhu. V niektorých prípadoch sa však dopyt na stavebné bytové družstvo týka 

iba zistenia, komu navrhuje družstvo zachovanie členstva a pridelenie bytu, a nie aj toho, či 

vôbec išlo o spoločné členstvo, prípadne kedy došlo k vzniku práva na pridelenie bytu. 5) 



So zreteľom na ustanovenie § 182 O. z. nevzniká právo spoločného užívania bytu manželmi (§ 

175 a nasl. O. z.), prípadne právo spoločného užívania bytu (§ 172 a nasl. O. z. ) k b y t o m t r 

v a l e u r č e n ý m p r e u b y t o v a n i e p r a c o v n í k o v organizácie; nemožno teda v 

uvedených prípadoch rozhodovať ani podľa ustanovenia § 177 O. z. Ak súd zistí, že v danej veci 

ide o byt trvale určený pre ubytovanie pracovníkov organizácie, poučí účastníka, aby vzal návrh 

späť, prípadne návrh zamietne. 

Ak ide o byt trvale určený pre ubytovanie pracovníkov organizácie, nemožno v žiadnom 

prípade vyhovieť návrhu v tej časti, ktorou sa žiada o zrušenie práva spoločného užívania bytu. 

Pokiaľ však navrhovateľ žiada aj o to, aby odporca bol zaviazaný takýto byt vypratať, treba 

robiť rozdiel podľa toho, ktorému z rozvedených manželov bol byt pridelený. Žalobe o 

vypratanie bytu trvale určeného pre ubytovanie pracovníkov organizácie podanej manželom, 

ktorému samému bol byt pridelený, bude treba vyhovieť. 

Pred rozhodnutím podľa ustanovenia § 177 O. z. treba vždy zisťovať aj to, či k b y t u v r o d i n 

n o m d o m č e k u skutočne vzniklo právo spoločného užívania bytu manželmi a či snáď nejde 

o užívanie bytu z titulu vecného práva (či už so zreteľom na výlučné vlastníctvo jedného z 

manželov, alebo na bezpodielové, prípadne podielové spoluvlastníctvo oboch manželov). O 

rozhodovanie podľa ustanovenia § 177 O. z. môže ísť len v prípade, ak účastníci majú (prípadne 

mali) k bytu alebo k jeho časti (§ 394 ods. 3 O. z.) právo spoločného osobného užívania. Ak ide 

o byt v rodinnom domčeku, treba sa teda zaoberať vždy otázkou, aký je právny dôvod užívania 

bytu. 

Ak bol podaný návrh na rozhodnutie podľa ustanovenia § 177 O. z., hoci sa už r o z v e d e n í 

m a n ž e l i a d o h o d l i o užívaní bytu, má súd navrhovateľa poučiť, že sa má žalobou domáhať 

plnenia uzavretej dohody. Nie je správny postup, ak súd bez ďalšieho návrh zamietne. Nie je 

pritom vylúčené, aby do tých čias, kým nepôjde k vysťahovaniu toho manžela, ktorý nie je 

určený za výlučného užívateľa, bolo užívanie bytu s použitím analógie ustanovenia § 174 O. z. 

upravené, pravdaže ako provizórium do vysťahovania povinného. 6) 

Niet dôvodu ani na zastavenie konania, pretože uzavretie platnej dohody rozvedených 

manželov o užívaní bytu nie je takou skutočnosťou, ktorá by bránila konať a meritórne 

rozhodnúť o podanom návrhu. Možno poukázať v tejto súvislosti na výklad uverejnený v 



Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk pod č. 42/1972 (str. 261), podľa ktorého treba 

zamietnuť návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bývalí 

manželia uzavreli platnú dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

Pri rozhodovaní o tom, k t o r ý z m a n ž e l o v b u d e b y t ď a l e j u ž í v a ť , súdy majú vziať 

zreteľ predovšetkým na záujme maloletých detí, ktoré majú manželia spolu, ale aj detí iba 

jedného z manželov, ďalej detí plnoletých, počet rodinných príslušníkov, ktorí budú v byte 

bývať, potreby manželov z hľadiska ich zdravotného stavu, pracovné a sociálne pomery a majú 

hodnotiť aj príčiny rozvodu manželstva podľa rozsudku o rozvode.7) Pri rozhodovaní o ďalšom 

užívaní bytu rozvedených manželov, najmä ak nemajú maloleté deti, má súd uvážiť najmä 

pomery týchto manželov, ich pracovné zaradenie a spoločenský význam ich práce, občiansku 

aktivitu a triedny profil, má prihliadnuť i na okolnosti rozvratu manželstva a musí mať na zreteli 

aj účelné využitie bytu, ako aj to, či u osôb, ktoré zostanú v byte bývať, sú predpoklady pre 

pokojné a usporiadané spolužitie (pozri rozhodnutie uverejnené pod č. 13/1973 Zbierky 

súdnych rozhodnutí a stanovísk). Vyskytujú sa tiež prípady, že súd berie pri rozhodovaní do 

ohľadu aj kvalitu bytu alebo skutočnosť, či a kto z manželov má povinnosť platiť napr. tzv. 

stabilizačnú pôžičku, poskytnutú na získanie bytu. 

Napr. Okresný súd v Trnave vo veci sp. zn. 15 C 1430/76 bral do úvahy, že rozvedený manžel 

je slepý, odkázaný na opatrovateľskú službu a že je zvyknutý na svoje doterajšie prostredie. 

Otázku, kto bude ako člen družstva byt ďalej užívať, rieši súd len veľmi zriedka v rámci konania 

o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa ustanovení § 149 ods. 3 a § 

150 O. z. Oveľa častejšie sa účastníci domáhajú iba rozhodnutia podľa ustanovenia § 177 ods. 

2, veta druhá, O. z. bez súčasného vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov. O 

takto podanom návrhu má súd rozhodnúť iba podľa ustanovenia § 177 ods. 2 o. z., to znamená 

zrušiť právo spoločného užívania bytu a určiť, ktorý z účastníkov bude ako člen družstva byt 

ďalej užívať. 

Rozhodnutie podľa ustanovenia § 177 ods. 2 O. z. o ďalšom užívaní družstevného bytu nie je 

viazané na to, aby sa súčasne rozhodovalo aj o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva. 

Tým, že sa určí, kto bude ako člen družstva byt ďalej užívať, rieši sa, pravda, aj otázka členského 

podielu, ktorý pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva bude musieť pripadnúť tomu, 



kto sa stal užívateľom bytu ako člen družstva. 8) Ale to, čo je podstatné pre vyporiadanie, totiž 

otázka, či a akou sumou bude nadobúdateľ členského podielu povinný vyplatiť zo zostatkovej 

hodnoty tohto podielu druhého účastníka, zostáva tu otvorené. V akých podieloch sa hodnota, 

ktorú predstavoval majetok tvoriaci bezpodielové spoluvlastníctvo účastníkov rozdelí, 

prípadne čo ktorý z manželov z tohto majetku nadobudne do svojho výlučného vlastníctva a 

za akú výplatu, bude vecou vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva, pri ktorom bude 

treba iba prihliadnuť na to, že členský podiel musí pripadnúť tomu, kto sa stal užívateľom bytu. 

Nie je vylúčené, že sa účastníci dohodnú o užívaní bytu, budú sa však súdnym návrhom 

domáhať vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva; práve tak však nie je vylúčené, že sa 

účastníci budú domáhať rozhodnutia podľa ustanovenia § 177 O. z. o ďalšom užívaní 

družstevného bytu, ale po tomto rozhodnutí sa na vyporiadaní bezpodielového 

spoluvlastníctva dohodnú. 

