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ZOZNAM SKRATIEK

ZOZNAM SKRATIEK

katastrálny zákon, KZ zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 
a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
neskorších predpisov

Občiansky súdny poriadok, 
OSP

zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

Občiansky zákonník, OZ zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov

správny poriadok, SP zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov

stavebný zákon zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov

Ústava SR Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 
v znení neskorších ústavných zákonov

vyhláška č. 461/2009 Z. z. vyhláška č. 461/2009 Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky, 
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)  
v znení neskorších predpisov

zákon č. 64/1997 Z. z. zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov  
v zriadených záhradkových osadách  
a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení 
neskorších predpisov

zákon č. 181/1995 Z. z. zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov

zákon č. 180/1995 Z. z. zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých 
opatreniach na usporiadanie vlastníctva  
k pozemkom v znení neskorších predpisov
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zákon č. 190/1995 Z. z. zákon č. 190/1995 Z. z., ktorým sa mení  
a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach 
prevodu majetku štátu na iné osoby v znení 
neskorších predpisov

zákon č. 220/2004 Z. z. zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších 
predpisov

zákon č. 229/1991 Zb. zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych 
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu 
majetku v znení neskorších predpisov

zákon č. 330/1991 Zb. zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových spoločenstvách v znení 
neskorších predpisov

zákon č. 503/2003 Z. z. zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva 
k pozemkom a o zmene a doplnení zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach  
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom  
v znení neskorších predpisov

zákon č. 504/2003 Z. z. zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme 
poľnohospodárskych pozemkov, 
poľnohospodárskeho podniku a lesných 
pozemkov v znení neskorších predpisov

zákon č. 543/2002 Z. z. zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody  
a krajiny v znení neskorších predpisov

zákon o lesoch zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení 
neskorších predpisov

ZoPS zákon č. 97/2013 Z. Z. o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Poznámka:  Pri použitých právnych predpisoch sa vychádza z účinného právneho 
stavu, aj keď nie je výslovne uvedené „v znení neskorších predpisov“.
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ÚVOD

ÚVOD

Pozemkové právo alebo vo všeobecnosti pravidlá upravujúce vzťah osôb 
k pozemkom sprevádzajú ľudstvo už od nepamäti. Vzťah k územiam, a teda 
pozemkom, formoval občiansku spoločnosť, ale aj štáty, na ktorých základoch 
stojíme dodnes. Aj keď pozemkové právo nemôžeme označiť ako samostatné 
odvetvie práva, s istotou môžeme tvrdiť, že na základe spoločných znakov, kto-
rých primárnym determinantom je pozemok, je pozemkové právo predmetom 
vedeckého bádania a v neposlednom rade pedagogická disciplína s výrazným 
multidisciplinárnym charakterom. V pozemkovom práve sa spájajú spoločen-
ské vedy s technickými vedami a taktiež aj verejné právo so súkromným právom. 

Dynamika vzťahov, označovaných ako pozemkové, resp. pozemkovopráv-
ne vzťahy, nepretržitý záujem spoločnosti reprezentovaný potrebou existovania 
v priestore a potrebou využívania produkčných schopností pôdy, viedli Právnic-
kú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave k tomu, aby po niekoľkoročnej 
prestávke v zreformovanom študijnom programe opätovne zaradila do vyučo-
vacieho procesu predmet s názvom Pozemkové právo. 

Pedagogický proces so sebou prirodzene prináša potrebu prípravy učebných 
pomôcok, ktoré budú adekvátne pre prípravu študentov, pochopenie matérie 
vyučovaného predmetu a taktiež ponúknu dostatok impulzov na adekvátne 
uchopenie predmetu v praxi. Výsledkom vzdelávania v predmete Pozemkové 
právo má byť podľa informačného listu k predmetu schopnosť študenta orien-
tovať sa v historických súvislostiach pozemkového vlastníctva, v relevantných 
prameňoch a v základných inštitútoch pozemkového práva. Ambíciou predme-
tu je vytvoriť študentovi podmienky, v ktorých môže získať zručnosť orientovať 
sa v teoretických a v praktických problémoch pozemkového práva spojených 
s ich riešením prostredníctvom prípadových štúdií.

Primárnou ambíciou autorského kolektívu teda bolo pripraviť takú učebnú 
pomôcku, ktorá poskytne základný teoretický prehľad o pozemkovom práve, 
základný výpočet prameňov pozemkového práva, či načrtnutie prípadových 
štúdií spojených s kontrolnými otázkami, ktoré pomôžu študentovom lepšie 
pochopiť preberanú matériu a ktorú sa takýmto spôsobom naučia aplikovať 
v praxi. Okrem iného taktiež predkladaná učebná pomôcka svojím rozsa-
hom poskytuje dostatočné impulzy na rozšírenie vedomostí prostredníctvom 
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samostatného štúdia, a to najmä vďaka početným odkazom na zdroje a prame-
ne pozemkového práva.

Predkladané Praktikum pozemkového práva je zoradené do šestnástich sa-
mostatných tematických kapitol s  jasne štruktúrovaným obsahom. Prvá časť 
kapitoly je venovaná základnému teoretickému prehľadu, ktorý má slúžiť na 
zorientovanie sa v problematike, ktorej je venovaná kapitola. Druhá časť kapi-
toly je venovaná výpočtu právnych predpisov ako primárnych prameňov prá-
va upravujúcich problematiku kapitoly, ktoré majú slúžiť pre zorientovanie sa 
v právnom stave. Následne kapitola poskytuje výpočet literatúry, z ktorej čer-
pal kolektív autorov pri tvorbe učebnej pomôcky, a ktorým sa pokúša čitateľo-
vi ponúknuť prehľad základnej dostupnej literatúry. Štvrtá časť kapitoly slúži 
na syntézu načerpaných poznatkov v praxi prostredníctvom ich aplikovania 
v praktických prípadoch, ktoré často vychádzajú z praxe, no sú upravené pre 
potreby vyučovacieho procesu – sú zjednodušené a anonymizované tak, aby 
v nich nebolo možné identifikovať prípady z reality. Piata časť kapitoly sa venu-
je prehľadu judikatúry, ktorú je možné využiť pri riešení praktických prípadov 
a ktorá má študentom rozšíriť poznatky z aplikačnej praxe. Súdne rozhodnutia 
sú zložené z výňatkov a označené v skrátenej verzii. Sú však dostatočné na po-
chopenie problematiky a následnú prácu s úplnými zneniami. Sú označené tak, 
aby ich bolo možné vyhľadávať v zbierkach rozhodnutí a v systémoch súdnych 
inštitúcií. Posledná časť každej kapitoly je venovaná kontrolným otázkam, kto-
ré majú slúžiť na overenie dosiahnutých poznatkov v rámci preberanej matérie. 
Otázky vychádzajú z kontextu predchádzajúcich častí kapitoly.

Učebnica vychádza z právneho stavu platného k 30. septembru 2021.

Kolektív autorov

Bratislava, december 2021
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I. ÚVOD DO POZEMKOVÉHO PRÁVA

I. ÚVOD DO POZEMKOVÉHO PRÁVA

I.A Základný prehľad

Otázka klasifikácie pozemkového práva v právnom systéme Slovenskej re-
publiky nie je jednoznačná. S určitosťou môžeme pozemkové právo označiť ako 
súbor právnych predpisov upravujúcich pozemkovoprávne vzťahy. S rovnakou 
určitosťou môžeme pozemkové právo klasifikovať ako pedagogickú disciplínu 
alebo ako predmet vedeckého skúmania. Je však možné klasifikovať pozemkové 
právo ako právne odvetvie?

Názory autorov na klasifikovanie pozemkového práva ako samostatného 
právneho odvetvia sa rozchádzajú. Zatiaľ čo Štefanovič jednoznačne konštatuje, 
že pozemkové právo je právne odvetvie slovenského právneho poriadku, ostatní 
autori sú pri jeho klasifikovaní opatrnejší. 

Pekárek uvádza, že pojmom „pozemkové právo“ v právnej teórii a praxi 
označujeme „tú časť systému, českého práva, ktorá upravuje spoločenské vzťahy, 
teda vzťahy medzi ľuďmi, ktorí do nich spolu vstupujú, aby uspokojili svoje potreby 
a dosiahli svoje záujmy, pričom toto uspokojenie je závislé od získania pozemku“.1 

Franková definuje pozemkové právo ako „interdisciplinárny odbor, ktorý 
upravuje ako verejnoprávne, tak aj súkromnoprávne vzťahy k pôde, preto sú jeho 
pramene ako predpisy súkromného práva, tak aj predpisy verejného práva, a pre
to taktiež pracuje s metódami typickými pre verejnoprávnu aj súkromnoprávnu 
reguláciu“.2 

Gaisbacher pri klasifikácii pozemkového práva uvádza, že „ako pozemkové 
právo sa zvykne označovať súbor noriem súkromného a verejného práva, vzťahu
júcich sa na práva k pozemkom a ich ochranu a ich prevažujúcich aplikačných 
foriem. Ide o právne normy upravujúce právne vzťahy, predmetom ktorých sú 
jednak výslovne len pozemky, alebo ich niektorý druh alebo druhy, napríklad poľ
nohospodárske pozemky (či už v podobe osobitných právnych predpisov alebo špe
ciálnych noriem všeobecných predpisov), alebo o aplikáciu všeobecnejších noriem 
o nehnuteľnostiach alebo veciach, či o širšie koncipovaných územných celkoch 

1 PEKÁREK, M. a kol. Pozemkové právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010.
2 FRANKOVÁ, M. a kol. Úvod do pozemkového práva. Beroun : Eva Rozkotová, 2014.
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alebo inak vymedzených predmetoch právnych vzťahov, napríklad poľnohospo
dársky či lesný pôdny fond, resp. pôda“.3

Kolesár svoju teóriu vzniku pozemkového práva ako samostatného právne-
ho odvetvia opiera o socialistické právo. Vo vzťahu ku kapitalistickým zriade-
niam uvádza, že „kontinentálny buržoázny právny poriadok nevytvoril pozemko
vé právo ako samostatné právne odvetvie. Kapitalistickému výrobnému spôsobu 
stačilo vymaniť pôdu z feudálnych pomerov, vtiahnuť ju do systému obratu tovaru 
a umožniť buržoázii, aby sa ‚teritorializovala‘. Inštitúty občianskeho práva tý
kajúce sa súkromného vlastníctva, nájmu a hypotéky umožnili veľkým vlastní
kom pôdy a finančnému kapitálu prisvojovať si pozemkovú rentu, odlúčiť pôdu 
ako výrobný prostriedok od pozemkového vlastníka a vyháňať z nej pracujúceho 
roľníka.“4 Vznik pozemkového práva v ZSSR podmieňuje Veľkou októbrovou 
revolúciou, konkrétne znárodnením pôdy, ktorou bolo zrušené súkromné vlast-
níctvo. Konštatuje, že v ostatných socialistických štátoch vzniklo pozemkové 
právo ako samostatné právne odvetvie aj napriek tomu, že úplné zoštátnenie 
pôdy nebolo nikdy úplne vykonané, no uskutočnila sa kolektivizácia, ktorá sa 
svojím účelom priblížila zoštátneniu. V závere uvádza, že „pozemkové právo je 
aj v ČSSR samostatným odvetvím právneho poriadku, keďže spĺňa všetky pod
statné kritériá, ktoré právna veda kladie ako podmienku pre uznanie právneho 
odvetvia. Predmetom úpravy je pozemkový vzťah ako špecifická a od iných spo
ločenských vzťahov odlišujúca sa oblasť spoločenských vzťahov. Im prislúcha aj 
osobitná legislatíva a jej zoskupenie do samostatného právneho odvetvia vyžaduje 
objektívne podmienený politický záujem vedúcej triedy.“5 Na záver však konšta-
tuje, že „toto stanovisko zatiaľ nie je u nás jednoznačne prijímané. Pozemkové 
právo je však dnes už všeobecne uznávané ako pedagogická, vedecká a do určitej 
miery aj legislatívna disciplína. Pozemkovému právu zodpovedá aj samostatná 
vedecká disciplína – veda pozemkového práva.“6 Uznávame, že Kolesárova teória 
obsahuje veľké množstvo znakov socialistickej ideológie, no aj napriek tomu ob-
sahuje množstvo okamihov, ktoré nám môžu napomôcť pri snahe klasifikovať 
pozemkové právo v právnom systéme Slovenskej republiky. 

Pre úplnosť je potrebné uviesť aj argumenty Štefanoviča, ktoré ho vedú 
k záveru, že pozemkové právo je odvetvím slovenského právneho poriadku. 

3 GAISBACHER, J., PECEŇ, P. a kol. Základy pozemkového práva. Šamorín : Heuréka, 1998.
4 KOLESÁR, J. Československé pozemkové právo. Praha : PANORAMA, 1987.
5 Tamže.
6 Tamže.
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Štefanovič do centra kladie pozemkové vlastníctvo a obsah pozemkového práva 
člení takto:

I. Význam pozemkového vlastníctva, a to jeho zmysel, vymedzenie vlastníc
keho práva, súkromné právo a verejné právo, rímskoprávne aspekty na vlastnícke 
právo, deetatizácia a reštitúcie, ako aj pozemkové reformy.

II. Objekt pozemkového vlastníctva:
Pozemok, druhy pozemkov (účelová kategorizácia) a ich režimy: poľnohospo

dársky pôdny fond a jeho ochrana, lesné pozemky, pokryté vodou, komunikácie.
Evidencia nehnuteľností, pozemkové knihy, kataster.
Územné plánovanie, stavebné právo – stavebné pozemky.
Pozemkové úpravy, komasácie, náhradné pozemky.

