
Opakujeme právoplatnosť a vykonateľnosť  

1. Aké právne účinky vyvoláva rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti ? 

2. Na aký procesný úkon je naviazaná formálna stránka právoplatnosti? 

3. Čím sú identifikované  objektívne medze právoplatnosti? 

4. Sú právne následky právoplatnosti súdneho rozhodnutia časovo obmedzené?  

5. Viem privodiť zmenu právoplatného rozhodnutia inak ako podaním mimoriadneho opravného 

prostriedku? 

Určite moment nadobudnutia právoplatnosti: 

- Ak rozsudok bol vyhlásený dňa 1.5.2016 a strany sa na pojednávaní vzdali práva podať 

odvolanie 

- Ak rozsudok bol vyhlásený dňa 1.5.2016 a žalovaný prítomný na pojednávaní sa vzdal práva 

podať odvolanie a žalobcovi bol doručený 25.6.2016 

- Ak rozsudok bol žalobcovi doručený 2.5.2016 a žalovanému mu bol doručený  12.5.2016 

- Ak rozsudok bol doručený žalobcovi 2.5.2016 a tento sa vzdal práva podať odvolanie 8.5. 2016 

a  žalovanému mu bol doručený  12.5.2016 

- Ak rozsudok, doručený  žalovanému 2.5.2016, tento bez uvedenia dôvodu odmietol prevziať, 

a žalobcovi bol doručený 12.5.2016  

- Ak rozsudok bol doručený žalobcovi 2.5 2016 a žalovanému mu bol doručený  12.5.2016 

a žalobca podal v zákonnej lehote odvolanie. Toto počas odvolacieho konania vzal späť dňa 

13.10. 2016 ( pozri § 369) 

- Ak rozsudok bol doručený žalobcovi 2.5 2016 a žalovanému mu bol doručený  12.5.2016 

a žalobca podal v zákonnej lehote odvolanie. Tento počas odvolacieho konania vzal späť dňa 

13.10. 2016 odvolanie  

- Ak rozsudok bol doručený žalobcovi 2.5 2016 a žalovanému mu bol doručený  12.5.2016 

a žalobca podal v zákonnej lehote odvolanie. Tento počas odvolacieho konania vzal späť žalobu 

dňa 13.10. 2016 ( § 370) 

- Ak rozsudok KS ako odvolacieho súdu bol doručený žalobcovi doručený 2.5.2016 a žalovanému 

mu bol doručený  12.5.2016 

- Ak ide o kontumačný rozsudok, doručený žalobcovi doručený 2.5.2016 a žalovanému mu bol 

doručený  12.5.2016  

- Ak bol doručený rozsudok stranám sporu – žalobcovi 2.5 2016 a žalovanému mu bol doručený  

12.5.2016. Žalovaný 17.5.2016 podal návrh na vydanie opravného uznesenia, ktorý súd 

akceptoval a vykonal opravu výroku v spresnení časti zamietnutia žalobcovho nároku. Opravné 

uznesenie bolo doručené žalobcovi 10.9.2016 a žalovanému 17.9.2016. Kedy nadobudol 

právoplatnosť rozsudok súdu, ktorý sa opravoval?  ( § 224. 362) 

- Uznesením VSÚ boli vyčíslené žalovanému trovy konania vo výške 850 eur. Uznesenie mu bolo 

doručené 13.6.2016. kedy nadobudne právoplatnosť, ak nepodal voči nemu sťažnosť? 

- Ak súd uznesením sťažnosť podľa predchádzajúceho zadania zamietol ako neopodstatnenú.  

- Ak súd v konaní ustanovil znalca  a uznesenie doručil žalobcovi  2.5.2016 a žalovanému 

12.5.2016 

- Ak súd rozhodol platobným rozkazom, ktorý bol žalovanému  doručený  12.5.2016 

- Ak súd rozhodol platobným rozkazom, ktorý bol doručený žalovanému 2.5 2016 a tento voči 

nemu podal odpor bez odôvodnenia. 