Pravdaže účastníci by mali byť poučení o tom, že rozhodnutím podľa ustanovenia § 177 ods. 2 

O. z. o družstevnom byte sa v konečných dôsledkoch rieši aj otázka členského podielu, pretože 

ten, komu sa prizná právo užívať byt, bude členom družstva, a teda pri vyporiadaní mu 

pripadne aj členský podiel. 

D. 

Návrhy na zrušenie práva osobného užívania bytu 

Ustanovenie § 184 O. z. uvádza štyri prípady, v ktorých súd môže zrušiť právo osobného 

užívania bytu, pričom (s výnimkou prípadu uvedeného pod písm. a/) ide napospol o situácie, 

v ktorých sa užívateľ bytu dostáva do konfliktu so zásadami socialistického spolužitia alebo 

štátnej bytovej politiky. V prípade uvedenom v § 184 O. z. pod písm. a) sa účastník dostáva do 

konfliktu so záujmami organizácií, ktoré na polenie svojich spoločenských a hospodárskych 

úloh potrebujú pracovníkov a týmto pracovníkom poskytujú byty. 

Vo všetkých prípadoch uvedených v ustanovení § 184 O. z. ide o zrušenie práva osobného 

užívania bytu. Predpokladom možnosti použiť toto ustanovenie je skutočnosť, že takého právo 

platne vzniklo, že totiž občan, proti ktorému návrh smeruje, bol nielen faktickým, ale aj 

právnym užívateľom bytu a nemal iba právo bývania, oprávnenie dočasne v byte bývať alebo 



sa zdržovať, ale že mal právo osobného užívania bytu, ako ho upravuje prvá hlava tretej časti 

Občianskeho zákonníka. 

Iba v tomto prípade totiž možno právo osobného užívania bytu zrušiť. Tam, kde takého právo 

nevzniklo, možno občana zaviazať, aby byt vypratal, vysťahoval sa z neho alebo zakázať mu 

jeho užívanie; nemožno mu však zrušiť právo užívať byt, pretože Občiansky zákonník (zákon č. 

40/1964 Zb.), aj keď v § 184 hovorí všeobecne o zrušení práva užívať byt, myslí tým zrušenie 

práva osobného užívania bytu podľa ustanovenia § 153 a nasl. O. z. Ak teda niekto má aj právo 

zotrvávať v byte (napr. ako rodinný príslušník alebo príslušník domácnosti toho, kto má na byt 

právo osobného užívania, prípadne ako bývalý manžel, ktorý dosiaľ nedostal iný byt, alebo ako 

občan, ktorému bol byt prenechaný do dočasného užívania a pod.) a ak nastali okolnosti 

odôvodňujúce zánik alebo zrušenie tohto jeho oprávnenia, nemožno v uvedenom prípade 

rozhodovať podľa ustanovenia § 184 O. z.; občan tu totiž právo osobného užívania bytu nemal. 

Z tohto hľadiska treba najmä pozorne zisťovať a hodnotiť, či občan, proti ktorému návrh na 

zrušenie práva užívať byt smeruje, užíva byt na základe svojho vlastného práva osobného 

užívania, a či z iného právneho dôvodu. 

Otázkami rozhodovania súdov podľa ustanovenia § 184 O. z. sa podrobne zaoberal bývalý 

Najvyšší súd v Rozbore a zhodnotení praxe súdov pri výklade a používaní ustanovenia § 184 O. 

z., Prz 39/65 z 30.8.1965, uverejnenom v zborníku Najvyššieho súdu ČSSR "Nejvyšší soud o 

občanském soudním řízení a o řízení před státním notářstvím", SEVT, Praha 1974, str. 474 - 

498. Na tento rozbor správa v tejto časti nadväzuje. 

K ustanoveniu § 1 8 4 p í s m . a ) O . z . : 

Za byty trvale určené pre ubytovanie pracovníka organizácie sa podľa ustanovenia § 7 vyhlášky 

č. 45/1964 Zb. považujú podnikové byty (§ 66 zákona č. 41/1964), byty vystavené v podnikovej 

bytovej výstavbe z vlastných voľných prostriedkov podnikov (§ 17 a nasl. vyhlášky č. 94/1959 

Ú. v. (Ú. l.) po 27.4.1960 v znení vyhlášky č. 47/1960 Zb. 9) a služobné byty (§ 67 zákona č. 

41/1964 Zb.). 

Organizácie obyčajne podávajú návrh na zrušenie práva užívať byt podľa ustanovenia § 184 

písm. a) O. z. p r o t i svojmu b ý v a l é m u p r a c o v n í k o v i , ktorému bol byt pridelený a s 



ktorým uzavreli dohodu o odovzdaní a prevzatí bytu. Treba aj tu vždy zistiť, komu vznikol právo 

užívania bytu. Toto právo vzniká iba tomu občanovi, ktorému bol byt pridelený a ktorý uzavrel 

s organizáciou dohodu o odovzdaní a prevzatí tohto bytu. Obvykle ide o pracovníka 

organizácie; sú však výnimočné prípady, keď sa byt pridelí občanovi, ktorý nepracuje v 

organizácii. 

K chybným kvalifikáciám právnych vzťahov dochádza predovšetkým vtedy, keď organizácia 

uzavrie dohodu o odovzdaní a prevzatí bytu so svojím pracovníkom a po zániku pracovného 

pomeru dotyčný pracovník byt opustí, v byte však zostane jeho manželka, prípadne bývalé 

manželka. 

Ustanovenie § 175 ods. 1 O. z., podľa ktorého ak za trvania manželstva manželia (alebo jeden 

z nich) nadobudnú právo užívať byt, vznikne právo spoločného užívania bytu obidvoma 

manželmi, sa nevzťahuje na byty trvale určené pre ubytovanie pracovníkov organizácie (§ 182 

O. z.). To znamená, že manžel pracovníka, ktorému bol pridelený takýto byt, má síce právo 

bývania v tomto byte, nevzniklo mu však právo užívať byt v zmysle ustanovenia § 175 ods. 1 

O. z. Toto právo nemal ani počas trvania manželstva a teda ani po zániku manželstva. Pretože 

však tento manžel pôvodne býval v byte právom ako manžel užívateľ bytu, nemožno ho 

považovať ani po rozvode manželstva za osobu, na ktorú sa vzťahuje ustanovenie § 157 O. z. 

Povinnosť vypratať byt má podľa ustanovenia § 187 ods. 1 O. z. iba pri poskytnutí náhradného 

bytu alebo náhradného ubytovania. 

Je teda chybné, ak súd zrušuje podľa ustanovenia § 184 písm. a) O. z. právo užívať byt napr. aj 

manželka pracovníka, ktorá toto právo nikdy nemala. 

Vo veci sp. zn. 7 C 393/76 Okresného súdu v Bardejove sa napr. domáhala zrušenia práva 

užívať byt organizácia proti vdove po pracovníkovi, ktorému bol pridelený podnikový byt. 

Správne zamietol Okresný súd v Banskej Bystrici návrh na zrušenie práva užívať byt podľa 

ustanovenia § 184 písm. a) O. z. vo veci sp. zn. 8 C 507/75. Organizácia pridelila byt svojmu 

pracovníkovi, ten sa rozviedol a po rozvode zostala v byte bývať jeho rozvedená manželka, 

ktorá sa znovu vydala a návrh na zrušenie práva užívať byt bol podaný proti jej terajšiemu 

manželovi. Súd správne v odôvodnení uviedol, že ustanovenie § 184 písm. a) O. z. nemôže sa 

použiť voči odporcovi, ktorý nie je v žiadnom právnom pomere s navrhovateľom a ani v 



minulosti nebol zamestnancom navrhovateľa. Súd však mal poučiť navrhovateľa o potrebe 

zmeniť návrh tak, aby odporca a jeho manželka boli zaviazaní byt vypratať. 