III. Subjekt pozemkového vlastníctva:
Fyzické a právnické osoby, spoluvlastníctvo, štát ako vlastník pozemku, Slo

venský pozemkový fond.
Urbárske právo na Slovensku, pozemkové spoločenstvá.
Družstvo ako vlastník a ako užívateľ pozemku, transformácie družstiev, sta

vebné bytové družstvo, poľnohospodárske družstvá.
Komunálne vlastníctvo a cirkevné nehnuteľnosti.

IV. Vznik a zánik pozemkového vlastníctva:
Občianskoprávne prevody, kúpa a darovanie, výmena. Dedenie pozemkov. 

Vyvlastňovanie nehnuteľností. Cena pozemku. Pozemkové reformy, konfiškácie. 
Reštitúcie pozemkov. Usporiadanie pozemkového vlastníctva v evidencii nehnu
teľností.

V. Obsah pozemkového vlastníctva:
Rímskoprávna vlastnícka triáda. Užívacie socialistické inštitúty. Držba a vy

držanie. Nájom a nájomné. Vecné bremeno, záložné právo. Pozemková daň. Su
sedské práva pri pozemkoch.7

Štefanovičova ambícia klasifikovať pozemkové právo ako samostatné odvet-
vie práva v právnom systéme Slovenskej republiky je pozoruhodná a pretkaná 
radom zdôvodnení tiahnucich sa naprieč citovanou publikáciou. Z pohľadu te-
órie pozemkového práva pristúpil ku klasifikácii pozemkového práva spomedzi 

7 ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. 3. vyd. Bratislava : EUROUNION, 2010.
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všetkých citovaných autorov najkomplexnejšie, pričom poskytol rad argumen-
tov znejúcich v prospech klasifikácie pozemkového práva ako samostatného 
odvetvia práva v právnom systéme Slovenskej republiky. Jeho argumentácia nás 
zvádza k prijatiu záveru, že pozemkové právo je samostatným odvetvím.

Aj napriek veľmi silným Štefanovičovým argumentom musíme prijať záver, 
že pozemkové právo nie je samostatným odvetvím práva. Štefanovičova me-
todológia, ktorú citujeme skôr, by sa totiž dala aplikovať na rôzne spoločenské 
vzťahy regulované právom. Je možné ju aplikovať v oblasti stavebného práva, 
hospodárskeho práva atď. Ak by sme ho chceli definovať ako samostatné od-
vetvie práva, mohli by sme skôr hovoriť o samostatnom „pomocnom“ odvetví 
práva. Takéto označenie však právna veda nepozná. Preto je, podľa nášho názo-
ru, exaktnejšie pozemkové právo klasifikovať ako multidisciplinárnu peda-
gogickú a vedeckú disciplínu, ktorú tvorí súbor právnych predpisov regulu-
júcich pozemkové a pozemkovoprávne vzťahy. 

I.B Právne predpisy

Všeobecné formálne pramene pozemkového práva: 
 – Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
 – Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 – Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
 – Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o  zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). 
 – Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (sta-

vebný zákon). 
 – Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon.
 – Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
 – Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. 
 – Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Osobitné formálne pramene pozemkového práva 
 – Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
 – Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľ-

nohospodárskemu majetku. 
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 – Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohos-
podárskeho podniku a lesných pozemkov. 

 – Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách.

 – Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníc-
tva k pozemkom. 

 – Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. 
 – Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch. 
 – Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osa-

dách a vyporiadaní vlastníctva k nim. 
 – Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majet-

kových nárokov v družstvách. 
 – Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene  

a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.  
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. 

 – Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho po-
zemkov.

 – Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom 
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce 
a vyššie územné celky.

 – Zákon č. 313/1992 Zb. o príslušnosti orgánov Slovenskej republiky na ude-
ľovanie výnimiek zo zákazu niektorých majetkových úkonov poľnohospo-
dárskych, výrobných a spotrebných družstiev. 

 – Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom 
obmedzení vlastníckeho práva k nim.

 – Zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. 

I.C Literatúra

 – FEČÍK, M., JAKUBÁČ, R. Katastrálny zákon. Komentár. Bratislava : C. H. 
Beck, 2021, 1120 s. ISBN 978-80-89603-1. 

 – FRANKOVÁ, M. a kol. Úvod do pozemkového práva. Beroun : Eva Rozkoto-
vá, 2014. 240 s. ISBN 978-80-87488-19-5.
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 – GAISBACHER, J., PECEŇ, P. a kol. Základy pozemkového práva. Komentár. 
Šamorín : HEURÉKA, 1998, 462 s. ISBN 80-967653-3-7.

 – GAJNIAK, J. F. Pozemkové právo. Bratislava : STU, 2011, 230 s. ISBN 978-
80-227-3494-3.

 – HANÁK, J., TKÁČIKOVÁ, J., PRŮCHOVÁ, I., DUDOVÁ, J., PEKÁREK, 
M. Praktikum pozemkového práva. Brno : Masarykova univerzita, Právnická 
fakulta, 2018, 180 s. ISBN 978-80-210-9051-4. 

 – KOLESÁR, J. Československé pozemkové právo. Praha : PANORAMA, 1987, 
252 s. ISBN 11-076-87 02/25.

 – LAZÁR, J. a kol. Občianske právo hmotné. 1. zväzok. Bratislava : IURIS LIB-
RI, 2014, 698 s. ISBN 978-80-89635-08-5. 

 – PEKÁREK, M. a kol. Pozemkové právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, 331 s. ISBN 
978-80-7380-253-0.

 – ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. 3. vyd. Bratislava : EUROUNION, 
2010, 312 s. ISBN: 978-80-89374-10-6.

 – VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vyd. Bratisla-
va : C. H. Beck, 2018, 316 s. ISBN 978-80-89603- 68-8.

 – VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. Všeobecná časť. Bratislava :  
C. H. Beck, 2013, 304 s. ISBN 978-80-89603-13-8.

I.D Praktický príklad

I.E Judikatúra

Uznesenie Ústavného súdu SR z 11. januára 2018, sp. zn. II. ÚS 19/2018-12 
14. Je pravdou, že vzhľadom na historický vývoj zvlášť obdobia neslobody  

a transformácie je pozemkové právo v Slovenskej republike poznačené veľkou zlo
žitosťou konkrétnych právnych situácií a ústavný súd musí dbať na to, aby svojím 
rozhodovaním nevniesol do postupného ustaľovania týchto vlastníckych vzťahov 
ešte väčšiu neistotu. Platí to predovšetkým vo veciach obnovených bývalých urbá
rov. Urbár má svoje pozadie ešte v 18. storočí, bol zrušený koncom 50. rokov, ale 
nie vždy so zrušením samotného vlastníctva, a zložito sa obnovoval v deväťde
siatych rokoch viacerými zákonmi končiac medzičasom už tiež zrušeným ZoPS 
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(porov. ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. Bratislava : MANZ, 1995, s. 123  
a nasl.).

15. Ústavný súd bez toho, aby vstupoval do podústavného pozemkového prá
va, a v miere, akú mu umožňuje námietka porušenia práva na súdnu ochranu, 
konštatuje, že správa katastra síce musí pri vykonaní záznamu rešpektovať akty 
verejnej moci, ale zaiste nie úplne nekriticky a mechanicky, aby sa nedeklarovalo 
neexistujúce objektívne právo. V predmetnej veci však nie sú výrazné signály, že 
by notárska zápisnica nebola spôsobilá záznamu, a to takým spôsobom, že by to 
viedlo k extrémnemu nesúladu medzi skutkovými zisteniami a ich právnou in
terpretáciou. Z tohto pohľadu, berúc do úvahy ustaľovanie pozemkových vzťahov, 
ústavný súd akceptuje právny názor najvyššieho súdu, že platforma § 59 katastrál
neho zákona v danom prípade nie je vhodná na zmenu záznamu. Sťažovateľ by 
vzhľadom na komplikovanosť pozemkovej transformácie musel podstatne presved
čivejšie argumentovať, že zapísaný má byť pôvodný urbár, a nie len izolovane, bez 
ďalšieho trvať na výmaze aktuálneho záznamu.

I.F Kontrolné otázky

1. Čo je to pozemkové právo?
2. Do akých oblastí života zasahuje pozemkové právo?
3. Ktoré inštitúty verejného práva môžeme zaradiť do systému pozemkového 

práva?
4. Ktoré inštitúty súkromného práva môžeme zaradiť do systému pozemko-

vého práva?
5. Čo sú to pozemkovoprávne vzťahy?
6. Vymenujte niektoré právne vzťahy, ktoré môžeme označiť pojmom „pozem-

kovoprávne vzťahy“?
7. Ktoré ustanovenia zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon sa dotýkajú oblasti 

pozemkového práva?
8. Ktoré časti Občianskeho zákonníka môžeme zaradiť do systému pozemko-

vého práva?
9. Vymenujte právne predpisy správneho práva, ktoré zaraďujeme do systému 

pozemkového práva.
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10. Obsahuje Ústava SR ustanovenia, ktoré môžeme zaradiť do systému pozem-
kového práva?

11. Môžeme do systému pozemkového práva zaradiť:
a) kúpnu zmluvu podľa § 588 OZ?
b) právnu úpravu družstva podľa druhej časti, druhej hlavy zákona  

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník?
c) dedenie zo zákona podľa § 473 až 475 OZ?
d) trestný čin subvenčného podvodu podľa § 225 TZ?
e) trestný čin neoprávneného uskutočňovania stavby podľa § 299 TZ?
f) trestný čin ohrozenia a poškodenia životného prostredia podľa § 300 TZ?
g) trestný čin neoprávnenej jazdy motorovým vozidlom podľa § 305  

ods. 2 TZ?
h) trestný čin krádeže podľa § 212 TZ?
i) odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z.? 
j) katastrálne konanie podľa štvrtej časti katastrálneho zákona? 
k) právo na ochranu životného prostredia podľa čl. 44 Ústavy SR?
l) zriadenie Slovenského pozemkového fondu podľa § 34 ods. 1 zákona  

č. 330/1991 Zb.?
m) register obnovenej evidencie pozemkov podľa § 1 ods. 1 zákona  

č. 190/1995 Z. z.?
n) uznávanie poľovného revíru podľa § 4 zákona č. 274/2009 Z. z. o po-

ľovníctve? 
o) používanie hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín  

a kompostov podľa § 10 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách?  
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II. PRAKTICKÝ VÝZNAM POZEMKOVÉHO PRÁVA 
V PRÁVNICKEJ PROFESII

II.A Základný prehľad

Pozemkové právo predstavuje špecifickú oblasť úpravy právnych vzťahov. 
Chápanie jeho samostatnosti ako vedeckej disciplíny sa na našom území plne 
presadilo v období minulého politického režimu, keď sa po vzore Sovietskeho 
zväzu, Maďarska a Nemeckej demokratickej republiky stalo aj samostatným 
predmetom výučby na právnických fakultách.8 Ako dôvod sa uvádzalo, že práv-
ne vzťahy k pôde a pozemkovoprávne inštitúty nepatria svojou povahou do 
Občianskeho zákonníka ani zákona č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník. 
Krátko po zmene spoločenských pomerov po roku 1989 začala aj medzi práv-
nikmi prevládať téza, že z dôvodov obnovy bežných súkromnoprávnych vzťa-
hov k pôde stratilo svoje opodstatnenie aj špecifické posudzovanie právnych 
vzťahov k pozemkom. Preto sa medzi odborníkmi presadil aj názor, že pozem-
kové právo ako samostatné právne odvetvie zaniklo. Podľa tejto premisy by sme 
teda právne vzťahy k pozemkom mali považovať za také isté občianskoprávne 
vzťahy k veciam ako každé iné. Tento názor však nikdy celkom nezodpovedal 
realite – na pozemky, v závislosti od ich druhu a spôsobu nakladania, ako naprí-
klad lesné pozemky či pozemky tvoriace poľnohospodársku pôdu, sa vzťahovala 
samostatná právna úprava. Nič to však nemení na tom, že pozemkové právo sa 
na právnických fakultách v 90. rokoch prestalo vyučovať. Dávať však pozem-
kové právo ako vedeckú či pedagogickú disciplínu do súvislosti s ideológiou 
bývalého režimu je nesprávny prístup. Je síce pravdou, že v tom období, aj v dô-
sledku zvláštnych inštitútov, najmä užívacích práv k pôde, nadobudlo zvláštnu 
dôležitosť, ale nič to nemení na skutočnosti, že právne vzťahy k pozemkom aj 
pôde vo všeobecnosti mali vždy trochu osobitý obsah. Pozemkovoprávne vzťa-
hy preto existovali na našom území odnepamäti, odkedy existovalo pozemkové 
vlastníctvo, a preto môžeme aj historicky hovoriť o pozemkovom práve.

V období posledných desaťročí vzniklo viacero zaujímavých vedeckých 
počinov, ako je napríklad učebnica Pozemkové právo od Štefanoviča, ktorú 

8 VOJÁČEK, L., KOLÁRIK, J. , GÁBRIŠ, T. Československé právne dejiny. Bratislava : Eurokódex, 
2013, s. 154.
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môžeme považovať, okrem iného, aj za dôležité vymedzenie predmetu pozem-
kového práva. Rovnako vedecká a pedagogická činnosť v oblasti pozemkového 
práva prebiehala v určitej miere na vysokých školách technického a prírodoved-
ného zamerania. Obnova výučby na právnických fakultách na Slovensku nastala 
až v roku 2018, keď bol na Právnickej fakulte Univerzity Komenského otvorený 
predmet denného aj externého štúdia s názvom Pozemkové právo.

