
Opakujeme súdne rozhodnutia 

1. „Vecou samou“ je : hmotnoprávny nárok A-N, trovy konania A-N, príslušenstvo veci A-N, 

paričná lehota A-N, predbežná vykonateľnosť A-N, povinnosť poskytnutia bytovej náhrady 

pri vyprataní bytu A-N 

2. Čiastočné alebo medzitýmne  rozhodnutie je súd povinný vydať, ak sú splnené na takýto 

postup podmienky A-N 

3. Čiastočné rozhodnutie neprichádza do úvahy pri uplatnení peňažného nároku  A-N, 

vyporiadaní podielového spoluvlastníctva A-N, resp. BSM A-N, pri niekoľkých nárokoch so 

samostatným základom A-N, pri zrušení spoločného nájmu  A-N 

4. Je pri čiastočnom rozsudku vyčkať právoplatnosť v rozhodnutej časti? A-N 

5. Je uvedený postup potrebný pri medzitýmnom rozsudku? A-N 

6. Je možné vydať medzitýmny rozsudok o čiastkovej spornej otázke? A-N 

7. Možno vzniesť námietku premlčania po právoplatnosti medzitýmneho rozsudku? A-N 

8. Zásada ne ultara petitum je prelomená: vo veci zrušenia a vyporiadania podielového 

spoluvlastníctva A-N, pri žalobe o náhradu ujmy na zdraví A-N, vo veci zrušenia spoločného 

nájmu bytu A-N, pri rei vindicatio, ak nie je možné vydanie veci A-N 

9. Pre posúdenie platnosti výpovede z pracovného pomeru bude rozhodujúci stav v čase 

vyhlásenia rozsudku A-N 

10. Pre zrušenie rozhodnutia o nariadení ústavnej výchove bude platiť stav v čase vyhlásenia 

rozsudku? 

11. Súd je povinný do výroku súdneho rozhodnutia doslovne prevziať žalobcom naformulovaný 

petit A-N 

12. Vyhlásenie rozsudku je bezvýnimočné A-N, písomné vyhotovenie rozsudku je bezvýnimočné 

A-N 

13. Ak súd neupovedomil stranu o vyhlásení rozsudku zákonným postupom, zaťažil konanie 

vadou A-N 

14. Každé písomné vyhotovenie rozsudku musí obsahovať odôvodnenie A-N 

15. Poučenie v písomnom vyhotovení rozsudku musí obsahovať: poučenie o možnosti podať 

odvolanie A-N, o spôsobe exekúcie A-N, o lehote na podanie odvolania A-N, o náležitostiach 

odvolania A-N,  

16. Prvopis rozsudku je jeho prvý výtlačok A-N, rovnopis rozsudku je každé jeho ďalšie 

vyhotovenie A-N 

17. Rozsudok sa doručuje: do elektronickej schránky strany A-N, na žiadosť strany na 

elektronickú adresu, ktorú uvedie A-N, advokátovi a strane sporu, ak je zastúpená 

advokátom A-N, jednému z nerozlučných spoločníkov A-N 

18. Ak súd opomenie rozhodnúť o časti nároku uplatneného žalobcom je to dôvod na podanie 

odvolania A-N 

19. Formálna stránka doručenia je viazaná na riadne doručenie rozhodnutia A-N 

20. Rozsudok je právoplatný dňom nasledujúcim po márnom uplynutí odvolacej lehoty A-N, ak 

sa odvolateľ vzdal práva podať odvolanie počas odvolacej lehoty nadobudne rozsudok 

právoplatnosť uplynutím 15 od doručenia A-N 

21. Musí byť vyhlásené uznesenie, ak sa vydáva bez nariadenia pojednávania A-N 

22. Bude potrebné doručiť uznesenia : - o výzve na vyjadrenie sa k žalobe, o začatí konania bez 

návrhu, o povinnosti jednej zo strán dostaviť sa k znalcovi? 



 