Popritom si však treba uvedomiť, že v prípadoch, keď voči manželovi užívateľa bytu možno 

použiť ustanovenie § 341 O. s. p., nemusí sa organizácia domáhať vypratania bytu aj voči 

nemu. Podľa ustanovenia § 341 O. s. p. sa totiž súdny výkon rozhodnutia uskutoční 

presťahovaním povinného a všetkých, ktorí s ním bývajú na základe jeho práva, do 

náhradného bytu alebo miestnosti poskytnutej ako náhradné ubytovanie. Ak po skončení 

pracovného pomeru zostal v byte naďalej bývať pôvodný užívateľ, ktorému bol pridelený byt 

trvale určený pre ubytovanie pracovníka organizácie, a s ním aj jeho manžel, obýva tento 

manžel naďalej byt na základe pôvodného práva svojho manžela. 

Rozsudok, ktorým sa ukladá manželovi, aby sa z bytu vysťahoval, možno teda vykonať aj p r o 

t i jeho m a n ž e l k e (manželovi), ak bývajú v byte obidvaja a ak nedošlo k rozvodu manželstva. 

Ak sa manžel, ktorému bol pridelený byt trvale určený pre ubytovanie pracovníkov organizácie 

a s ktorým bol rozviazaný pracovný pomer, z bytu vysťahoval (§ 183 O. z.), treba sa voči 

manželke, ktorá v byte zostala bývať, domáhať vypratania bytu osobitnou žalobou. Voči 

manželovi, ktorý už v byte nebýva, totiž už nemožno dosiahnuť rozsudok, ktorým by sa 

manželovi ukladalo vysťahovanie, a manželku, ktorá zostala v byte, nemožno už posudzovať 

ako osobu bývajúcu s manželom na základe jeho práva. 

Obdobná je situácia rozvedenej manželky pracovníka, ktorému bol pridelený podnikový byt a 

ktorý prestal pre organizáciu pracovať. Ani tu nemožno vysťahovať z bytu pri súdnom výkone 

rozsudku zaväzujúceho na vypratanie bytu jej bývalého manžela, lebo rozvedená manželka 

nebýva už v byte na základe práva svojho bývalého manžela. To platí pre manželku, ktorá v 

byte býva so svojím rozvedeným manželom, a tým viac pre rozvedenú manželku, ktorá v 

podnikom byte zostala bývať sama. 

V týchto prípadoch nezostáva iné, ako žalovať aj b ý v a l ú m a n ž e l k u (manžela), a to o 

vypratanie bytu, a nie o zrušenie práva užívať byt. Bývalá manželka však aj v tomto prípade 

bude mať nárok na náhradný byt alebo náhradné ubytovanie (§ 178 O. z.). 



Ak navrhovateľ chce mať osobitný titul na výkon rozhodnutia proti obidvom bývalým 

manželom, treba bezpodmienečne rozlišovať právne vzťahy, na základe ktorých odporcovia 

byt obývajú. 

Ak sa pracovník organizácie, ktorému bol byt pridelený, z bytu vysťahoval, netreba zrušovať 

jeho právo užívať byt, ak to oznámi navrhujúcej organizácii (§ 183 O. z.), prípadne ak uzavrel s 

ňou podľa citovaného ustanovenia dohodu. Právo osobného užívania bytu však nezaniká, kým 

nebolo zrušené, pretože tu má užívateľ možnosť kedykoľvek sa do bytu vrátiť. 

Okresný súd v Senici vo veci sp. zn. 6 C 192/76 rozhodoval o návrhu, ktorý podala organizácia 

proti občanovi, ktorý pracovný pomer s organizáciou ukončil a odsťahoval sa z bytu, čo 

organizácii neoznámil, avšak v byte bývala rozvedená manželka odporcu s deťmi a so svojím 

novým manželom. Súd návrhu vyhovel a zrušil odporcovo právo užívať byt bez nároku na 

pridelenie náhradného bytu alebo náhradného ubytovania. 

Ustanovenie § 341 O. s. p. o súdnom výkone rozhodnutia vyprataním treba mať na zreteli pri 

poskytovaní poučenia navrhovateľovi, a to preto, aby neboli vynášané rozhodnutia, ktoré 

neposkytujú podklad pre výkon rozhodnutia zamýšľaný navrhovateľom, a aby neboli vynášané 

zbytočné rozhodnutia, keď realizácia navrhovateľových potrieb je možná aj bez nich. 

P r á v o osobného užívania bytu trvale určeného pre ubytovanie pracovníka organizácie v z n 

i k á i b a tomu p r a c o v n í k o v i , ktorému bol byt pridelený, a nie aj jeho manželovi, aj keby 

bol aj on v pracovnom pomere u tej istej organizácie.10) 

Vo veci sp. zn. 9 C 239/76 Okresného súdu vo Zvolene sa navrhovateľ domáhal zrušenia práva 

užívať byt podľa ustanovenia § 184 písm. a) O. z. Odporca okrem iného namietal, že u 

navrhovateľa naďalej pracuje jeho manželka, ktorá s ním býva v byte. Súd vyhovel návrhu a 

zrušil právo odporcu užívať byt. V odôvodnení uviedol, že "okolnosť, že u navrhovateľa pracuje 

aj manželka odporcu ... nemôže nič meniť na tom, že byt bol pridelený odporcovi". 

Otázku, či v konkrétnom prípade ide o b y t trvale u r č e n ý p r e u b y t o v a n i e p r a c o v n 

í k a organizácie, musí súd posúdiť sám.11) Súd však postupuje v nevyhnutnej súčinnosti s 

národným výborom (už so zreteľom na to, že miestne národné výbory vedú zoznamy 



podnikových bytov v zmysle ustanovenia § 66 zákona č. 41/1964 Zb.), ktorého stanovisko si 

má súd podľa ustanovenia § 128 ods. 1 O. s. p. vždy vyžiadať. 

Na základe zákona č. 159/1971 Zb.12) bola prenesená právomoc rozhodovať o tom, či určitý 

byt má povahu bytu služobného, aj na mestské národné výbory. Preto súdy v prípadoch, keď 

sa má rozhodnúť, či určitý byt má povahu služobného bytu, musia sa obrátiť na príslušný 

národný výbor, v obvode ktorého sa byt nachádza, so žiadosťou o rozhodnutie v zmysle 

ustanovenia § 67 ods. 3 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi. 

Súdy považujú za rozhodujúce, či byt mal charakter bytu trvale určeného pre ubytovanie 

pracovníka organizácie už v čase vzniku užívacieho práva odporcu. Stáva sa totiž, že podnik 

nadobudne dom, aby v ňom mohol umiestniť svojich pracovníkov, až keď sú byty v tom dome 

už obsadené. Ak niekto dostal pridelený byt, ktorý nemal charakter bytu určeného pre 

ubytovanie pracovníka organizácie, nemôže organizácia, ktorá až dodatočne nadobudla dom 

s uvedeným bytom, žiadať o zrušenie práva osobného užívania dotyčného bytu s tým, že ide o 

byt takého charakteru, lebo by nemohol tento charakter ani priebehom času dodatočne 

nadobudnúť so spätnou účinnosťou pre užívateľov bytu. 