Pozemkové právo, tak ako ho chápeme v súčasnosti, predstavuje vedeckú 
a pedagogickú disciplínu. Nemôžeme ho síce považovať za samostatné právne 
odvetvie, čomu sa venujeme aj v inej časti tejto publikácie, avšak pozemkovo-
právne vzťahy spája práve tá skutočnosť, že ich predmetom sú pozemky. 

Od tejto skutočnosti sa odvíja aj význam pozemkového práva v právnickej 
profesii. Rovnako ako je to aj pri iných právnych disciplínach, asi nemôžeme 
povedať, že by existovalo jedno konkrétne právnické povolanie, ktorého pred-
stavitelia by sa venovali len otázkam pozemkového práva. Pravda, prioritne ich 
môžeme nájsť medzi advokátmi, ktorí poskytujú právne poradenstvo vo všet-
kých aspektoch pozemkového vlastníctva. Mimoriadne úlohy v tomto prípade 
majú notári – od dedičských konaní, ktorých predmetom sú neraz pozemky, cez 
vyhotovovanie notárskych zápisníc o najrôznejších právnych úkonoch, ktoré 
sa týkajú pozemkov. To isté by sme mohli tvrdiť aj o úlohe sudcov a súdnych 
exekútorov, a to v prípadoch, keď sa venujú otázkam pozemkového vlastníc-
tva. O význame pozemkového práva v právnických povolaniach však môžeme 
hovoriť aj v iných prípadoch než sú klasické právnické povolania – a to v prí-
pade právnikov pôsobiacich v komerčnej sfére. Osobitným príkladom v tejto 
súvislosti sú zamestnanci verejnej správy a vysokoškolskí učitelia a iní vedeckí 
pracovníci, ktorí sa v rámci svojej práce venujú rôznym aspektom pozemkové-
ho práva.

Na rozdiel od niektorých právnych disciplín, ako sú napríklad trestné právo 
alebo obchodné právo, v praxi sotva stretneme právnika, ktorý by sa venoval 
výhradne pozemkovému právu. Ono je totiž prakticky previazané aj s viacerými 
právnymi odvetviami, v prvom rade s občianskym právom, civilným sporovým 
konaním, ako aj civilným mimosporovým konaním, správnym právom, prá-
vom Európskej únie, a to najmä na úseku Spoločnej poľnohospodárskej politiky, 
ako aj ďalšími vedeckými disciplínami, v prvom rade s environmentálnym prá-
vom, stavebným právom, no aj s mnohými ďalšími. Na druhej strane, pozem-
kové právo má rovnako blízko aj k iným než právnickým disciplínam. Aspoň 
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príkladmo by sme mohli zmieniť činnosť geodetov, kartografov, odborníkov 
na informačné systémy či technické podklady pre pozemkové úpravy. Práve 
z uvedených skutočností vyplýva aj multidisciplinarita pozemkového práva – 
pozemkové právo ako vedecká disciplína vo svojej podstate zasahuje do úpravy 
rôznych právnych odvetví. To, čo pozemkovoprávne vzťahy vymedzuje, je pri-
oritne predmet týchto právnych vzťahov – ktorým sú pozemky samotné.

V tejto súvislosti môžeme poukázať aj na najvýznamnejšie právne odvetvia 
súvisiace s pozemkovým právom. Prioritne sa môžeme zamerať na konania na 
úseku katastra nehnuteľností, či už ide o zápisy práv k nehnuteľnostiam (vo 
forme vkladu a vo forme záznamu), ako aj ostatné katastrálne konania. Ďalej 
by sme mohli spomenúť konania na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy či 
lesných pozemkov, ďalej viaceré procesy konania o pozemkových úpravách, ako 
aj vo vzťahu k opatreniam proti drobeniu pozemkov, či v prípade pozemkových 
spoločenstiev. Všetkým týmto otázkam sa bližšie venujeme v ďalších kapitolách 
tejto publikácie. Tu chceme len podotknúť, že spoločným znakom týchto konaní 
je tiež ich predmet – a to sú pozemky, a konkrétne ich vlastníctvo a iné práva, 
ktoré sa ku nim viažu. Práve v tomto prípade sa nám prejavuje verejnoprávny 
charakter samotného pozemkového práva – ako určitý druh verejnoprávnej 
regulácie súkromnoprávnych vzťahov v mene verejného záujmu.

V tejto kapitole sa zameriame na úvod do tejto problematiky.

II.B Právne predpisy

 – Článok 44 Ústavy SR.

II.C Literatúra

 – GAISBACHER, J., PECEŇ, P. a kol. Základy pozemkového práva. Komentár. 
Šamorín : HEURÉKA, 1998, 462 s. ISBN 80-967653-3-7.

 – PEKÁREK, M. a kol. Pozemkové právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, 331 s. ISBN 
978-80-7380-253-0.

 – ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. 3. vyd. Bratislava : EUROUNION, 
2010, 312 s. ISBN: 978-80-89374-10-6.
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II.D Praktický príklad

Pani Jarmila K. spísala so svojou dcérou Máriou v roku 2015 zmluvu, na zák-
lade ktorej jej darovala do výlučného vlastníctva byt. Keďže krátko po jej spísaní 
sa dostala s rodinou dcéry do konfliktu, zmluvu „neodniesla na kataster“, teda 
nepodala návrh na vklad vlastníckeho práva. Po dlhšom čase sa však uzmierili 
a v roku 2019 sa spoločne dohodli, že návrh podajú.

Odpovedajte s ohľadom na ustanovenia Občianskeho zákonníka, osobitosti 
katastrálneho konania nemusíte zohľadňovať.
1. Mohli by si obidve dámy spísať zmluvu samy, alebo by bol potrebný úkon od 

predstaviteľa určitého právnického povolania? Ak áno, od ktorého?
2. Vysvetlite záväzkoprávne a vecnoprávne aspekty prevodu vlastníckeho práva 

k nehnuteľnostiam v tomto prípade.
3. Kedy nastáva platnosť a účinnosť zmluvy v zmysle Občianskeho zákonníka?
4. Aké sú špecifiká formálnych náležitostí zmluvy o prevode vlastníctva  

k nehnuteľnostiam? 
5. Je účinnosť zmluvy obmedzená nejakým časovým intervalom?
6. 6. Aké dopady na platnosť a účinnosť zmluvy by mala skutočnosť, keby pani 

Jarmila zomrela predtým, než by bol podaný návrh na vklad?

Peter P. spolu s manželkou Pavlou sa rozhodli od základu zmeniť svoj život 
a presťahovať sa z mesta na vidiek, kde si chcú založiť svoju vlastnú farmu. Za 
týmto účelom kúpili tri pozemky, prvý predstavoval podľa evidencie v katastri 
nehnuteľností ornú pôdu, druhý predstavoval trvalý trávny porast a  tretí za-
stavanú plochu a nádvorie, na ňom sa zároveň nachádzal rodinný dom a dve 
hospodárske budovy.
1. Nadobúdajú spomínaní manželia s kúpou pozemkov automaticky aj vlast-

níctvo k predmetným stavbám?
2. Poukážte na záväzkoprávne a vecnoprávne aspekty nadobudnutia vlastníc-

tva k spomínaným nehnuteľnostiam.
3. Aké výhody, a to nielen smerom k evidencii vlastníctva, by mala pre man-

želov skutočnosť, keby kúpnu zmluvu k nehnuteľnostiam uzavreli vo forme 
notárskej zápisnice? Aké sú úlohy notára v danom prípade?

4. Uveďte, aké sú rozdiely pri ochrane a využívaní pozemkov spomenutých  
v zadaní.
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Pán Ján B. je výlučným vlastníkom dvoch poľnohospodárskych pozem-
kov – ornej pôdy a jedného pozemku evidovaného ako zastavaná plocha a ná-
dvorie, všetky sa nachádzajú v katastrálnom území obce Sihla. Toto vlastníctvo 
nadobudol ako dedič po poručiteľovi – svojom otcovi. Okrem tohto nového 
dedičstva sa však rozhodol aj vrátiť do rodného kraja a začať na týchto po-
zemkoch hospodáriť ako samostatne hospodáriaci roľník. Zároveň má záujem 
o výstavbu novej hospodárskej budovy na pozemku, ktorý nie je poľnohospo-
dárskou pôdou.
1. Aké práva, resp. povinnosti mu podľa Vás vyplývajú k predmetným pozem-

kom na základe: 
a) mocenského prístupu k vlastníctvu,
b) sociálneho prístupu k vlastníctvu?

2. V čom spočíva rozdiel medzi prístupom k vlastníctvu pozemkov a iných 
vecí?

3. Predstavte si, že ste v právnom postavení pána Jána. Na predstaviteľov akých 
právnych povolaní by ste sa obrátili a z akého dôvodu pri:
a) dedičskom konaní,
b) začatí podnikania ako samostatne hospodáriaci roľník,
c) výstavbe hospodárskej budovy?

4. Keby to bolo vo Vašich finančných možnostiach a boli by ste v postavení 
pána Jána, mali by ste záujem o právne zastúpenie advokátom? Pre aké úko-
ny v zmysle zadania by to podľa Vás mohlo byť vhodné a účelné?

Obec Nižná má záujem začať s výstavbou obecných nájomných bytov.  
V rámci zastavaného územia obce sa nachádza viacero pozemkov vo vlastníc-
tve štátu, ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Obec má záujem 
tieto pozemky previesť do svojho vlastníctva a následne ich využiť na stavbu 
nájomných bytov, ktoré by prenajímala najmä sociálne slabším a odkázaným 
obyvateľom.
1. Akými spôsobmi môže obec regulovať využívanie pozemkov na svojom úze-

mí?
2. Môže obec uložiť povinnosť vlastníkom pozemkov nakladať s nimi určitým 

spôsobom, napríklad s ohľadom na územný rozvoj obce?
3. V akom prípade môže Slovenský pozemkový fond previesť na obec ich vlast-

níctvo?
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4. Môže v tomto prípade dôjsť k bezodplatnému prevodu vlastníctva pozem-
kov na obec?

II.E Judikatúra

II.F Kontrolné otázky

1. Môžeme považovať pozemkové právo za samostatné právne odvetvie? Vy-
svetlite.

2. Vysvetlite, čo znamená skutočnosť, že pozemkové právo predstavuje vedec-
kú a pedagogickú disciplínu.

3. Prečo podľa Vás v období bývalého režimu, tzv. socializmu, došlo k rozvoju 
pozemkového práva ako právnej disciplíny?

4. Aké následky podľa Vás malo, že pozemkové právo sa ako samostatný pred-
met nevyučovalo na právnických fakultách na Slovensku dlhé obdobie až 
do súčasnosti?

5. V komparácii s bežne používanými slangovými výrazmi „trestný právnik“ 
a „rozvodový právnik“ skúste vyjadriť svoj názor, či by podľa Vás mohol 
v právnej praxi pôsobiť odborník, ktorý sa špecializuje len na pozemkové 
právo.

6. Vymenujte v zmysle osobitných právnych predpisov, aké úlohy majú na úse-
ku pozemkového práva:
a) notári,
b) advokáti,
c) sudcovia,
d) súdni exekútori a
e) prokurátori.

7. Vysvetlite úlohy akademikov pri rozvoji pozemkového práva.
8. Vysvetlite, ako sa uplatňuje pozemkové právo v investičnom procese a v akej 

forme sa na tom podieľajú predstavitelia jednotlivých právnických povolaní.
9. Vysvetlite, čo znamená multidisciplinárnosť pozemkového práva.
10. Akých právnych odvetví sa dotýkajú právne vzťahy, ktoré môžeme zaradiť 

pod vedeckú disciplínu pozemkového práva?
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11. Uveďte príklad, aké rozhodovacie procesy môžeme zaradiť pod pozemkové 
právo.

12. V akej miere by sme mohli zaradiť kataster nehnuteľností pod predmet zá-
ujmu pozemkového práva? Vysvetlite.
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III. VLASTNÍCTVO PÔDY A JEHO ŠPECIFIKÁ

III.A Základný prehľad

V zmysle čl. 20 ods. 3 Ústavy SR „vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť 
na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými záko
nom. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kul
túrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ Inak tomu 
nie je ani pri vlastníctve pôdy. Ústava SR v čl. 44 ods. 5 definuje poľnohospodár-
sku a lesnú pôdu ako neobnoviteľný prírodný zdroj. Legálna definícia pôdy sa 
nachádza v zákone č. 220/2004 Z. z. V zmysle § 2 písm. a) tohto zákona je pôda 

„prírodný útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu ako produkt 
vzájomného pôsobenia klimatických podmienok, organizmov, človeka, reliéfu  
a materských hornín“. Produkčné schopnosti pôdy, ako aj jej nenahraditeľnosť, 
pôde priznávajú špecifické postavenie v právnych vzťahoch. Vo všeobecnosti 
toto postavenie vychádza z osobitných predpisov pozemkového práva a je vy-
jadrené radom zásad.