- Ak súd rozhodol platobným rozkazom, ktorý bol doručený žalovanému 2.5 2016 a tento voči 

nemu podal odpor 23.5.2016 

 

1. Nadobudne vykonateľnosť rozhodnutie: - o povinnosti zdržať sa prechodu cez súkromný 

pozemok, - o určení, že výpoveď daná zamestnancovi je neplatná, - o odpustení zmeškanej 

lehoty, - o uložení poriadkovej pokuty, o umiestnení dieťaťa do ústavnej starostlivosti, - 

o povinnosti nahradiť škodu, - o nahradení prejavuje vôle. 

2. Od čoho závisí materiálna stránka vykonateľnosti ? 

3. Kedy nadobudnú vykonateľnosť jednotlivé splátky, ak súd určil túto povinnosť – napr. 

povinnosť „platiť“ vždy do 13 – teho dňa v mesiaci? 

4. Môže nastať situácia, že rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť súčasne?     

5. Dôjde k odkladu vykonateľnosti podaním odvolania, ak súd vyslovil predbežnú vykonateľnosť 

rozsudku? 

6. Aký je možný postup ak súd nerozhodne o návrhu na vyslovenie predbežnej vykonateľnosti 

rozsudku? 

7. Môže súd  vysloviť predbežnú vykonateľnosť, ak nebezpečenstvo ťažko nahraditeľnej ujmy 

nastalo po vyhlásení rozsudku a žalobca o tom požiadal? 

Určite moment nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia: 

- Ak ide o rozsudok na plnenie a právoplatnosť nadobudol 12.5.2016 

- Uveďte kedy je možné iniciovať exekučné konanie podľa údajov predchádzajúcom zadaní? 

- Ak súd vy výroku rozsudku rozhodol o ochrane osobnosti a povinnosti zdržať sa uverejňovania 

nepravdivých údajov v tlači. Rozsudok bol doručený žalobcovi 2.5 2016 a žalovanému mu bol 

doručený  12.5.2016, pričom žalovaný podal dňa 29.5.2016 odvolanie, ktorý odvolací odmietol 

ako oneskorené. 

- Ak ide o rozsudok o povinnosti platiť výživné  a rozsudok nadobudol právoplatnosť 12.3.2016  

- ( pozri § 44 CMP) 

- Ak žalobca vyhral spor o vypratanie bytu, súd vyhovel jeho žiadosti o predbežnú 

vykonateľnosť, nakoľko neoprávnení nájomcovi „demolovali“ byt. Rozsudok nadobudol 

právoplatnosť 15.4.2016. Kedy môže dať návrhu na exekúciu vyprataním? 

- Ak súd vo výroku rozsudku ukladá povinnosť uzavrieť kúpnu zmluvu a rozsudok nadobudol 

právoplatnosť 12.2. 2016 

- Ak odvolací súd potvrdil  rozsudok OS, ktorým bola žalovanému uložená povinnosť vydať vec 

žalobcovi a rozsudok bol doručený žalobcovi 12.5.2015 a žalovanému 16.5.2015. 

 

K trovám konania 

1. Posúďte, či do trov konania možno zaradiť a teda aj si uplatniť náhradu nákladov: - spojenú 

s doručovaním písomnosti súdu, odmenu za zastupovanie, trovy súvisiace so obhliadkou 

nehnuteľnosti, - náhrada za cestovné MHD, - náhrada ušlého zisku, zaplatenie súdneho 

poplatku. 

2. Môže vzniknúť povinnosť platiť trovy konania aj na strane intervenienta? 

3. Posúďte povinnosť platiť trovy v prípade samostatných spoločníkov a nerozlučných, prípadne 

nútených spoločníkov. 



4. Možno uložiť povinnosť zložiť preddavok na trovy dôkazov generálne? 

5. Podľa akých kritérií rozhoduje súd o náhrade trov sporového konania? 

6. Ak súd vyhovie návrhu na oslobodenie od súdneho poplatku, môže vydať uznesenie 

o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku? 

7. Je potrebný na priznanie náhrady trov konania návrh? 

8. Aký je možný procesný postup, ak súd nerozhodol o náhrade trov konania?  


