
Praktické zadania k súdnym rozhodnutiam 

 

1. Peter požičal dňa 13.1. 2015 maloletému Máriovi 750,- eur, pričom ústne si dohodli splatnosť 

dlhu na 20.12.2015. Ani napriek opakovaným výzvam ( mail, telefón) Mário peniaze nevrátil. 

Peter v máji 2019 podal žalobu.  

Súd po preskúmaní procesných podmienok doručil žalobu Máriovi na vyjadrenie. Dňa 30.6. 

bolo vykázané doručenie, pričom lehota vo výzve na vyjadrenie bola stanovená na 10 dní od 

doručenia. Žalovaný sa k žalobe nevyjadril a súd nariadil predbežné prejednanie sporu. 

Predvolanie  na predbežné prejednanie sporu doručil súd stranám mailom. Mário sa na 

predbežné prejednanie sporu nedostavil a súd rozhodol kontumačným rozsudkom.  

 

Vyhodnoťte všetky zásadné procesné otázky 

 

2. Na pojednávaní, ktoré sa konalo 17.5.2018 súd vyhlásil rozsudok, ktorým vo výroku rozhodol, 

že žalobca má nárok na náhradu škody spôsobenú žalovaným, pričom o výške škody rozhodne 

končeným rozsudkom. 

- Uveďte predpoklady pre postup vyplývajúci zo zadania 

- Musí medzitýmny rozsudok nadobudnúť právoplatnosť, aby súd mohol rozhodnúť o výške 

náhrady trov konania? 

- Vyhodnoťte procesný postup, ak po právoplatnosti medzitýmneho rozsudku o dôvodnosti 

nároku súd nariadil pojednávanie, pričom žalobca sa na pojednávanie nedostavil a svoju 

neúčasť neospravedlnil ( rovnako sa zaoberajte situáciou, keď bude neprítomný žalovaný) 

 

3. Žalovaný na pojednávaní konanom dňa15.3.2017 uznal pohľadávky uplatnené žalobcom čo do 

istiny ( 1500,- eur), v časti o vydanie veci ( osobný počítač) navrhol žalobu zamietnuť 

s odôvodnením,  že  predmetný počítač žalobcovi vrátil vo februári 2017.  

- Ako rozhodne súd ? 

- Kedy rozhodnutie  nadobudne právoplatnosť? 

- Kedy rozhodnutie  nadobudne vykonateľnosť: 

 

4. Naformulujte výrok rozsudku, ak súd  v spore o zaplatenie 6 000,- eur mal za preukázanú 

opodstatnenosť nároku do výšky 3200,- eur  a vyhovel návrhu na vyslovenie predbežnej 

vykonateľnosti rozsudku. 

 

5. Žalobou podanou na OS sa žalobca domáhal zriadenia vecného bremena ( právo prechodu cez 

pozemok vo vlastníctve XP) za náhradu.  

 

- Uveďte formu rozhodnutia a moment nadobudnutia  právoplatnosti, ak rozsudok bol 

vyhlásený na pojednávaní dňa 17.2. a žalobca, prítomný na pojednávaná si rozsudok 

prevzal. 

- Posúďte prekážku res iudicatae, ak po dvoch rokoch od právoplatnosti rozhodnutia XP  

podal žalobu o zrušenie vecného bremena, s odôvodnením, že žalobca si vybudoval 

prístupovú cestu k svojej nehnuteľnosti 

- Nadobudne rozhodnutie o zriadení vecného bremena vykonateľnosť?  



 

6. Po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vyčíslil 

VSÚ trovy konania na sumu 450,- eur. Rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania 

v stanovenej výške bolo doručené žalobcovi 13.5.2015 a žalovanému 23.5.2015.  

- Akou formou rozhodnutia rozhodne VSÚ o výške trov konania? 

- Kedy rozhodnutie nadobudne právoplatnosť? 

- Nadobudne rozhodnutie vykonateľnosť? 

- Žalovaný podal odvolanie 25.5.2017, uspeje, ak je sú dané ostatné predpoklady pre 

podanie odvolania vrátane dôvodu, resp. má inú možnosť obrany? 

 