Napr. Najvyšší súd SSR vo svojom rozhodnutí 2 Cz 3/7513) okrem iného uviedol: "Aj keď 

zásadne možno pripustiť aj iný spôsob určenia podnikového bytu, než je uvedený v ustanovení 

§ 66 zákona č. 41/1964 Zb., treba uviesť, že podnikové byty sú trvale určené pre ubytovanie 

pracovníkov organizácie, teda od samého začiatku. K takémuto určeniu nemôže preto dôjsť 

len dodatočne (pre budúcnosť) v čase, v ktorom byty užívajú oprávnene občania ako byty 

nepodnikové bez akéhokoľvek právneho vzťahu s terajším nadobúdateľom, ktorý až 

dodatočne dom s predmetnými bytmi odkúpil od súkromného vlastníka alebo získal do správy 

prevodom od inej organizácie.14) Ak by sa totiž byty v takomto dome mali stať podnikovými 

už púhym nadobudnutím domu organizáciou na základe takéhoto prevodu, nemala by nijaký 

zmysel zákonná požiadavka uvedená v ustanovení § 184 písm. a) O. z., že musí ísť o byt trvale 

určený pre ubytovanie pracovníka organizácie, a pre charakter podnikového bytu by postačilo 

len to, že organizácia tento byt (predpokladá sa, že v dome jej patriacom) naliehavo potrebuje 

pre iného svojho pracovníka." 



Doterajší užívateľ by sa totiž takto iba na základe zmluvného prevodu domu alebo prevodu 

správy domu medzi organizáciami dostal do celkom inej situácie, v ktoré by sa jeho právne 

postavenie ako užívateľa bytu zásadne zhoršilo. To by bolo v rozpore so všeobecnou zásadou 

právnej ochrany bývania ako jednej zo základných potrieb občanov. 

Odlišná je, pravda, situácia, ak ide o byt v dome, ktorý si podnik postavil pre svojich 

zamestnancov, z ktorého však prepustil niektorý byt inému podniku. V takomto prípade treba 

opäť zisťovať, či vôbec došlo ku vzniku práva osobného užívania bytu ako bytu trvale určeného 

pre ubytovanie pracovníka organizácie, a to aj v tom prípade, že užívateľ nie je pracovníkom 

organizácie. 

Ak rozhodnutie o pridelení bytu v dome podniku vydal národný výbor podľa svojho poradníka 

a bez akejkoľvek zmienky o tom, že ide o byt trvale určený pre ubytovanie pracovníka 

organizácie, nebude možno uvažovať o uplatnení ustanovenia § 184 písm. a) O. z. Ak byt 

odovzdala užívateľovi organizácia, ktorá postavila dom s týmto bytom pre ubytovanie svojich 

pracovníkov, pričom užívateľ o tom vedel, treba byt považovať za trvale určený pre ubytovanie 

pracovníkov organizácie a možno zrušiť právo užívať tento byt podľa ustanovenia § 184 písm. 

a) O. z.15) 

Ak však jedna organizácia prepustila byt druhej organizácii na ubytovanie jej pracovníkov, 

treba presne vyšetriť, aká dohoda a s akým účinkom na charakter bytov, ktoré boli dané k 

dispozícii, bola uzavretá medzi oboma organizáciami, kto vydal rozhodnutia o pridelení týchto 

bytov, ako tieto rozhodnutia zneli, či a aká zmienka v nich bola o charaktere bytu a či 

eventuálne nešlo iba o prenechanie bytu do dočasného užívania, nie však o vznik práva 

osobného užívania. 

Až po prešetrení všetkých týchto okolností možno robiť zodpovedne závery o možnostiach 

použiť ustanovenie § 184 písm. a) O. z. 

Predpoklad, že občan, ktorý sa zaväzuje byt vypratať, bude už mať dokončený a obývania 

schopný rodinný dom, nestačí na to, aby súd mohol napr. schváliť zmier zaväzujúci 

bezpodmienečne na vypratanie bytu bez nároku na náhradný byt alebo náhradné ubytovanie 

(pozri napr. rozhodnutie uverejnené pod č. 25/1969 Zbierky rozhodnutí a oznámení súdov 

ČSSR). 



Pokiaľ sa vyskytli na súdoch spory o zrušenie práva užívať v o j e n s k ý b y t , považovali súdy 

správne takého byty, uvedené v ustanovení § 68 ods. 1 bod 1 zákona č. 41/1964 Zb., ako aj 

byty Ministerstva vnútra (§ 69 ods. 1 bod 1 citovaného zákona), za byty určené pre ubytovanie 

pracovníkov organizácie a rozhodovali podľa ustanovenia § 184 písm. a) O. z. (pozri 

rozhodnutia uverejnené pod č. 2/1970 Zbierky súdnych rozhodnutí a č. 39/1971 Zbierky 

súdnych rozhodnutí a stanovísk). 

Jednou z podmienok úspešného návrhu na zrušenie práva užívať byt podľa ustanovenia § 184 

písm. a) O. z. je n a l i e h a v á p o t r e b a b y t u pre iného pracovníka organizácie. Túto 

naliehavú potrebu organizácie zisťujú súdy predovšetkým z poradníkov uchádzačov o byt u 

organizácie. 

V tejto súvislosti treba poukázať na Rozbor a zhodnotenie praxe súdov pri výklade a používaní 

ustanovenia § 184 O. z., Prz 39/65 bývalého Najvyššieho súdu (uverejnený v zborníku "Nejvyšší 

soud o občanském soudním řízení a o řízení před státním notářstvím", SEVT, Praha 1974, str. 

485), v ktorom sa uvádza, že objektívne zistený stav bytovej núdze pracovníkov organizácie je 

zjavný predovšetkým z poradníka uchádzačov o byt, vedeného podľa ustanovenia § 15 zákona 

č. 41/1964 Zb. To však neznamená, že by nebolo možné na zisťovanú okolnosť vykonávať iné 

dôkazy. Pravdaže sám zoznam uchádzačov o byt podľa ustanovenia § 8 zákona č. 41/1964 Zb. 

predkladaný organizáciou by bez ďalšieho nedokazoval potrebu organizácie ubytovať jej 

pracovníka. 

Použitie ustanovenia § 184 písm. a) O. z. predpokladá, že organizácia potrebuje naliehavo byt 

na ubytovanie svojho pracovníka. Nie je teda dôvodom na zrušenie práva užívať byt podľa 

tohto ustanovenia, ak organizácia byt potrebuje na iný účel. 

Podľa ustanovenia § 184 písm. a) O. z. môže súd, ak rozhoduje o zrušení práva užívať byt, v 

odôvodnených prípadoch uložiť organizácii povinnosť nahradiť odporcovi s ť a h o v a c i e n á 

k l a d y . Súdy dosiaľ málo používajú svoje právo uložiť organizácii povinnosť nahradiť 

užívateľovi sťahovacie náklady, pokiaľ užívateľ priamo nežiadal o priznanie týchto nákladov. Z 

ustanovenia § 184 písm. a) O. z. jasne vyplýva, že uloženie povinnosti organizácii nahradiť 

užívateľovi sťahovacie náklady nie je viazané na návrh užívateľa bytu. Aby však súd mohol 

správne posúdiť, či prejednávaný prípad opodstatňuje uložiť organizácii povinnosť nahradiť 



užívateľovi sťahovacie náklady, musí v konaní zhodnotiť okolnosti, pre ktoré dochádza ku 

zrušeniu práva užívať byt, najmä príčiny, pre ktoré užívateľ bytu prestal pre organizáciu 

pracovať, ďalej jeho osobné a zárobkové pomery, musí uvážiť, aké sťahovacie náklady asi 

vzniknú a pod. 