Vychádzajúc z dostupnej teórie pozemkového práva a z obsahu jednotlivých 
zásad môžeme za základné zásady slovenského pozemkového práva označiť: 
1. Zásadu ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy, ktorá vychádza z čl. 44 

ods. 5 Ústavy SR, ale aj z radu zákonov, z ktorých za najzásadnejší považu-
jeme zákon č. 220/2004 Z. z. a zákon o lesoch. Zásada vychádza z definí-
cie pôdy ako nezastupiteľnej a nenahraditeľnej zložky životného prostre-
dia, ktorá slúži na zabezpečenie obživy spoločnosti a poskytuje jej životný 
priestor. Má výrazne verejnoprávny charakter a v praktickej aplikácii práva 
sa odráža hneď v niekoľkých inštitútoch, ako sú napríklad evidencia poľno-
hospodárskej pôdy v pôdnom registri či osobitný postup pri vynímaní pôdy 
z pôdneho registra. Táto zásada sa odzrkadľuje aj v trestnom práve v rámci 
trestných činov proti životnému prostrediu.

2. Zásadu zákazu drobenia pozemkov, ktorá vyplýva z tretej časti zákona  
č. 190/1995 Z. z. V zmysle tejto zásady za nastavenia súčasnej zákonnej 
úpravy nemôže napríklad podľa § 23 ods. 1 „na základe právneho úkonu 
alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia  
o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21  
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ods. 1 pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, ale
bo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok“. Osobitné zákony 
pripúšťajú odchýlenie sa od tejto právnej úpravy. Najmä v období medzi 
rokmi 1948 a 1989 sa od tejto zásady upúšťalo, pretože vo vzťahu k vlast-
níctvu a osobitne vlastníctvu pozemkov sa uplatňoval socialistický prístup 
uprednostňujúci kategóriu úžitku pred kategóriou dispozície a držby. Ná-
sledkom ustúpenia od tejto zásady vznikli pozemky so zanedbateľnými roz-
lohami, prakticky znemožňujúce ich faktické využívanie, a tak rozdrobenosť 
pozemkového vlastníctva naďalej udržiava z pohľadu pozemkov užívacie 
oprávnenie vyplývajúce z triády vlastníckych oprávnení v popredí. Následky 
rozdrobenosti však siahajú do obdobia právneho dualizmu a súvisia s dedič-
ským právom a najmä s pravidlom, že každý dedič dedí rovnakým dielom. 
Rekonštruovať vlastníctvo pozemkov do jeho plne aplikovateľnej formy by 
mali pozemkové úpravy.

3. Zásadu stálosti užívania, podľa ktorej je napríklad v oblasti pôdohospo-
dárstva potrebné k pôde pristupovať so zvýšenou starostlivosťou. Neuváže-
né nastavenie osevných cyklov môže ohroziť jej bonitu, čo by v konečnom 
dôsledku znamenalo jej degradáciu. Rovnako tak by mohlo bonitu pôdy 
ohroziť ošetrovanie rastlín – postrekovanie a dodávanie výživných látok 
do pôdy – prihnojovanie. Z pohľadu lesníctva by neuvážené hospodárenie 
v lese mohlo mať za následok šírenie škodcov, klesanie hladiny spodnej vody, 
ale mohlo by spôsobiť aj kalamitné situácie. Význam poľnohospodárstva však 
nespočíva iba v starostlivosti o pôdu, ale aj v produkcii potravín, od ktorých 
sme ako spoločnosť závislí. Je preto potrebné chrániť bonitu pôdy – jej zlo-
ženie a kvalitu a taktiež aj jej produkčnú schopnosť, ktorej neprospieva častá 
zmena majiteľa, resp. užívateľa, ktorý nemusí mať po jej nadobudnutí infor-
mácie o predchádzajúcom nakladaní s pôdou. V okamihu, keď sa stane pôda 
čisto predmetom ekonomického záujmu bez bližšieho vzťahu k pôde, môže 
dôjsť k ohrozeniu verejného záujmu na úkor súkromného záujmu vlastní-
ka pôdy. Aj preto zákonodarca vo forme prijatia zákona č. 504/2003 Z. z.  
pristúpil k osobitnej úprave nájmu poľnohospodárskych a lesných pozem-
kov. Užívacie vzťahy tvoria v podmienkach Slovenskej republiky základnú 
kostru efektívneho využívania územia a  je predpoklad, že ju budú tvoriť 
dlhodobo. Je preto potrebné mať užívacie vzťahy nastavené s dôrazom na ve-
rejný záujem, ktorý reprezentuje efektívnosť užívania vyjadrenú svojou stá-
losťou. V zmysle zásady stálosti užívania zákon č 504/2003 Z. z. ustanovuje 
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minimálny čas nájmu pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádz-
kovaní podniku najmenej na 5 rokov. Zákon však ustanovuje aj horné hra-
nice lehôt, na ktoré je možné prenajať pozemky na poľnohospodárske účely. 
Zmyslom ustanovenia hornej hranice je vyvažovanie medzi verejným záuj-
mom a súkromným záujmom vyplývajúcim z vlastníctva pozemku. Verejný 
záujem je reprezentovaný zásadou stálosti užívania a súkromný záujem je 
reprezentovaný zásadou individuálnej autonómie. 

III.B Právne predpisy

 – Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
 – Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
 – Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 – Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohos-

podárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov.
 – Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníc-

tva k pozemkom.
 – Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych  

a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
 – Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-

munálne odpady a drobné stavebné odpady.
 – Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený 

záber poľnohospodárskej pôdy. 

III.C Literatúra

 – ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. 3. vyd. Bratislava : EUROUNION, 
2010, 312 s. ISBN: 978-80-89374-10-6.

 – HANÁK, J., TKÁČIKOVÁ, J., PRŮCHOVÁ, I., DUDOVÁ, J., PEKÁREK, 
M. Praktikum pozemkového práva. Brno : Masarykova univerzita, Právnická 
fakulta, 2018, 180 s. ISBN 978-80-210-9051-4. 

 – PEKÁREK, M. a kol. Pozemkové právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, 331 s. ISBN 
978-80-7380-253-0.
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III.D Praktický príklad

Pán Milan vlastnil poľnohospodársky pozemok – ornú pôdu o výmere  
3 500 m2, z ktorej chcel polovicu darovať svojmu synovi Jaroslavovi. Darovaciu 
zmluvu spolu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností zaslal na prísluš-
ný Okresný úrad, z ktorého mu však prišla odpoveď, že daný návrh na vklad 
zamieta.
1. Aký zákonný dôvod mal Okresný úrad na to, aby zamietol návrh na vklad 

do katastra nehnuteľností?
2. Ako mal postupovať pán Milan, keď chcel darovať pozemok svojmu synovi 

Jaroslavovi? 

Pán Karol po svojej smrti zanechal dedičstvo, ktorého súčasťou boli aj po-
zemky. Konkrétne išlo o vinice o výmere 2 200 m2, ornú pôdu o výmere 3 800 m2, 
trvalý trávnatý porast o výmere 11 000 m2 a lesný pozemok o výmere 8 000 m2. 
Pán Karol po sebe zanechal troch právoplatných dedičov – manželku a dvoch 
synov. Manželka ešte pred dedičským konaním povedala svojim dvom synom, 
že sa zriekne svojho zákonného nároku v ich prospech s tým, že trvala na tom, 
aby dedili každý rovným dielom. Dediči sa počas tohto rozhovoru dohodli, že 
v dedičskom konaní uzatvoria dohodu, na základe ktorej každý zo synov zde-
dí 1 100 m2 viníc, 1 650 m2 ornej pôdy, 5 500 m2 trvalých trávnatých porastov  
a 4 000 m2 lesných pozemkov. Notár však takúto dohodu odmietol s odvolaním 
sa na zásadu zákazu drobenia pozemkov. 
1. Prečo bola dohoda dedičov v rozpore so zákonom? V čom spočíval rozpor?
2. Ako by ste navrhli prerozdeliť dedičstvo medzi dvoch synov?
3. Ako sa vypočítava zákonná cena ornej pôdy a trvalých trávnatých porastov 

pre dedičské konanie?

Pani Katarína zdedila po svojich rodičoch poľnohospodárske pozemky, kto-
ré obhospodarovalo PD Repka Olejka. Po dedičskom konaní sa však o svoje 
pozemky viac nezaujímala. PD Repka Olejka, ako oprávnený užívateľ, doručilo 
1. júla 2021 pani Kataríne návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy, na kto-
rú pani Katarína nereagovala. Pani Katarínu 1. novembra 2021 kontaktoval jej 
známy Karol, ktorý sa venuje poľnohospodárskej činnosti ako samostatne hos-
podáriaci roľník. Pán Karol požiadal pani Katarínu o možnosť nájmu pozemkov, 
ktoré pani Katarína zdedila po svojich rodičoch. Pani Katarína ochotne súhla-
sila. Počas rozhovoru si spomenula, že nejaký list k pozemkom po rodičoch jej 
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zaslalo aj PD Repka Olejka. Na druhý deň sa jej podarilo nájsť list, z ktorého vy-
plynulo, že PD Repka Olejka má s pani Katarínou uzatvorenú nájomnú zmluvu 
na dobu neurčitú aj napriek tomu, že pani Katarína návrh zmluvy, ktorý tvoril 
prílohu k návrhu na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy, nepodpísala.
1. Na základe akého ustanovenia vznikol takýto nájomný vzťah?
2. Aké má pani Katarína možnosti? 
3. Kedy bude môcť dať poľnohospodárske pozemky do nájmu pánovi Karo-

lovi?

Pani Milene doručilo PD Burgyňa návrh na uzatvorenie novej nájomnej 
zmluvy k poľnohospodárskym pozemkom. V návrhu nájomnej zmluvy bol 
ustanovený čas, na ktorý sa zmluva uzatvára, na 10 rokov. Pani Milena na list 
PD Burgyňa odpovedala s tým, že je ochotná uzatvoriť zmluvu s PD Burgyňa 
na obdobie jedného roka a následne je ochotná po vyhodnotení roka uzatvárať 
vždy nový dodatok na jeden rok. 
1. Ako právnik PD Burgyňa vypracujte odpoveď na tento list pani Mileny.
2. Má návrh pani Mileny oporu v právnom poriadku Slovenskej republiky?
3. O aké zákonné ustanovenia sa pri vypracovaní listu budete opierať?
4. O realizáciu akej zásady ide v danom prípade?
5. Bol návrh PD Burgyňa znejúci na 10 rokov v súlade so zákonom?

Pán Vladimír vlastnil poľnohospodárske pozemky, na ktoré nemal uzatvo-
renú nájomnú zmluvu. O tieto pozemky sa však nestaral, a tak sa na nich začala 
vyskytovať burina. Táto burina sa následkom nečinnosti pána Vladimíra začala 
šíriť na pozemky pána Mikuláša. Pán Mikuláš vyzval pána Vladimíra na odstrá-
nenie buriny zo svojho pozemku, na čo pán Vladimír nereagoval. 
1. Aké možnosti má pán Mikuláš?
2. O realizáciu akej zásady ide v danom prípade?
3. Aká sankcia hrozí pánovi Vladimírovi?

Pán Juraj vlastnil 1 000 m2 ornej pôdy s kódom bonitovanej pôdno-ekolo-
gickej jednotky 0002042. Tento pozemok chcel pán Juraj využiť na zastavanie, 
a tak si podal návrh na odňatie podľa zákona č. 220/2004 Z. z. V zmysle § 17 
ods. 5 písm. I) predmetného zákona musí pán Juraj k žiadosti o trvalé odňatie 
poľnohospodárskej pôdy priložiť aj výpočet odvodu pre celý rozsah vyňatia. 
1. S použitím nariadenia vlády SR 58/2013 Z. z. vypočítajte výšku tohto odvodu. 
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2. O realizáciu akej zásady ide v danom prípade?
3. Aké ďalšie náležitosti má obsahovať žiadosť?
4. Zasahuje konanie o odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodár-

ske účely do práv pána Juraja? Je takýto zásah primeraný?

III.E Judikatúra

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. júla 2007, sp. zn. 1 Cd O 187/2006
Podielové spoluvlastníctvo, predmetom ktorého je poľnohospodársky pozemok 

nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce, nemožno zrušiť a vyporiadať 
prikázaním celej nehnuteľnosti do (nového) spoluvlastníctva, ak na novovzniknu
té spoluvlastnícke podiely pripadne výmera nižšia než 2 000 m2 (u poľnohospodár
skeho pozemku), resp. výmera nižšia ako 5 000 m2 (u lesných pozemkov).

