
Praktické zadania k procesným úkonom strán 

1. Žalobou podanou na OS sa žalobca domáhal vydania fotoaparátu OLZMPUS XT 202 od 

žalovaného PB. 

Zvážte možný postup – procesný úkon, ak počas konania vyšlo najavo, že OLYMPUS si kúpil 

PB spolu s manželkou IB. 

 

- Napíšte úkon, ktorým zohľadníte uvedenú situáciu. 

 

2. Žalobou podanou na OS BA II sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenie pohľadávky vo 

výške 3000 eur a úroku z omeškania vo výške 320 eur z titulu zmluvy o pôžičke. Počas žalovaný 

predmetnú istinu uhradil na účet žalobcu vo VUB a. s. , č. účtu SK 290200 000012346987 dňa 

19.5. 2017. Úroky z omeškania uhradiť odmietol. 

 

- Posúďte, aký procesný úkon je dôvodný a kto by ho mal urobiť 

- Dokedy je možné tento procesný úkon realizovať 

- Kedy súd daný procesný úkon nepripustí 

- Naformulujte podanie 

 

3. Žalobou podanou na OS BA II 13.3. 2018 sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenie 

pohľadávky vo výške 3000 eur voči žalovanému z titulu pohľadávky zmluvy o pôžičke. Dňa 

20.5. 2018 žalovanému žalobca spôsobil škodu vo výške 4 500 eur pri strete – zrážke ich 

automobilov.  

 

- Urobte právnu analýzu možného procesného postupu 

- Posúďte uvedený postup v prípade, ak by žalovaný žalobou uplatňoval: - vydanie veci voči 

žalobcovi, - určenie vlastníckeho práva 

- Vymenujte základné predpoklady pre procesný postup vyplývajúci z vyššie uvedeného  ( 

charakter nároku, procesné podmienky, podmienky pre spojenie veci do jedného konania – 

viď. § 166 CSP) 

- Posúďte možnosť využiť uvedený postup v prípade, ak by išlo o rozvod manželstva, pričom 

by bol podaný  návrh každým z manželov na rozvod toho istého manželstva 

 

4. Žalobou podanou na OS sa žalobca domáhal voči žalovanému náhrady ujmy na zdraví, ktorú 

mu žalovaný spôsobil pri dopravnej kolízii. Pritom uplatňoval aj nárok na bolestné a náhradu 

nákladov spojených s liečením. Podľa posudku znalca došlo ale k zásadnému zásahu do 

zdravotného stavu žalobcu s následkom trvalého telesného poškodenia, znemožňujúceho 

zaradenie žalovaného do pracovného pomeru v pôvodnej kvalifikácii. 

 

- Poraďte žalovanému, ako by mohol postupovať, ak by si chcel uplatniť nárok na sťaženie 

spoločenského uplatnenia 

- Dokedy daný procesný úkon musí realizovať a musí ho súd pripustiť? 

- Naformulujte podanie ( výšku nároku a označenie strán sporu zvoľte podľa úvahy) 

 

  

 

 