Súdy vyslovujú vo svojich rozhodnutiach len povinnosť organizácie nahradiť užívateľovi bytu 

sťahovacie náklady, bez ich vyčíslenia. Ustanovenie § 184 písm. a) O. z. dáva súdu možnosť, 

aby rozhodol len o povinnosti náhrady všetkých sťahovacích nákladov, pričom možnosť 

čiastočnej náhrady sťahovacích nákladov je vylúčená (porov. zborník "Nejvyšší soud o 

občanském soudním řízení a o řízení před státním notářstvím", SEVT, Praha 1974, str. 487 a 

488). Povinnosť hradiť sťahovacie náklady vysloví súd iba vo forme určovacieho výroku (porov. 

rozhodnutie uverejnené pod č. 85/1968 Zbierky rozhodnutí a oznámení súdov ČSSR). Súd 

rozhodne o náhrade sťahovacích nákladov vopred. Pravdaže v odôvodnení rozsudku treba 

uviesť, čo k uvedenému rozhodnutiu súd viedlo. 

Napr. Okresný súd v Žiline vo veci sp. zn. 12 C 199/76 uložil organizácii povinnosť nahradiť 

odporcovi sťahovacie náklady v lehote 15 dní od ich vyúčtovania. Súd správne v tomto spore 

zisťoval a hodnotil, z akých dôvodov došlo ku skončeniu pracovného pomeru odporcu u 

navrhovateľa a poukázal na svoje zistenia v odôvodnení svojho rozsudku. 

Sťahovacie náklady, rozsah ktorých je ináč vymedzený ustanovením § 55 zákona č. 41/1964 

Zb. o hospodárení s bytmi, netvoria súčasť trov konania (§ 137 O. s. p.), a preto nie je možné 

rozhodnutie o ich úhrade odôvodňovať ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku16) o 

náhrade trov konania. 

Vo veci sp. zn. 5 C 248/76 Okresný súd v Liptovskom Mikuláši uložil navrhovateľovi povinnosť 

vykonať presťahovanie odporcu z bytu, ktorý má vypratať, do náhradného bytu vlastnými 

dopravnými prostriedkami. Takého rozhodnutie nie je v súlade s ustanovením § 184 písm. a) 

O. z.; takto by bolo možno riešiť vec iba zmierom. 

K ustanoveniu § 1 8 4 p í s m . b ) O . z . : 

V prevažnej väčšine prípadov, v ktorých súdy zrušujú právo užívania bytu podľa ustanovenia § 

184 písm. b) O. z., spočíva h r u b é p o r u š e n i e p o v i n n o s t i užívateľa, pre ktoré dochádza 



ku zrušeniu práva užívať byt, v neplatení úhrady za užívanie bytu alebo za služby spojené s 

užívaním bytu. Prípady porušovania iných povinností sú zriedkavé a hrubé porušovanie zásad 

socialistického spolužitia ako dôvod zrušenia práva užívať byt je celkom ojedinelé. Porušovanie 

povinností spočíva napr. v zanedbávaní čistoty bytu a znečisťovaní spoločných priestorov 

domu; porušovanie zásad socialistického spolužitia spočíva v hádkach medzi účastníkmi, v 

hrubom správaní, nadávkach a pod. 

V niektorých prípadoch dochádza k späťvzatiu návrhu a k zastaveniu konania, lebo odporca po 

podaní návrhu vyrovnal svoj nedoplatok úhrady za užívanie bytu. Časté boli aj zmiery, v 

ktorých sa odporca zaviazal na vyrovnanie nedoplatku v splátkach. Takýto zmier má však 

miesto tam, kde sa viedlo konanie aj o zaplatenie dlhovanej úhrady a kde súčasne s uzavretím 

zmieru bol vzatý späť návrh na zrušenie práva užívať byt. Ináč by totiž zmierom nebolo 

nahradené rozhodnutie vo veci, o ktorej s viedlo konanie. 

O zistení nedoplatkov uviedol napr. Najvyšší súd SSR vo svojom rozsudku sp. zn. 1 Cz 127/76: 

"Pre rozhodnutie súdu nemusí byť síce smerodajné, či odporkyňa v čase rozhodnutia má 

nedoplatky a v akej výške, pretože tá skutočnosť, že odporkyňa eventuálne vyrovnala svoje 

nedoplatky, ešte sama osebe neznamená, že návrhu nemožno vyhovieť; na túto okolnosť 

treba však prizrieť v rámci hodnotenia priebehu platenia úhrad za celé obdobie užívania bytu. 

Iba hodnotením stavu plnenia povinností odporkyne za dlhšie obdobie možno totiž urobiť 

závery o tom, ako plnila svoje záväzky, a teda ja o tom, či možno kvalifikovať jej postup ako 

hrubé porušovanie jej povinností. Pri tomto hodnotení treba sa, pravda, zoberať ja 

okolnosťami, ktoré na svoju obranu uvádza odporkyňa (početná rodina a zanedbávanie 

vyživovacej povinnosti zo strany otca jej detí), ako aj okolnosťami, na ktoré poukazujú 

navrhovatelia (že odporkyňa má dostatok prostriedkov na úhradu iných potrieb, ktoré sú 

menej dôležité ako byt). Pre vyvodenie záverov potrebných pre rozhodnutie o návrhu na 

zrušenie práva užívať byt nebude bez významu ani stanovisko národného výboru, na ktoré je 

súd povinný sa opýtať podľa ustanovenia § 128 ods. 1 O. s. p. Podľa citovaného ustanovenia 

je vyžiadanie stanoviska národného výboru povinné vždy, ak ide o posúdenie otázok, ktoré sa 

týkajú hospodárenia s bytmi, a takouto otázkou je aj otázka zrušenia práva užívať byt z 

dôvodov uvedených v ustanoveniach § 184 písm. b) O. z. a § 493 ods. 1 O. z." 



Vo všeobecnosti možno konštatovať, že súdy dostatočne neskúmajú dôvody, prečo užívatelia 

bytu úhradu za užívanie bytu, prípadne za služby, nezaplatili (napr. či odmietajú platiť preto, 

že organizácia neplní voči nim povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení § 161 a § 162 O. z., 

aké sú pomery užívateľa bytu, atď.). 17) 

Ani vyrovnanie nedoplatkov úhrady za užívanie bytov nemusí mať za následok zánik dôvodu 

na zrušenie práva užívať byt, ak celkovú platobnú morálku užívateľa bytu bolo možno 

kvalifikovať ako hrubé porušenie jeho povinností. Prípady, v ktorých zrušenie práva užívať byt 

bude odôvodnené, hoci nedoplatky boli vyrovnané, treba však považovať za výnimočné. 

Ustanovenie § 184 písm. b) O. z. sa použije aj u bytov stavebných bytových družstiev. 

Okresný súd v Čadci vo veciach sp. zn. 4 C 749/76, 4 C 872/76 a 5 C 976/76 na základe návrhu 

stavebného bytového družstva však zrušil právo užívania družstevného bytu odporcov z 

dôvodov podľa ustanovenia § 184 písm. b) O. z. (pre neplatenie úhrady za užívanie bytu) 

napriek tomu, že podľa doloženého tvrdenia navrhovateľa boli odporcovia z družstva 

právoplatne vylúčení. 

So zreteľom na ustanovenie § 187 ods. 2 O. z. nebolo možno zrušovať právo užívať družstevný 

byt, keďže toto právo vylúčením užívateľa z družstva zaniklo. 

P r e d c h á d z a j ú c a v ý s t r a h a (v zmysle ustanovenia § 184 písm. b/ O. z.) ako podmienka 

pre zrušenie práva užívať byt sa vyžaduje iba v tom prípade, ak má byť toto právo zrušené pre 

hrubé porušovanie zásad socialistického spolužitia, nie však vtedy, ak užívateľ hrubo porušuje 

svoje povinnosti. Ak je teda dôvodom pre zrušenie práva užívať byt neplatenie úhrady za 

užívanie bytu, nie je nevyhnutnou podmienkou, aby predtým došlo k upomienkam 

(kvalifikovaným upomienkam). 