... Dôvodom tejto právnej úpravy je snaha vedúca k zabezpečeniu funkčnosti 
poľnohospodárskej a lesnej výroby; preto v zmysle citovaných ustanovení zákona  
č. 180/1995 Z. z. dochádza k obmedzeniu nielen vlastníkov takýchto pozemkov 
v podobe obmedzenia ich zmluvnej voľnosti v rámci právnych úkonov, ale aj k ob
medzeniu súdu v spôsobe rozhodnutia, či už v rámci konania o zrušenie a vypo
riadanie podielového spoluvlastníctva, alebo v konaní o dedičstve. ... Keďže ob
medzenia vyplývajúce z citovaných ustanovení zákona č. 180/1995 Z. z. nemajú 
povahu vyvlastnenia (lebo zasahujú do vlastníckeho práva len v podobe obmedze
nej dispozície s ním), možno vyvodiť záver, že nie sú v rozpore s ústavnými zása
dami upravujúcimi samotnú ochranu vlastníckeho práva. Rovnako nie sú v roz
pore ani s ustanoveniami upravujúcimi jeho obmedzenia, lebo je daná existencia 
verejného záujmu spočívajúca v nadmernom a neúnosnom stupni, rozdrobenosti 
pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike; tento stav si nepochybne vyžadu
je obmedzenie ďalšieho drobenia poľnohospodárskej a lesnej pôdy nachádzajúcej 
sa mimo zastavaného územia obce a zabezpečenie funkčnosti poľnohospodárskej 
a lesnej výroby. Konkurenciu ochrany dispozičného práva vlastníka s predmetom 
vlastníctva so zabezpečením funkčnosti poľnohospodárskych a lesných pozemkov 
treba nepochybne vyriešiť v prospech zabezpečenia funkčnosti uvedených pozem
kov, lebo v tomto prípade ide o ochranu verejného záujmu, ktorý prevyšuje indi
viduálny záujem vlastníka, resp. spoluvlastníka veci. 
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Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. februára 2011,  
sp. zn. 4 M Cdo 19/2010

Pod nedovoleným drobením pozemkov v zmysle § 24 ods. 1 zákona  
č. 180/1995 Z. z. sa rozumie aj vytvorenie spoluvlastníckeho podielu, ako aj ďal
šie drobenie spoluvlastníckeho podielu, ak by týmto drobením vznikla výmera 
pripadajúca na vzniknutý spoluvlastnícky podiel menšia ako 2000 m 2 poľnohos
podárskeho pozemku nachádzajúceho sa mimo zastavaného územia obce. Osved
čením dohody dedičov o vyporiadaní dedičstva tak v preskúmavanom prípade 
došlo k nedovolenému drobeniu pozemkov, čím boli porušené ustanovenia zákona  
č. 180/1995 Z. z.

Vzhľadom na to, že v danom prípade išlo o prevod spoluvlastníckych podielov 
k poľnohospodárskym pozemkom, pri ktorom bolo potrebné postupovať podľa zá
kona č. 180/1995 Z. z., bolo povinnosťou vo veci konajúceho notára vyzvať dedičov 
k uzatvoreniu dohody tak, aby sa zamedzilo drobeniu pozemkov. V prípade, že 
by k takej to dohode nedošlo, osvedčenie o dedičstve nebolo možné vydať a notár 
bol povinný vec predložiť súdu.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14. júna 2018, sp. zn. 7 Cdo 169/2016
Spôsobilým predmetom navrátenia vlastníctva podľa § 2 ods. 1 písm. a) zá

kona č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám 
a náboženským spoločnostiam a o prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľ
nostiam nie je iná než poľnohospodárska pôda, ktorej legálnu definíciu vo forme 
taxatívneho výpočtu obsahuje § 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 4. decembra 2008, sp. zn. 3 Sžp 2/2008
S prihliadnutím na čl. 44 Ústavy SR a § 17 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb.  

o životnom prostredí pre Najvyšší súd vyplýva záver, že verejný záujem na ochra
ne životného prostredia ako základného predpokladu existencie ľudskej bytosti je 
mimoriadny, a preto právny poriadok Slovenskej republiky mu venuje zvýšenú 
pozornosť a v prípade stretu tohto verejného záujmu s výkonom niektorých práv 
jednotlivcom je na základe uvedeného prípustné výkon týchto práv obmedziť. Toto 
je najmä evidentné v prípade stretu verejného záujmu o ochranu životného pro
stredia a súkromných práv, ktorým je napríklad vlastnícke právo, ktorých obsah 
(čl. 20) a zvýšená ochrana v správnom súdnictve (čl. 46 ods. 2 veta druhá) sú 
zakotvené priamo v Ústave SR. 
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Potom je celkom prirodzené, že zákonodarca prostredníctvom § 4 ods. 1 záko
na č. 543/2002 Z. z. zakotvil všeobecnú prevenčnú povinnosť nielen štátu, ale aj 
jednotlivcov, aby vzhľadom na zachovanie zdravého životného prostredia prispô
sobili vykonávanie svojich činností tak, aby nedošlo k poškodeniu životného pros
tredia alebo jeho zložiek, a ďalej v špeciálnych ustanoveniach, ktorým je napríklad 
§ 61 ods. 1 veta prvá zákona č. 543/2002 Z .z., ako aj § 3 ods. 1 písm. c) zákona  
č. 220/2004 Z. z., túto prevenčnú povinnosť bližšie rozviedol pre podmienky výko
nu vlastníckeho práva alebo užívania poľnohospodárskej pôdy.

Rozsudok Krajského súdu Žilina z 30. mája 2019, sp. zn. 14 Cob 35/2019 
Krajský súd zvýrazňuje, že z § 8 ods. 1 zákona č. 504/2003 Z. z. je zrejmé, že 

nájomcovi sa pozemok na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku 
prenajíma na obdobie v trvaní najmenej 5 rokov (minimálna doba nájmu) a na 
obdobie najviac 25 rokov (maximálna doba nájmu). Ak je v zmluve o nájme po
zemku na poľnohospodárske účely dojednaná doba nájmu na neurčito, je podľa 
§ 12 ods. 2 tohto zákona možné zmluvu písomne vypovedať, pričom výpovedná 
lehota sa nesmie skončiť pred uplynutím času nájmu podľa § 8, ak sa nedohodne 
inak. Aj pri nájme na neurčitý čas tak tento zákon rovnako vychádza z mini
málnej doby nájmu 5 rokov, avšak umožňuje dohodnúť túto otázku účastníkom 
nájomnej zmluvy inak. Možnosť dohodnúť odlišnú úpravu predčasného ukon
čenia nájomného vzťahu, ktorá je daná pre nájomný vzťah dohodnutý pôvodne 
na neurčitý čas, však nie je možné vztiahnuť aj na nájomný vzťah dohodnutý na 
dobu určitú. Keďže zo zákonnej úpravy vyplýva, že zákonodarca pri nájme dohod
nutom na neurčitú dobu a rovnako pri nájme dohodnutom na určitý čas počíta 
s minimálnou dobou trvania nájmu v dĺžke 5 rokov, pri nájme dohodnutom na 
neurčitý čas umožňuje zákonodarca, aby nájomný vzťah bol ukončený aj pred 
uplynutím tejto minimálnej doby nájmu, táto možnosť však pri nájme dohodnu
tom na dobu určitú v § 8 ods. 1 dotknutého zákona daná nie je. Tento nájom tak 
môže byť dohodnutý v dobe trvania najmenej 5 a najviac 25 rokov. Ustanovenie 
čl. IV. dotknutých nájomných zmlúv, z ktorého vyplýva ich uzatvorenie na dobu 
určitú, a to na obdobie 5 rokov s dohodnutou možnosťou ročnej výpovednej lehoty, 
tak nezodpovedá zákonom č. 504/2003 Z. z. ustanovenej minimálnej dobe nájmu 
v dĺžke 5 rokov, keďže takouto výpoveďou by mohlo dôjsť k ukončeniu nájomného 
vzťahu ešte pred uplynutím minimálneho zákonom ustanoveného času nájmu. Je 
bez právnej relevancie odvolacia námietka žalovaného v tom smere, že dotknuté 
nájomné zmluvy predkladal právnym predchodcom žalovaného samotný žalobca 
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ako nájomca s tým, že žalobca sám v týchto zmluvách navrhol aj ukončenie zmlúv 
výpoveďou pred uplynutím doby určitej.

Nález Ústavného súdu SR zo 14. novembra 2018, sp. zn. PL. ÚS 20/2014-80
V súvislosti s argumentáciou v predchádzajúcom bode je potrebné uviesť, že 

práve právny inštitút nájmu poľnohospodárskych pozemkov je v podmienkach 
Slovenskej republiky absolútne dominujúcou formou ich obhospodarovania sub
jektmi vykonávajúcimi poľnohospodársku výrobu podnikateľským spôsobom (pri
bližne 93 % poľnohospodárskych pozemkov je prenajatých). Silou zákona (zákon 
č. 504/2003 Z. z.) sa pritom zabezpečuje stabilita nájomných vzťahov, keďže doba 
nájmu je minimálne 5 rokov a najviac (podľa druhu pozemkov) je to 50 rokov, pri
čom štatisticky udávaná priemerná dĺžka nájomného vzťahu je približne 8,5 roka. 
Tento faktor významne oslabuje proklamované ciele napadnutej právnej úpravy 
regulujúcej výlučne vlastnícke vzťahy k pozemkom, ak sa súčasne berie do úvahy, 
že povinnosti uložené zákonom o ochrane pôdy sa rovnako týkajú vlastníkov aj 
nájomcov poľnohospodárskych pozemkov.

III.F Kontrolné otázky

1. Vysvetlite zásadu zákazu drobenia pozemkov v kontexte zákona  
č. 190/1995 Z. z.

2. Vysvetlite zásadu stálosti užívania poľnohospodárskych a lesných pozemkov 
v kontexte zákona 504/2003 Z. z.

3. Vysvetlite zásadu ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy v kontexte  
čl. 44 Ústavy SR. 

4. Ktoré zo zásad súkromného práva môžeme aplikovať na pozemkovoprávne 
vzťahy?

5. Ako môžu byť obmedzované vecné práva k poľnohospodárskym a lesným 
pozemkom v kontexte verejného záujmu? 

6. Ktoré pozemky považujeme za poľnohospodárske pozemky?
7. Ktorý zákon ustanovuje povinnosti vlastníkom, resp. užívateľom poľnohos-

podárskych pozemkov?
8. Ktoré pozemky považujeme za lesné pozemky?
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9. Ktorý zákon ustanovuje povinnosti vlastníkom, resp. užívateľom lesných 
pozemkov?

10. Vysvetlite pojem „produkčne potenciálna pôda“ v kontexte § 2 písm. b) zá-
kona č. 220/2004 Z. z.
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IV. KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

IV.A Základný prehľad

IV.A.1 Kataster nehnuteľností ako informačný systém

Kataster nehnuteľností je de lege lata normatívne vymedzený ako geometric-
ké určenie, súpis a popis nehnuteľností (§ 1 ods. 1 KZ). Toto normatívne vyme-
dzenie katastra nehnuteľností reflektuje geodetickú (technickú), ako aj popisnú 
(právnu) stránku katastra. Popri uvedenom normatívnom vymedzení katastra 
nehnuteľností možno zároveň konštatovať, že kataster nehnuteľností predsta-
vuje jednotný informačný systém o nehnuteľnostiach, právach k nehnuteľnos-
tiam a o niektorých ďalších skutočnostiach vymedzených všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, ktorý slúži najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, da-
ňové a poplatkové účely, ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a les-
ného pôdneho fondu, tvorbu a ochranu životného prostredia či na ochranu 
národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, a ktorý je 
spravovaný správnymi orgánmi.

Samotný kataster nehnuteľností bol kreovaný zákonom č. 266/1992 Zb. 
o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike s účinnosťou od 1. januára 1993 
ako nástroj štátu na evidovanie nehnuteľností a právnych vzťahov k nehnuteľ-
nostiam.9 V zmysle § 49 ods. 1 zákona č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností 
v Slovenskej republike sa operát evidencie nehnuteľností od účinnosti tohto 
zákona, t. j. od 1. januára 1993, považoval za katastrálny operát. To znamená, 
že kataster nehnuteľností sa v Slovenskej republike začal budovať na základoch 
staršieho a pomerne nedokonalého informačného systému o nehnuteľnostiach 
a právach k nehnuteľnostiam, a to na základoch evidencie nehnuteľností kreo-
vanej zákonom č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.10

IV.A.2 Katastrálny operát

Kataster nehnuteľností tvoria katastrálne operáty, ktoré sú usporiadané po-
dľa katastrálnych území (§ 1 ods. 2 KZ). 

9 Pozri dôvodovú správu k § 1 zákona č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej re-
publike. 

10 Evidencia nehnuteľností bola kreovaná k 1. aprílu 1964 a fakticky nahradila pozemkové knihy 
a pozemkový kataster. 
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Pod katastrálnym operátom sa rozumie súbor dokumentačných materiálov 
obsahujúcich údaje z jedného katastrálneho územia a potrebných na spravo-
vanie katastra nehnuteľností a obnovu katastrálneho operátu (§ 3 ods. 9 v spo-
jitosti s § 8 ods. 1 KZ). V súčasnosti kataster nehnuteľností pozostáva z 3559 
katastrálnych operátov.

Katastrálny operát tvoria:
 – súbor geodetických informácií,
 – súbor popisných informácií,
 – zbierka listín,
 – sumárne údaje katastra o pôdnom fonde a
 – pozemkové knihy, železničná kniha a ich operát.11

Katastrálne operáty spravujú a aktualizujú v mene Úradu geodézie, karto-
grafie a katastra SR jednotlivé okresné úrady. 

IV.A.2.1 Verejnosť katastrálneho operátu  
(formálna publicita katastra nehnuteľností)

Katastrálny operát je verejný, a to v miere ustanovenej všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. De lege lata každý má právo nahliadať do katastrálneho 
operátu, ako aj právo pre vlastnú potrebu robiť si z katastrálneho operátu výpisy, 
odpisy, náčrty alebo kópie, ak zákon neustanovuje inak (§ 68 ods. 1 KZ). 