Okolnosti, z ktorých vypláva, že občan bol upozornený na neprístojnosť svojho správania a 

volaný na poriadok, nemožno samy osebe považovať za výstrahu, ak občan nebol súčasne 

poučený o možnosti, že sa mu môže zrušiť právo užívať byt. 

K ustanoveniu § 1 8 4 p í s m . c ) O . z . : 



K nadobudnutiu d v o c h b y t o v jednou osobou dochádza spravidla tak, že užívateľ bytu 

nadobudol uzavretím manželstva právo spoločného užívania na byt svojho manžela, že 

užívateľ si postavil rodinný domček alebo že dostal (obvykle v inej obci) podnikový byt. 

Ustanovenia § 184 (a teda ja psím. c/) O. z. sa vzhľadom na svoju všeobecnú platnosť vzťahuje 

na všetky druhy bytov, a teda a j n a u ž í v a n i e d r u ž s t e v n é h o b y t u . Možno v tejto 

súvislosti poukázať aj na čl. 44 ods. 1 písm. c) Vzorových stanov stavebných bytových 

družstiev18), ktorý konštatuje, že právo osobného užívania družstevného bytu zaniká aj 

zrušením tohto práva rozhodnutím súdu podľa § 184 písm. b) až d) O. z. 

K ustanoveniam § 1 8 4 p í s m . d ) O . z . : 

O n e u ž í v a n i e b y t u a l e b o u ž í v a n i e bytu len o b č a s ide napr. vtedy, keď užívateľ 

bytu býva u svojej družky alebo u svojich príbuzných, teda v byte, na ktorý nemá právo užívania 

ani spoločného užívania. 

Zistenie tej okolnosti, že odporca byt neužíva alebo ho užíva iba občas, samo osebe však 

nestačí na to, aby sa návrhu na zrušenie práva osobného užívania bytu vyhovelo. Dôležité je 

totiž posúdiť, či neužívanie bytu alebo užívanie bytu občas nie je odôvodnené (z vážnych 

dôvodov). 

Napr. Okresný súd v Dunajskej Strede vo veci sp. zn. 4 C 479/75 za vážny dôvod uznal okolnosť, 

že užívatelia (manželia) neužívajú byt v dôsledku neskončených pracovných sporov s ich 

bývalým zamestnávateľom, počas ktorých sú zamestnaní aj ubytovaní u iného zamestnávateľa 

a v inom kraji. 

Pri prejednávaní návrhov na zrušenie práva užívať byt z dôvodu uvedeného v ustanovení § 184 

písm. d) O. z. je potrebné všestranne zhodnotiť okolnosti každého jednotlivého konkrétneho 

prípadu (pozri k tomu aj rozhodnutie uverejnené pod č. 62/1968 Zbierky rozhodnutí a 

oznámení súdov ČSSR). 

Vo veci sp. zn. 14 C 262/74 Mestského súdu v Bratislave opieral navrhovateľ svoj návrh o to, 

že odporcovia nebývajú vo svojom družstevnom byte, ale že sa presťahovali do rodinného 

domčeka. Odporcovia uznávali, že bývajú toho času v rodinnom domčeku, poukázali však na 



to, že rozhodnutie štátneho notárstva o registrácii kúpnej zmluvy, ktorou si kúpili predmetný 

domček, bolo rozsudkom Najvyššieho súdu SSR na podklade sťažnosti pre porušenie zákona 

zrušené, konanie o registrácii sa doteraz neskončilo, takže nevedia, či sa stanú vlastníkmi 

domčeka, v ktorom toho času bývajú, a či ho nebudú musieť vypratať. Preto ešte nedali 

družstvu k dispozícii svoj vyprázdnený byt. Aj tu bolo treba zaoberať sa otázkou, či uvedené 

okolnosti nemožno považovať za vážne dôvody podľa § 184 písm. d) O. z. 

Právo osobného užívania bytu občanov, ktorí sa ku dňu 11.3.1970 protiprávne zdržovali mimo 

územia ČSSR, zaniklo týmto dňom podľa zákonného opatrenia č. 15/1970 Zb. Nemožno teda 

v uvedených prípadoch toto zaniknuté právo zrušovať; možno rozhodovať iba o eventuálnom 

nároku na vypratanie bytu. 

E. 

Žaloby na vypratanie bytu užívaného bez právneho dôvodu 

Ak sa obývanie bytu opiera o právo osobného užívania, nemožno sa domáhať vypratania bytu 

bez zrušenia tohto práva. Ak niekto obsadil byt bez toho, že by mu bolo vzniklo na byt právo 

osobného užívania, dochádza k vydaniu príkazu na vysťahovanie podľa ustanovenia § 157 O. 

z. 

Žaloby, o ktorých rozhoduje súd, sa týkajú spravidla osôb, ktoré sa nasťahovali do bytu po 

práve, no nevzniklo im právo osobného užívania bytu a ich o p r á v n e n i e v byte bývať 

medzičasom z a n i k l o . Môžu to byť rodinní príslušníci užívateľa bytu, ktorí sú už dospelí, 

prípadne si založili vlastné rodiny, členovia domácnosti alebo bývalí členovia domácnosti 

užívateľa bytu (bývalá družka alebo vzdialenejší príbuzní), a môžu to byť aj bývalí manželia 

užívateľa bytu trvale určeného pre ubytovanie pracovníka organizácie. 

V prípadoch bytu trvale určeného pre ubytovanie pracovníka organizácie, ktorý bol pridelený 

iba jednému z manželov, v ktorom však po rozvode manželstva a po zániku pracovného 

pomeru zostali bývať obidvaja bývalí manželia, dochádza zväčša ku kumulácii návrhov, a to 

tak, že proti jednému odporcovi sa žiada zrušenie práva užívať byt podľa ustanovenia § 184 

písm. a) O. z. a proti druhému sa žiada vypratanie bytu. Súdy správne obdivom odporcom 

priznávajú právo na náhradný byt, prípadne náhradné ubytovanie. 



Žaloby o vypratanie bytu prichádzajú do úvahy aj v prípadoch, že ide o byt v rodinnom 

domčeku, ktorý tvorí výlučné vlastníctvo jedného z manželov a v ktorom po rozvode zostal 

bývať aj druhý manžel. To platí bez rozdielu, či ide o dom, ktorý patril od začiatku iba jednému 

z manželov, a či o byt v rodinnom domčeku, ktorý bol pôvodne v bezpodielovom 

spoluvlastníctve manželov a pri vyporiadaní pripadol jednému z manželov. 19) 

Iná je však situácia počas manželstva. Aj keď dom patrí iba jednému z manželov, kým 

manželstvo trvá, nemôže sa vlastník domu úspešne domáhať vypratania bytu voči druhému 

manželovi. Za trvania manželstva na základe existujúcich rodinných vzťahov má druhý manžel 

právny dôvod na obývanie tohto bytu. Nemožno teda manžela, ktorý nie je vlastníkom 

rodinného domu, považovať za osobu, ktorá v dome patriacom druhému manželovi býva bez 

právneho dôvodu. 

K žalobám o vypratanie bytu dochádza niekedy po ukončení vzťahu druha a družky. Pokiaľ 

napr. druh býval na základe súhlasu družky v jej byte, býval tam oprávnene. Ak však v dôsledku 

zmenených okolností súhlas s jeho ďalším užívaním bytu odvolala, odpadol dôvod na užívanie 

bytu. Nie je tu nárok na pridelenie náhradného bytu ani náhradného ubytovania (pozri 

rozhodnutie uverejnené pod č. 40/1967 Zbierky rozhodnutí a oznámení súdov ČSSR).20) 

F. 