Zákonodarca v § 68 ods. 3 KZ osobitne upravil verejnosť zbierky listín ako 
súčasti katastrálneho operátu, do ktorej sa ukladajú písomné vyhotovenia zmlúv, 
dohôd a písomných vyhlásení vkladateľov o vložení nehnuteľnosti do majetku 
právnických osôb (ďalej aj „zmluvy“), ako aj písomné vyhotovenia rozhodnutí 
štátnych orgánov a notárskych osvedčení (ďalej aj „verejné listiny“) a iných listín, 
ktoré podľa zákona potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam (ďalej aj „iné listiny“). 
Prístup k listinám, ktoré sú uložené v zbierke listín, sa umožňuje iba vlastníko-
vi alebo inej oprávnenej osobe (§ 3a KZ), ich právnym predchodcom a práv-
nym nástupcom. Zároveň sa prístup k listinám, ktoré sú uložené v zbierke listín, 
umožňuje aj niektorým ďalším taxatívne vymedzeným subjektom, napríklad 
notárovi, súdnemu exekútorovi či daňovému úradu, na účely plnenia ich úloh 
podľa osobitných predpisov. Pri výklade § 68 ods. 3 KZ uplatňujú orgány štátnej 

11 Pozemkové knihy a železničná kniha sú v zmysle § 8 ods. 4 KZ dokumenty s trvalou dokumen-
tárnou hodnotou.
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správy na úseku katastra nehnuteľností skôr reštriktívny výklad s poukazom na 
právnu úpravu ochrany osobných údajov.

Okrem listín uložených v zbierke listín je obmedzená aj verejnosť údajov 
o cene nehnuteľnosti a rodného čísla, ako aj iného identifikátora cudzinca. Údaj 
o cene nehnuteľnosti sa poskytuje vlastníkovi nehnuteľnosti a na účely plnenia 
úloh podľa osobitných predpisov aj štátnym orgánom, Národnej banke Sloven-
ska, notárovi, súdnemu exekútorovi a ďalším taxatívne vymedzeným subjektom. 
Rodné číslo a iný identifikátor cudzinca sa sprístupňuje osobe, ktorej sa týka, 
a na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov aj štátnym orgánom, 
notárovi, súdnemu exekútorovi a ďalším taxatívne vymedzeným subjektom. 

Údaje katastra nehnuteľností, ktoré tvoria súbor geodetických informácií, 
s výnimkou záznamov podrobného merania zmien, zoznamov súradníc a úda-
jov o spojení lomových bodov, a údaje katastra nehnuteľností, ktoré sa zapisujú 
do listu vlastníctva, ak sú vedené v elektronickej podobe, s výnimkou rodného 
čísla alebo iného identifikátora, ak ide o cudzinca, a s výnimkou ceny nehnuteľ-
nosti, sú zverejňované prostredníctvom internetu. Inak povedané, zákonom vy-
medzená množina údajov katastra nehnuteľností sa zverejňuje prostredníctvom 
internetu, a to prostredníctvom Katastrálneho portálu (KaPor) a portálu Elek-
tronické služby katastra nehnuteľností. Prístup k uvedeným údajom katastra 
nehnuteľností prostredníctvom Katastrálneho portálu a portálu Elektronické 
služby katastra nehnuteľností je bezplatný. 

IV.A.3 Obsah katastra nehnuteľností
Obsah katastra nehnuteľností sa odvíja od normatívneho vymedzenia ka-

tastra nehnuteľností a je úzko prepojený s predmetom evidovania v katastri 
nehnuteľností. Inak povedané, obsah katastra nehnuteľností je potrebné vnímať 
v spojitosti s vymedzením katastra nehnuteľností v § 1 ods. 1 KZ a v spojitosti 
s predmetom evidovania v katastri nehnuteľností vymedzeným v § 6 KZ. 

V zmysle § 7 KZ kataster nehnuteľností obsahuje tieto údaje:
 – geometrické určenie a polohové určenie nehnuteľností a katastrálnych území, 
 – parcelné čísla, údaje o parcelách registra „C“ evidovaných na katastrálnej 

mape, údaje o parcelách registra „E“ evidovaných na mape určeného ope-
rátu, druhy a výmery pozemkov, súpisné čísla stavieb, údaje o príslušnosti 
pozemkov k zastavanému územiu obce, údaje o druhoch chránených 
nehnuteľností, o cene nehnuteľnosti a údaje o využívaní nehnuteľností, 
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vybrané údaje na začlenenie pozemkov do poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu alebo do lesného pôdneho fondu, údaje o bonitovaných pôdnoekolo-
gických jednotkách, vybrané údaje na tvorbu a ochranu životného prostredia  
a vybrané údaje pre iné informačné systémy o nehnuteľnostiach;

 – údaje o právach k nehnuteľnostiam, údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti a o inej 
oprávnenej osobe, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvi-
sko, dátum narodenia, rodné číslo a, ak ide o cudzinca, iný identifikátor  
a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identi-
fikačné číslo, ako aj údaje o skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnu-
teľnostiam;

 – údaje o základných a podrobných polohových bodových poliach alebo údaje 
o bodových poliach a

 – sídelné a nesídelné geografické názvy. 
Vychádzajúc z § 7 KZ a s prihliadnutím na § 1 ods. 1 a k § 6 KZ možno kon-

štatovať, že obsah katastra nehnuteľností tvorí všeobecne záväznými právnymi 
predpismi vymedzená množina údajov vzťahujúcich sa k jednotlivým predme-
tom evidovania v katastri nehnuteľností, a to najmä údaje:

 – nehnuteľnostiach, 
 – právach k nehnuteľnostiam, 
 – osobách oprávnených z práv k nehnuteľnostiam. 

IV.A.3.1 Nehnuteľnosti zapisované do katastra nehnuteľností

Znenie § 1 ods. 1 KZ nasvedčuje tomu, že predmetom evidovania v ka-
tastri nehnuteľností sú všetky nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky. 
V skutočnosti to tak nie je. Predmetom evidovania v katastri nehnuteľností sú 
tieto nehnuteľnosti:

 – pozemky,
 – stavby spojené so zemou pevným základom a ohraničené obvodovými ste-

nami a strešnou konštrukciou,
 – byty a nebytové priestory,
 – rozostavané stavby, ak je zrejmé stavebnotechnické usporiadanie a funkčné 

usporiadanie ich prvého nadzemného podlažia a
 – rozostavané byty a rozostavané nebytové priestory, ak je

• stavba, v ktorej sa rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor 
nachádza, ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou 
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a jednotlivé rozostavané byty alebo rozostavané nebytové priestory sú 
stavebnotechnicky oddelené, 

• podzemná stavba, v ktorej sa rozostavaný byt alebo rozostavaný nebyto-
vý priestor nachádza, uzavretá stropnou konštrukciou stavby a jednot-
livé rozostavané byty alebo rozostavané nebytové priestory sú stavebno-
technicky oddelené.

Z uvedeného výpočtu je zrejmé, že nie každá nehnuteľnosť je predmetom 
evidovania v katastri nehnuteľností, t. j. nie každá nehnuteľnosť sa zapisuje do 
katastra nehnuteľností, resp. nie každá vec, ktorá je nehnuteľnosťou, je pred-
metom zápisu do katastra nehnuteľností. Táto skutočnosť de lege lata nie je 
dôsledne premietnutá do právnej úpravy zmluvného prevodu nehnuteľností 
a do právnej úpravy zmluvného zriadenia, zmluvnej zmeny alebo zmluvného 
zrušenia vecného práva k nehnuteľnostiam, napríklad v § 133 ods. 2 OZ absen-
tuje úprava nadobudnutia vlastníctva nehnuteľnosti, ktorá nie je predmetom 
evidovania v katastri nehnuteľností, pri jej zmluvnom prevode.

V súvislosti s evidovaním nehnuteľností v katastri nehnuteľností napokon 
nemožno opomenúť, že nehnuteľnosti, ktoré sú významné z hľadiska obrany, 
vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu (ako aj práva k týmto nehnuteľnos-
tiam) sa v katastri nehnuteľností evidujú po dohode s Ministerstvom obrany SR,  
Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom spravodlivosti SR, Ministerstvom 
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Správou štátnych hmotných rezerv SR, 
Národným bezpečnostným úradom a Slovenskou informačnou službou (§ 6  
ods. 3 KZ).

IV.A.3.1.1 Pozemok ako predmet evidovania v katastri nehnuteľností
Pozemok je v katastrálnom zákone definovaný ako časť zemského povrchu 

oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho 
územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľ-
nosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku alebo rozhraním spôsobu 
využívania pozemku (§ 3 ods. 1 KZ). Pozemok je vecou v občianskoprávnom 
zmysle, a to vecou nehnuteľnou, t. j. nehnuteľnosťou. 

Pozemky sa na účely evidencie v katastri nehnuteľností delia na pozemky 
evidované ako parcely registra „C“ a pozemky evidované ako parcely regis-
tra „E“. Čo do druhu sa pozemky na účely evidencie v katastri nehnuteľností 
delia na:

 – ornú pôdu,
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 – chmeľnice,
 – vinice,
 – záhrady,
 – ovocné sady,
 – trvalé trávnaté porasty,
 – lesné pozemky,
 – vodné plochy,
 – zastavané plochy a nádvoria a
 – ostatné plochy.

Pri pozemkoch sa v katastri nehnuteľností eviduje údaj o ich príslušnosti 
k zastavanému územiu obce12, ako aj to, či je určitý pozemok súčasťou spoločnej 
nehnuteľnosti. Ďalej sa v katastri nehnuteľností eviduje aj spôsob využívania 
určitého pozemku.13

Pozemok sa v katastri nehnuteľností zobrazuje ako parcela. Pod parce-
lou sa rozumie geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozem-
ku v katastrálnej mape, mape určeného operátu alebo v geometrickom pláne 
s vyznačením jej parcelného čísla (§ 3 ods. 3 KZ). Pojem „parcela“ teda nie je 
synonymum pojmu „pozemok“.

IV.A.3.1.2 Stavba ako predmet evidovania v katastri nehnuteľností

Stavba ako predmet evidovania v katastri nehnuteľností nie je v katastrál-
nom zákone normatívne vymedzená. Zákonodarca v katastrálnom zákone vy-
medzuje iba podmienky evidovania stavby v katastri nehnuteľností, a to najmä  
v § 46 KZ. Na účely katastra nehnuteľností sa v súvislosti s pojmom „stavba“ 
preto môže použiť definícia stavby v stavebnom zákone, avšak iba do určitej 
miery. 

12 V súčasnosti existujú v právnom poriadku Slovenskej republiky dve rôzne definície zastavaného 
územia obce. V katastri nehnuteľností sa údaj o príslušnosti pozemku k zastavanému územiu 
obce eviduje v zmysle poňatia zastavaného územia obce v zákone č. 220/2004 Z. z.. Odlišnú 
definíciu zastavaného územia obce má stavebný zákon. Príslušnosť pozemku k zastavanému 
územiu obce má zásadný význam z hľadiska právnej úpravy zákazu drobenia niektorých po-
zemkov upraveného v zákone č. 190/1995 Z. z.

13 Bližšie pozri prílohu č. 1, č. 2, č. 5 a č. 6 vyhlášky č. 461/2009 Z. z.
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V zmysle § 43 ods. 1 stavebného zákona sa stavbou rozumie stavebná kon-
štrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne 
spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu, pričom 
pevným spojením so zemou sa rozumie:

 – spojenie pevným základom,
 – upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo 

o inú stavbu, 
 – ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
 – pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia alebo 
 – umiestnenie pod zemou.

Stavba, podobne ako pozemok, je vecou, a to vecou nehnuteľnou, t. j. nehnu-
teľnosťou.

Pri stavbách sa v katastri nehnuteľností eviduje napríklad druh stavby, 
umiestnenie stavby, druh priestoru a tiež druh nebytového priestoru.14 

V aplikačnej praxi určité problémy vyvoláva evidovanie apartmánov v ka-
tastri nehnuteľností, a to z hľadiska posúdenia toho, či apartmán je bytom alebo 
nebytovým priestorom – v zmysle prílohy č. 9 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. je totiž 
aj k apartmánom potrebné priradiť kód druhu priestoru, pričom sa rozlišuje 

„iba“ kód pre byt, nebytový priestor, rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový 
priestor. Okresný úrad sám nemôže posúdiť, či apartmán, ktorý sa má zapísať 
do katastra nehnuteľností, je bytom alebo nebytovým priestorom. Pri posú-
dení charakteru apartmánu na účely jeho evidovania v katastri nehnuteľností 
je potrebné vychádzať zo stavebnej dokumentácie týkajúcej sa predmetného 
apartmánu a na jej základe je potrebné posúdiť, či sa má k apartmánu priradiť 
kód pre byt alebo kód pre nebytový priestor.

IV.A.3.1.3 Spoločná nehnuteľnosť ako predmet evidovania  
v katastri nehnuteľností

Špecifickým druhom nehnuteľnosti ako predmetu evidovania v katastri 
nehnuteľností je spoločná nehnuteľnosť. K inštitútu spoločnej nehnuteľnosti 
bližšie pozri kapitolu X.

14 Bližšie pozri prílohu č. 7 až č. 10 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. 
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IV.A.3.2 Práva zapisované do katastra nehnuteľností

V zmysle § 1 ods. 1 KZ sa v katastri nehnuteľností evidujú tieto práva 
k nehnuteľnostiam:

 – vlastnícke právo,
 – záložné právo, 
 – vecné bremená,
 – predkupné právo, ak má mať účinky vecného práva,
 – práva vyplývajúce zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí a zo sprá-

vy majetku vyšších územných celkov a
 – nájomné práva k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať naj-

menej päť rokov.