Niektoré procesné otázky 

Pokiaľ ide o r o z h o d o v a n i e súdov o b y t o c h stavebných b y t o v ý c h d r u ž s t i e v , 

zaoberal sa Najvyšší súd SSR v rozhodnutí sp. zn. 1 Cz 97/76 otázku uplatnenia ustanovenia § 

184 O. z. v týchto bytových veciach. V tomto rozhodnutí sa uvádzalo, že ustanovenie § 184 O. 

z. (okrem písm. a/) patrí k všeobecným ustanoveniam, ktoré sú aplikovateľné aj v prípadoch 

osobného užívania družstevných bytov. Stanovy stavebných bytových družstiev oprávňujú 

príslušné družstevné orgány rozhodovať o zániku členstva a až týmto rozhodnutím dochádza 

zároveň zo zákona ja k zániku osobného užívania družstevného bytu. Zánik osobného užívania 

družstevného bytu však nemusí byť vždy viazaný len na zánik členstva. Môže nastať aj 

samostatne, teda aj za trvania členstva. Ustanovenie § 187 ods. 2, veta prvá, O. z. uvádza, že 

zánikom členstva užívateľa v stavebnom bytovom družstve zanikne právo užívať družstevný 

byt; z toho ustanovenia však iba vyplýva, že ak zanikne členstvo, zanikne i osobné užívanie 



bytu. Nemožno však z neho vyvodzovať ten záver, že bez zániku členstva v družstve nemôže 

zaniknúť osobné užívanie družstevného bytu. Túto možnosť pripúšťajú aj Vzorové stanovy 

stavebných bytových družstiev21), napr. "pri dohode člena s družstvom o skončení práva 

užívať byt." 

Podľa okolností prejednávanej veci v niektorých prípadoch už po podaní návrhu v rámci 

prípravy pojednávania je žiadúce, aby sa súd obrátil na n á r o d n ý v ý b o r s dopytom o z a u 

j a t i e s t a n o v i s k a k prejednávanej veci v zmysle ustanovenia § 128 ods. 1 O. s. p. Podľa 

tohto ustanovenia sa súd opýta národného výboru na stanovisko vždy, ak ide o posúdenie 

otázok, ktoré sa týkajú hospodárenia s bytmi. Formulácia dotazov na národné výbory v zmysle 

ustanovenia § 128 O. s. p. musí byť presná, výstižná, so zameraním na zistenie potrebných 

konkrétnych údajov, ktorých zodpovedanie má prispieť k objasneniu prejednávanej veci, 

pričom lehoty poskytnuté na odpoveď majú byť stanovené tak, aby národný výbor mal 

dostatok času na vypracovanie požadovanej odpovede. Táto súčinnosť súdov s národnými 

výbormi pri rozhodovaní o veciach dotýkajúcich sa hospodárenia s bytmi je z hľadiska 

správneho rozhodovania potrebná, pretože národným výborom bola zverená pri vykonávaní 

bytovej politiky starostlivosť o spravodlivé hospodárenie s bytmi a ich účelné využívanie (§ 1 

zákona č. 41/1964 Zb.). I keď takého stanovisko národného výboru nie je pre súd záväzné, 

treba ho vždy zadovážiť a prihliadať naň v rámci celkového hodnotenia ostatných dôkazov. 

Ak ide o družstevný byty, je potrebné, aby si súd už v rámci prípravy pojednávania vyžiadal s t 

a n o v i s k o d r u ž s t e v n é h o o r g á n u . Aj v týchto prípadoch treba však zadovažovať aj 

stanovisko národného výboru podľa ustanovenia § 128 O. s. p. 

Nevyhnutnými d o k l a d m i v konaní o bytových veciach spravidla bývajú rozhodnutia o 

pridelení bytu, dohoda o odovzdaní a prevzatí bytu, poradník uchádzačov o byty v organizácii, 

výkaz nedoplatkov úhrady za užívanie bytu, špecifikácia vyúčtovania, vyjadrenie spoločenskej 

organizácie, vyjadrenie národného výboru alebo družstevného orgánu a pod. 

V sporoch o zrušenie práva užívať byt podľa ustanovenia § 184 O. z. ú č a s t n í k m i k o n a n 

i a bývajú spravidla socialistické organizácie na jednej strane a na druhej strane ten, komu 

vzniklo zákonom ustanoveným spôsobom užívacie právo. Právo užívania bytu môže patriť aj 

viacerým občanom spoločne (§ 172 O. z.). Spoloční užívatelia majú rovnaké práv a povinnosti. 



Ak za trvania manželstva manželia alebo jeden z nich nadobudne právo užívať byt, vznikne 

právo spoločného užívania bytu manželmi (§ 175 O. z.). V takýchto prípadoch sú všetci 

užívatelia účastníkmi konania o zrušenie práva užívať byt, a preto aj návrh má smerovať voči 

všetkým. 

To však neplatí pre byty trvale určené pre ubytovanie pracovníkov organizácie. Ustanovenie § 

182 O. z. vylučuje možnosť vzniku spoločného práva k týmto bytom, a teda ani súd nemôže 

svojím rozhodnutím zrušiť právo užívania bytu toho z manželov, ktorému takého právo 

nevzniklo. Tento manžel nemôže byť ani účastníkom konania, v ktorom súd rozhoduje o 

zrušení práva užívať byt trvale určený pre ubytovanie pracovníka organizácie. Ak by návrh na 

zrušenie práva osobného užívania bytu smeroval aj proti takémuto užívateľovi bytu, súd ho 

pre nedostatok pasívnej legitimácie zamietne. 

V prípade trvalého opustenia spoločnej domácnosti jedným z manželov (§ 181 O. z.) zanikne 

priamo zo zákona právo spoločného užívania bytu manželmi. Oprávneným užívateľom bytu 

zostáva len druhý manžel a len ten je pasívne legitimovaný v sporoch o zrušenie práva užívať 

byt a v sporoch o úhradu za užívanie bytu a za služby s tým spojené. Táto zmena v užívacom 

právnom vzťahu nastáva zo zákona, a nie je podľa platnej právnej úpravy viazaná na 

oznamovaciu povinnosť na strane užívateľov (bližšie pozri v rozhodnutí uverejnenom pod č. 

30/1974 Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk). 

Na podávanie návrhov na zrušenie práva osobného užívania bytu sú oprávnené aj národné 

výbory. N á r o d n ý v ý b o r takýto návrh môže podať ako subjekt hmotnoprávneho vzťahu, 

teda ako orgán poverený správou domu alebo podľa ustanovenia § 32 O. s. p., ako to vyžaduje 

záujem spoločnosti. Súdy však niekedy nerozlišujú náležitým spôsobom medzi uvedenými 

dvoma druhmi návrhov a neuvedomujú si, že potom v konaní o nich ide o odlišné procesné 

postavenie národného výboru. Ak národný výbor podal návrh na začatie konania podľa 

ustanovenia § 32 O. s. p., vystupuje v konaní ako osobitný procesný subjekt. Súd tu 

nerozhoduje o hmotných právach navrhujúceho národného výboru, a preto je potrebné, aby 

pribral ako účastníka konania toho, kto je nositeľom hmotnoprávneho vzťahu, o ktorý v konaní 

ide, napr. organizáciu, ktorá spravuje bytový majetok (porov. aj rozhodnutie uverejnené pod 

č. 80/1966 Zbierky rozhodnutí a oznámení súdov ČSSR). Národný výbor má v tomto konaní 

procesné práva, ktoré sú vymedzené v ustanovení § 34 ods. 1 O. s. p. Správne označenie 