V katastri nehnuteľností sa nad rámec práv k nehnuteľnostiam uvedených  
v § 1 ods. 1 KZ evidujú aj ďalšie práva k nehnuteľnostiam, ak tak ustanoví oso-
bitný zákon. De lege lata iba zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov ustanovuje zápis ďalšieho práva do katastra nehnuteľností, a to 
práva spoluvlastníka garáže v bytovom dome na výlučné užívanie garážového 
stojiska (§ 20a ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov) a tiež práva výlučného užívania skladového priestoru (§ 20b zákona 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov). 

Iné práva k nehnuteľnostiam ako tie, ktoré sú výslovne katastrálnym zá-
konom alebo osobitným zákonom označené za práva zapisované do katastra 
nehnuteľností, nemožno do katastra nehnuteľností zapísať. Rozsah práv k nehnu-
teľnostiam zapisovaných do katastra nehnuteľností nemožno rozširovať ani 
s poukazom na zásadu zmluvnej voľnosti ako jednu zo základných zásad  
súkromného práva a súkromnoprávny rozmer katastra nehnuteľností. 

IV.A.3.3 Právny stav evidovaný v katastri nehnuteľností a skutočný stav

Medzi právnym stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a skutočným 
stavom môžu existovať rozpory, t. j. stav zápisov v katastri nehnuteľností ne-
musí nevyhnutne zodpovedať objektívnej realite, resp. objektívne existujúcim 
právnym vzťahom k nehnuteľnostiam. To znamená, že v katastri nehnuteľností 
môžu byť zapísané také práva k nehnuteľnostiam, ktoré objektívne neexistu-
jú, a naopak, v katastri nehnuteľností môžu absentovať také práva k nehnuteľ-
nostiam, ktoré objektívne existujú. Takisto môže byť v katastri nehnuteľností 
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zapísaná stavba, ktorá už bola odstránená a objektívne neexistuje, alebo môže 
existovať stavba, ktorá nie je v katastri nehnuteľností zapísaná. Možnosť exis-
tencie takéhoto rozporu je daná jednak historickými dôvodmi, najmä nedôsled-
nosťou a pochybeniami pri spravovaní katastra nehnuteľností, resp. evidencie 
nehnuteľností či pozemkových kníh, jednak právnou úpravou, ktorá umožňuje 
v širokej miere vznik, zmenu a zánik práv k nehnuteľnostiam na základe inej 
právnej skutočnosti ako vkladu – ako príklad takejto inej právnej skutočnosti 
možno uviesť rozhodnutie príslušného orgánu či úmrtie fyzickej osoby. 

V normatívnej rovine je možnosť existencie rozporu medzi právnym sta-
vom evidovaným v katastri nehnuteľností a skutočným stavom vyjadrená v § 70  
ods. 1 KZ. V zmysle § 70 ods. 1 KZ sa totiž údaje katastra nehnuteľností uve-
dené v § 7 tohto zákona považujú za hodnoverné, ak sa nepreukáže opak. Zá-
konodarca teda výslovne pripustil možnosť vyvrátenia hodnovernosti údajov 
katastra nehnuteľností.

V prípade rozporu medzi právnym stavom evidovaným v katastri nehnuteľ-
ností a skutočným stavom má prednosť skutočný stav. Súd rozhodujúci v civil-
nom sporovom konaní nie je viazaný právnym stavom evidovaným v katastri 
nehnuteľností, t. j. nie je viazaný zápismi v katastri nehnuteľností. Súd rozho-
dujúci v civilnom sporovom konaní dokonca nie je viazaný ani rozhodnutím 
okresného úradu o povolení vkladu. Aj okresný úrad sa môže pri rozhodovaní 
v konaní o návrhu na vklad výnimočne odchýliť od právneho stavu evidované-
ho v katastri nehnuteľností, a to vtedy, ak je mu verejnou listinou alebo inou lis-
tinou preukázané, že právny stav evidovaný v katastri nehnuteľností je v rozpore 
so skutočným stavom – v takomto prípade je okresný úrad pri svojom rozho-
dovaní povinný uprednostniť skutočný stav pred právnym stavom evidovaným 
v katastri nehnuteľností.

Keďže medzi právnym stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a sku-
točným stavom môžu existovať rozpory, list vlastníctva je potrebné vnímať „iba“ 
ako doklad preukazujúci stav zápisov v katastri nehnuteľností k určitému dátu-
mu a času. List vlastníctva však rozhodne nemožno vnímať ako nespochybniteľ-
ný dôkaz existencie alebo neexistencie určitého práva k nehnuteľnosti.
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IV.A.4 List vlastníctva

List vlastníctva je dokladom preukazujúcim stav zápisov v katastri nehnuteľ-
ností k určitému dátumu a času. List vlastníctva obsahuje číslo listu vlastníctva, 
názov okresu, názov obce a názov katastrálneho územia a skladá sa z:

 – časti „A – majetková podstata“, ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré 
sú predmetom práv k nehnuteľnostiam (majetkové teleso), a údaje o nich,  
a to výmeru, druh pozemku, kód spôsobu využívania pozemku, príslušnosť 
k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti A;

 – časti „B – vlastník alebo iná oprávnená osoba“, ktorá obsahuje meno, priez-
visko, rodné priezvisko alebo názov vlastníka nehnuteľnosti alebo inej 
oprávnenej osoby, dátum narodenia, rodné číslo alebo identifikačné číslo or-
ganizácie, spoluvlastnícky podiel, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny 
alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce 
bližšie vysvetlenia časti B, byty a nebytové priestory, nájomné práva k po-
zemkom, poznámky o skutočnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami alebo 
s právami k nehnuteľnostiam;

 – časti „C – ťarcha“, ktorá obsahuje vecné bremeno (obsah vecného bremena, 
označenie oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bre-
mena v liste vlastníctva oprávneného), záložné práva (označenie záložného 
veriteľa), predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv (označenie 
oprávneného z predkupného práva), iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné 
práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C; v časti C sa výška 
dlhu neuvádza.

Originál listu vlastníctva spravovaný v listinnej podobe nemožno vydať ni-
komu (§ 10 ods. 1 KZ). Kópiu originálu listu vlastníctva (bez ohľadu na to, či 
je spravovaný v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe) naopak možno 
vydať komukoľvek, a to aj vtedy, keď je na liste vlastníctva vyznačená plomba. 
Taktiež výpis z listu vlastníctva je možné vydať komukoľvek. Žiadateľ o vydanie 
výpisu z listu vlastníctva nemusí preukazovať právny záujem na vydaní poža-
dovaného výpisu z listu vlastníctva a nemusí ani uviesť účel žiadosti o vydanie 
výpisu z listu vlastníctva. 

Vydanie výpisu z listu vlastníctva, ako aj vydanie kópie originálu listu vlast-
níctva je spoplatnené správnym poplatkom. Za vydanie výpisu z  listu vlast-
níctva alebo vydanie kópie originálu listu vlastníctva sa platí správny poplatok  
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vo výške 8 eur za každých, aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo ne-
bytových priestorov.

IV.B Právne predpisy

 – zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. 
 – zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). 
 – zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. 
 – zákon č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.
 – zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy.
 – vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Sloven-

skej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníc-
kych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

 – vyhláška č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre ka-
tastrálne úrady a správy katastra.
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Beck, 2021.
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 – HORŇANSKÝ, I. Orgány štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností 
súčasťou siete špecializovanej štátnej správy. In Geodetický a kartografický 
obzor. 2011, roč. 57, č. 11.

 – HORŇANSKÝ, I. Kataster nehnuteľností v praxi. Bratislava : Epos, 2003.
 – HORŇANSKÝ, I., MACKO, J. Dôležitý krok k dobudovaniu bázy údajov ka-

tastra nehnuteľností. In Geodetický a kartografický obzor. 1997, roč. 43, č. 2.
 – JAKUBÁČ, R. Poskytovanie údajov katastra nehnuteľností na Slovensku 

a v Európe. In Geodetický a kartografický obzor. 2017, roč. 63, č. 1.
 – JAKUBÁČ, R., POLDAUFOVÁ, O. Kataster nehnuteľností a právo na prí-

stup k informáciám. In Súkromné právo. 2016, č. 2.
 – JAKUBÁČ, R. Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností. Bratislava : Wol-

ters Kluwer, 2016.
 – NOVOTNÝ, M. Materiálna publicita trochu inak (Replika na článok M. Fe-

číka Formálna a materiálna publicita katastra nehnuteľnosti). In Justičná 
revue. 2011, roč. 63, č. 6 ‒ 7.

 – ŠTOFKO, T., ŠMIRJÁK, J. Pozemnoknižné právo na Slovensku. Bratislava, 
Levice : vydané vlastným nákladom, 1947.

 – ŠÚREK, S. Ešte niekoľko slov k materiálnej publicite katastra nehnuteľnosti. 
In Justičná revue. 2011, roč. 63, č. 6.

 – VRABKO, M. a kol. Katastrálne konanie v Českej republike, Maďarsku a Ra
kúsku (vybrané zákony, vyhlášky a nariadenia). Bratislava : Univerzita Ko
menského v Bratislave, Právnická fakulta, 2007. 

IV.D Praktický príklad

Okresnému úradu Komárno, katastrálnemu odboru bolo doručené poda-
nie Jozefa Nováka, ktorým žiadal o poskytnutie kópie kúpnej zmluvy, ktorou 
Viera Vargová previedla svoj spoluvlastnícky podiel na pozemku evidovanom 
ako parcela registra „C“ KN č. 1245, orná pôda o výmere 16 254 m2, katastrálne 
územie Imeľ. Vo svojom podaní Jozef Novák uviedol, že je spoluvlastníkom toh-
to pozemku a že o poskytnutie kópie uvedenej kúpnej zmluvy žiada z dôvodu, 
že bolo porušené jeho predkupné právo a v danej veci mieni podať žalobu na 
súd. Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor zistil, že Jozef Novák je skutoč-
ne spoluvlastníkom uvedeného pozemku, avšak požadovanú kópiu predmetnej 
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kúpnej zmluvy odmietol Jozefovi Novákovi vydať s poukazom na § 68 ods. 3 ka-
tastrálneho zákona a skutočnosť, že táto kúpna zmluva bola založená do zbier-
ky listín. Dôvody odmietnutia poskytnutia kópie požadovanej kúpnej zmluvy 
Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor oznámil Jozefovi Novákovi listom.
1. Uveďte, či Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor postupoval správne, 

ak odmietol vydať kópiu požadovanej kúpnej zmluvy Jozefovi Novákovi  
s poukazom na § 68 ods. 3 katastrálneho zákona a skutočnosť, že táto kúpna 
zmluva bola založená do zbierky listín, a svoju odpoveď odôvodnite.

2. Uveďte, či má Jozef Novák nárok na sprístupnenie aspoň údaja o cene, za 
ktorú Viera Vargová previedla svoj spoluvlastnícky podiel na predmetnom 
pozemku? 

3. Uveďte, aké právne prostriedky môže Jozef Novák uplatniť voči odmietnutiu 
poskytnutia kópie požadovanej kúpnej zmluvy zo strany Okresného úradu 
Komárno, katastrálneho odboru. 

4. Uveďte, ako by mal postupovať Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor, 
ak by Jozef Novák vo svojom podaní uviedol, že žiada o sprístupnenie kópie 
predmetnej kúpnej zmluvy z príslušného vkladového spisu v zmysle zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode 
informácií).

IV.E Judikatúra

Nález Ústavného súdu ČR z 19. marca 1997, sp. zn. II. ÚS 82/95 
Je neprípustné dospieť k záveru o neexistencii pozemkov v dôsledku ich zlúče

nia a preparcelovania, resp. prečíslovania.

Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 26. augusta 2003, sp. zn. 22 Cdo 1221/2002 
OZ v § 120 ods. 2 ustanovuje, že stavba nie je súčasťou pozemku; nevymedzuje 

však, čo to stavba je. Pre oblasť občianskeho práva nemožno použiť vymedzenie 
stavby v § 139b ods. 1 stavebného zákona, podľa ktorého za stavbu sa považujú 
všetky stavebné diela bez zreteľa na ich stavebnotechnické prevedenie, účel a čas 
trvania, a to nielen preto, že toto vymedzenie je dané len pre účely stavebnoprávne 
(je zaradené v rubrike „Pojmy stavebného poriadku“), ale tiež preto, že niektoré 
stavby, ku ktorých uskutočneniu je potrebné stavebné povolenie, resp. ohlásenie 
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stavebnému úradu, netvoria veci v občianskoprávnom zmysle. Preto judikatú
ra Najvyššieho súdu SR dospela k záveru, že ak občianskoprávne predpisy (napr.  
§ 120 ods. 2 OZ) používajú pojem „stavba“, nemožno obsah tohto pojmu vykladať 
len podľa stavebných predpisov. Stavebné predpisy chápu pojem „stavba“ dyna
micky, teda ako činnosť, prípadne súbor činností smerujúcich k uskutočneniu diela 
(niekedy však aj ako toto dielo samotné). Naopak, pre účely občianskeho práva je 
pojem „stavba“ nutné vykladať staticky, ako vec v právnom zmysle, teda ako vý
sledok určitej stavebnej činnosti, ktorý je spôsobilý byť predmetom občianskopráv
nych vzťahov. Stavba, ktorá nie je vecou podľa § 119 OZ, je súčasťou pozemku  
a vlastníctvo k nej nadobúda vlastník pozemku prírastkom.