účastníkov v záhlaví rozsudku má znieť takto: "V právnej veci žalobcu ... proti žalovanému ... o 

... na návrh MNV (MsNV) v ... (podľa § 32 O. s. p.) ..." .22) 

V s p o r o c h o ú h r a d u za užívanie bytu a za služby s tým spojené sú zásadne pasívne 

legitimovaní o b i d v a j a m a n ž e l i a , pokiaľ neprestali byť užívateľmi bytu. V praxi súdov 

však návrhy v prevažnej väčšine prípadov smerujú len proti tomu z manželov, s ktorým 

organizácia uzavrela dohodu o odovzdaní a prevzatí bytu (na meno ktorého znelo rozhodnutie 

o pridelení bytu). Pokiaľ manželstvo trvá a manželia spoločne užívajú byt, vzniká im aj spoločná 

povinnosť uhrádzať s tým spojené náklady. Vyplýva to z ustanovenia § 145 ods. 2 O. z., podľa 

ktorého z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja 

manželia spoločne a nerozdielne. Organizácia je preto oprávnená požadovať plnenie od 

ktoréhokoľvek z nich (§ 145 ods. 2 O. z., § 74 ods. 1 O. z.). Túto hmotnoprávnu vecnú 

legitimáciu však treba odlišovať od procesného účastenstva, ktoré má len žalovaný manžel (§ 

90 O. s. p.). Ak teda druhý manžel nie je žalovaný, nie je ani účastníkom konania a nemôže vo 

svojom mene pred súdom konať. Môže žalovaného manžela iba zastupovať, a to na základe 

plnomocenstva (§ 24 O. s. p.) 

Oprávnenie manželov zastupovať sa navzájom v súdnom konaní nemožno odvodzovať ani z 

ustanovenia § 21 ods. 1 Zák. o rod. Podľa tohto ustanovenia každý z manželov je oprávnený 

zastupovať druhého manžela v bežných veciach, najmä prijímať za neho bežné plnenia. 

Uplatnenie nároku na súde jedným z manželov alebo skutočnosť, že tretia osoba uplatnila na 

súde nárok proti jednému z nich, nemožno však považovať za bežnú záležitosť v rodine, 

založenej manželstvom. Zastupovanie manžela v súdnom konaní nie je zastupovaním v 

bežných záležitostiach, a to najmä vzhľadom na dôsledky, ktoré majú v súdnom konaní úkony 

účastníka, napr. späťvzatie žaloby uzavretie zmieru a pod. 23) 

Aj keď teda úhradu za užívanie bytu sú povinní platiť obidvaja manželia solidárne, ak bol 

žalovaný iba jeden z nich, môže ho druhý zastupovať iba na základe plnomocenstva. 

Veľká časť sporov týkajúcich sa osobného užívania bytu sa končí s ú d n y m z m i e r o m . Aj 

pri schvaľovaní zmieru musí súd rozhodovať na základe skutočného stavu veci, pravda, iba 

pokiaľ je rozhodujúci pre posúdenie otázky, či zmier neodporuje zákonu alebo záujmu 

spoločnosti. To platí najmä v tom smere, či odporca má nárok na pridelenie náhradného bytu 



alebo na poskytnutie náhradného ubytovania. Pretože ide o dohodu, teda o právny úkon, musí 

i súdny zmier spĺňať všetky zákonné požiadavky právnych úkonov (§ 34 a nasl. O. z.). Ide 

predovšetkým o to, aby spĺňal požiadavky určitosti a vykonateľnosti rozhodnutia, aby ho bolo 

možné v prípade nesplnenia aj vykonať podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho 

poriadku. To tiež predpokladá, aby obsahoval aj lehoty na plnenie povinností, na ktorých sa 

účastníci zmieru dohodli. Z formulácie súdneho zmieru musí vyplývať aj to, že ide o obsahovo 

zhodné prejavy účastníkov. V súdnom zmieri má byť tiež vyriešená aj náhrada trov konania. 

Vzhľadom na často sa vyskytujúce chyby vo f o r m u l á c i i v ý r o k o v r o z s u d k o v pri 

zrušení práva spoločného užívania bytu rozvedených manželov, a to aj napriek tomu, že už 

bývalý Najvyšší súd v záujme zjednotenia súdnej praxe naznačil, ako by v týchto prípadoch 

spravidla mal znieť výrok súdneho rozhodnutia24), treba znova na už uverejnené závery a v 

nich naznačenú formuláciu výrokov rozsudkov poukázať. 

Ak nepôjde o zrušenie práva spoločného užívania bytu manželmi, súd zruší právo užívať byt 

iba tomu, komu takéto právo vzniklo. V prípadoch, v ktorých zákon viaže zánik práva užívať 

byt na pridelenie náhradného bytu alebo na zabezpečenie náhradného ubytovania, súd 

súčasne vysloví, že právo užívať byt zanikne dňom, kedy užívateľovi bude pridelený náhradný 

byt alebo poskytnuté náhradné ubytovanie vykonateľným rozhodnutím miestneho národného 

výbor. Zaviaže ho z bytu sa vysťahovať v súdom určenej lehote počítanej odo dňa, ku ktorému 

mu bude podľa vykonateľného rozhodnutia národného výboru pridelený náhradný byt alebo 

náhradné ubytovanie. 

Lehoty na vysťahovanie z bytu treba určiť tak, aby boli primerané a aby vysťahovanie z bytu 

so zreteľom na lehoty prepravných organizácií bolo možné v tejto lehote aj uskutočniť, teda 

aspoň 15 dní po pridelení náhradného bytu alebo náhradného ubytovania vykonateľným 

rozhodnutím národného výboru. 

Okrem nesprávnej formulácie výrokov v niektorých prípadoch dochádza aj k vecným 

pochybeniam pri priznávaní práva na náhradný byt alebo náhradné ubytovanie v prípadoch, 

ak byt trvale určený pre ubytovanie pracovníka organizácie po jeho smrti alebo po rozvode 

užíval naďalej manžel, prípadne osoby uvedené v ustanovení § 179 ods. 1 O. z. Tieto osoby nie 

sú povinné sa z bytu vysťahovať, dokiaľ im nie je pridelený primeraný náhradný byt, ak nestačí 



podľa zákona poskytnúť náhradné ubytovanie. To platí i v prípadoch, ak pracovník organizácie 

opustí trvale spoločnú domácnosť (§ 187 O. z.). 

V prípadoch spoločného užívania družstevného bytu (okrem prípadu nadobudnutia práva na 

pridelenie družstevného bytu jedným z rozvedených manželov pred uzavretím manželstva) 

rozhodne súd, ak sa rozvedení manželia nedohodnú, na návrh jedného z nich po vypočutí 

orgánu družstva o zrušení práva spoločného užívania bytu, ako aj o tom, kto z nich bude ako 

člen družstva byt naďalej užívať; tým zanikne i spoločné členstvo rozvedených manželov v 

družstve (§ 177 ods. 2, veta druhá, O. z.). Rozhodnutím súdu v týchto prípadoch nezaniká iba 

spoločné členstvo rozvedených manželov, ale aj členstvo jedného z nich. Členom družstva 

zostáva už len jeden z rozvedených manželov, a to ten, ktorý podľa rozhodnutia súdu má byt 

ako člen družstva ďalej užívať. Predmetom rozhodnutia súdu v takýchto prípadoch je zrušenie 

práva spoločného užívania družstevného bytu bývalých manželov a rozhodnutie o tom, kto z 

nich bude ako člen družstva byt ďalej užívať. 

 