Stavba ako výsledok stavebnej činnosti je spravidla tiež stavbou podľa občian
skeho práva a je samostatnou vecou. V niektorých prípadoch však stavbu nemož
no fakticky ani hospodársky oddeliť od pozemku, na ktorom je zriadená, a stavba 
tak s týmto pozemkom splýva, je jeho súčasťou a tvorí s ním jednu vec (napr. par
kovisko, lom, melioračné zariadenie, pozemné komunikácie a pod.). V niektorých 
hraničných prípadoch nemožno stanoviť jednoznačné hľadisko pre určenie, kedy 
pôjde o samostatnú vec a kedy o súčasť pozemku. Bude vždy treba zvažovať, či 
stavba môže byť samostatným predmetom práv a povinností, a to s prihliadnu
tím na všetky okolnosti veci, najmä na to, či podľa zvyklostí v právnom styku je 
účelné, aby stavba ako samostatná vec bola predmetom právnych vzťahov (napr. 
kúpy a predaja, nájmu a pod.) a tiež k jej stavebnému prevedeniu. Významným 
hľadiskom je, či možno vymedziť, kde končí pozemok a kde začína stavba; ak také 
vymedzenie možné nie je, pôjde spravidla o súčasť pozemku.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 21. februára 1997, sp. zn. 3 Cdo 188/96 
Za demoláciu stavby v zmysle § 14 zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení ná

sledkov niektorých majetkových krívd, keď vec prestáva existovať v zmysle práva, 
treba považovať takú deštrukciu pôvodnej stavby, po ktorej prestalo byť poznateľné 
dispozičné riešenie prvého nadzemného podlažia. 

Ak na mieste takto zdemolovanej stavby bola postavená nová stavba, aj keď 
druhovo zhodná, v takomto prípade nejde o zhodnotenie stavby v zmysle § 10  
ods. 1 a ods. 3 zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých ma
jetkových krívd, ale o zriadenie novej stavby na pozemku na mieste pôvodnej 
zaniknutej stavby.
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Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. septembra 2014, sp. zn. 10 Sžr 174/2013 
Pivnica ako taká nie je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností, a preto 

na ňu nedopadá znenie § 133 ods. 2 OZ. 

Nález Ústavného súdu ČR zo 16. septembra 1998, sp. zn. II. ÚS 91/1998 
Výpis z listu vlastníctva je doklad o stave zápisov v evidencii nehnuteľností, 

resp. v katastri nehnuteľností, tento stav však nemusí zodpovedať reálne existujú
cim právnym vzťahom. Môže byť preto tiež dokázaný opak.

Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 5. septembra 2000, sp. zn. 22 Cdo 389/99 
V prípade rozporu medzi právnym stavom evidovaným v katastri nehnuteľ

ností a stavom skutočným musí súd vychádzať zo skutočného stavu; pritom je 
oprávnený posudzovať ako predbežné otázky, či zmluva, na základe ktorej doš
lo ku vkladu práva, je platná, či došlo k platnému odstúpeniu od zmluvy alebo  
k vzneseniu námietky relatívnej neplatnosti, prípadne k iným skutočnostiam, kto
ré majú za následok nesúlad medzi stavom katastra a skutočným stavom.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. júna 2020, sp. zn. 10 Sžrk 5/2019 
Ustanovenie § 2 katastrálneho zákona definuje hlavné úlohy a ciele katastra 

nehnuteľností, konkrétne ustanovuje, že kataster nehnuteľností slúži aj ako in
formačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely 
a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochra
nu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu  
a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu 
národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chrá
nených území a prírodných výtvorov, a budovanie ďalších informačných systémov 
o nehnuteľnostiach. Aby kataster mohol slúžiť uvedeným cieľom (napr. chrániť 
práva k nehnuteľnostiam), je potrebné, aby boli údaje katastra hodnoverné, čo sa 
má zabezpečiť tým, že budú zapisované s určitou odbornou starostlivosťou a len 
na základe relevantných podkladov, najmä verejných listín.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. apríla 2016, sp. zn. 3 Sžo 106/2015 
Všeobecná úprava nahliadania do administratívnych spisov orgánov verejnej 

správy v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) má 
svoj osobitný špecifický režim, ktorý nie je možné spájať s nemožnosťou sprístup
nenia informácií z katastrálnych spisov podľa ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z.  
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o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií), a preto nemožno inštitút nahliadania do spisov po
važovať na účely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) za akúsi 
špeciálnu formu zverejňovania informácií, ktoré by odôvodňovalo obmedzenie 
slobodného prístupu k informáciám.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. apríla 2021, sp. zn. 1 V Obdo 2/2020 
Na základe absolútne neplatného právneho úkonu nie je možné nadobudnúť 

vlastnícke právo, a to ani v prípade, že na jeho podklade bol uskutočnený vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

S poukazom na právnu zásadu, podľa ktorej nikto nemôže previesť na iného 
viac práv, ako sám má (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse 
habet), nemôže platne previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na inú osobu ten, 
kto je na základe absolútne neplatného právneho úkonu vedený v katastri nehnu
teľností ako vlastník nehnuteľnosti.

Dobrá viera nadobúdateľa, že hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec nadobúda od 
vlastníka, má vplyv na nadobudnutie vlastníckeho práva, len ak zákon v taxa
tívne vymedzených prípadoch nadobudnutie vlastníckeho práva s poukazom na 
dobrú vieru ich nadobúdateľa výslovne upravuje. V iných prípadoch právna úpra
va de lege lata nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka s poukazom na 
dobrú vieru nadobúdateľa neumožňuje.

Ustanoveniu § 70 ods. 1 KZ, ktoré upravuje hodnovernosť údajov katastra, 
nezodpovedá výklad, podľa ktorého už len samotná evidencia vlastníctva nehnu
teľnosti v katastri nehnuteľností zakladá dobrú vieru evidovaného vlastníka v to, 
že je vlastník.

IV.F Kontrolné otázky

1. Čo je to kataster nehnuteľností?
2. Čo je to katastrálny operát?
3. Ako je upravená verejnosť katastrálneho operátu?
4. Čo sa rozumie pod „zmluvou“, „verejnou listinou“ a „inou listinou“ na účely 

katastrálneho zákona?
5. Ktoré nehnuteľnosti sú predmetom evidovania v katastri nehnuteľností?
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6. Aké práva sú predmetom evidovania v katastri nehnuteľností?
7. Ako je upravená hodnovernosť údajov katastra nehnuteľností?
8. Čo je to list vlastníctva, z akých častí sa skladá a aké údaje obsahujú jednot-

livé časti?
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V. KATASTRÁLNE KONANIE

V.A Základný prehľad

V.A.1 Katastrálne konanie

Katastrálne konanie je správne konanie, resp. administratívne konanie, 
v ktorom sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, roz-
hoduje o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov 
katastra nehnuteľností, o oprave chyby v katastrálnom operáte a o obnove ka-
tastrálneho operátu (§ 22 ods. 1 KZ). Uvedené zákonné vymedzenie katastrál-
neho konania je nepresné, keďže nereflektuje skutočnosť, že v katastrálnom 
konaní sa zapisujú aj poznámky do katastra nehnuteľností. Ďalšia nepresnosť 
zákonného vymedzenia katastrálneho konania spočíva vo formulácii, podľa 
ktorej sa v katastrálnom konaní rozhoduje o prešetrovaní zmien údajov katastra 
nehnuteľností – v skutočnosti sa v rámci prešetrovania zmien údajov katastra 
nehnuteľností rozhodnutie nevydáva a prešetrovanie zmien údajov katastra 
nehnuteľností ani nepredstavuje rozhodovací proces. Napokon, pri konaní 
o obnove katastrálneho operátu zákonodarca poňal ako katastrálne konanie 
len určité etapy tohto konania (a to štvrtú a piatu etapu), čomu zodpovedá aj 
zaradenie právnej úpravy ostatných etáp tohto konania (a to prvej až tretej) 
mimo systematickej časti katastrálneho zákona upravujúcej katastrálne konanie.

Na katastrálne konanie sa vzťahuje správny poriadok, ak katastrálny zákon 
alebo iný zákon neustanovuje inak (§ 22 ods. 5 KZ). Subsidiárna pôsobnosť 
správneho poriadku je vylúčená 

 – v konaní o zázname (§ 34 ods. 3 KZ), 
 – v konaní o poznámke (§ 40 KZ),
 – pri prešetrovaní zmien údajov katastra nehnuteľností a vykonávaní zmien 

údajov katastra nehnuteľností (§ 57 ods. 2 KZ),
 – v konaní o zmene hraníc katastrálnych území (§ 58 ods. 7 KZ) a
 – v konaní o oprave údajov katastra nehnuteľností uvedených v § 59 ods. 5 KZ 

(§ 59 ods. 5 KZ). 

Aj keď je subsidiárna pôsobnosť správneho poriadku vo vzťahu k niektorým 
druhom katastrálneho konania vylúčená, základné pravidlá správneho konania 
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upravené v správnom poriadku sa vzťahujú na katastrálne konanie vždy, t. j. bez 
ohľadu na druh katastrálneho konania.

Na katastrálne konanie je vecne príslušný katastrálny odbor okresného úra-
du (§ 18 ods. 1 KZ v spojitosti s § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 
miestnej štátnej správy). 

Miestna príslušnosť okresného úradu na katastrálne konanie sa spravu-
je miestom, kde sa nachádza nehnuteľnosť dotknutá katastrálnym konaním  
(§ 22 ods. 2 KZ). Ak by sa návrh na vklad týkal nehnuteľností nachádzajúcich 
sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, správnym orgánom prís-
lušným konať o celom návrhu je ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov, 
pričom okresný úrad, ktorý o celom návrhu koná, je povinný bezodkladne 
upovedomiť ďalší dotknutý okresný úrad (§ 22 ods. 3 KZ). To znamená, že ak 
sa návrh na vklad týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode 
Okresného úradu Bratislava a Okresného úradu Trenčín, správnym orgánom 
príslušným konať o celom návrhu je tak Okresný úrad Bratislava, ako aj Okresný 
úrad Trenčín, pričom ak vo veci začne konať Okresný úrad Bratislava, je tento 
okresný úrad povinný bezodkladne upovedomiť o tejto skutočnosti Okresný 
úrad Trenčín. 

Návrh na začatie katastrálneho konania musí v zmysle § 24 ods. 1 KZ ob-
sahovať:
1. identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo alebo, 
ak ide o cudzinca, iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na 
doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj 
o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu,

b) názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od 
sídla, ak ide o právnickú osobu,

2. názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,
3. uvedenie predmetu návrhu,
4. označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa ale-

bo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad,
5. označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c) KZ,
6. označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku,
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7. číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje ale-
bo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku alebo pri 
zápise údajov podľa § 46 ods. 2 až 4, 6 až 8 KZ,

8. údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide  
o povinne zverejňovanú zmluvu,

9. označenie príloh,
10. žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní 

poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien 
údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektro-
nickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť 
vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov 
katastra v elektronickej podobe a

11. žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchle-
nie. 

Z právnej úpravy náležitostí návrhu na začatie katastrálneho konania je 
zrejmé, že tento návrh musí obsahovať aj označenie príloh. Prílohy návrhu na 
začatie katastrálneho konania v listinnej podobe sa predkladajú v origináli ale-
bo v úradne osvedčenej kópii (§ 24 ods. 1 KZ). Pri elektronickom podaní uro-
benom v katastrálnom konaní sa prílohy predkladajú v elektronickej podobe 
autorizované podľa osobitného predpisu (§ 23 ods. 2 KZ). 

Okresný úrad je povinný zaevidovať dátum a čas prijatia návrhu na začatie 
katastrálneho konania. Zaevidovanie dátumu a času prijatia návrhu na začatie 
katastrálneho konania má význam najmä pri zápise vzniku, zmeny a zániku 
práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, a to s prihliadnutím na práv-
nu úpravu ustanovenú v § 41 ods. 2 KZ.

Začatie konania o návrhu na vklad, konania o zázname, konania o oprave 
chyby v katastrálnom operáte a tiež začatie konania o proteste prokurátora je 
dôvodom na vyznačenie plomby v katastri nehnuteľností. Katastrálna plomba 
je tak inštitútom signalizujúcim, že nehnuteľnosť, resp. právo k nehnuteľnosti je 
dotknuté konaním o návrhu na vklad, konaním o zázname, konaním o oprave 
chyby alebo konaním o proteste prokurátora. Vyznačenie plomby na liste vlast-
níctva pritom nie je takou právnou skutočnosťou, ktorá by bránila možnosti 
vydania príslušného listu vlastníctva.
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V.A.2 Zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností

Vznik, zmena a zánik práv k nehnuteľnostiam sa do katastra nehnuteľností 
zapisujú formou vkladu a formou záznamu. Znenie § 4 KZ by mohlo nasved-
čovať tomu, že vznik, zmena a zánik práv k nehnuteľnostiam sa do katastra 
nehnuteľností zapisujú aj formou poznámky, avšak v skutočnosti to tak nie je 

– formou poznámky sa vznik, zmena ani zánik práv k nehnuteľnostiam do ka-
tastra nehnuteľností nezapisujú. 

Vznik, zmena a zánik práv k nehnuteľnostiam sa do katastra nehnuteľností 
zapisujú v súlade so zásadou priority zápisov práv k nehnuteľnostiam. Táto zá-
sada je normatívne upravená v § 41 ods. 2 KZ. V zmysle zásady priority zápisov 
práv k nehnuteľnostiam sa vznik, zmena a zánik práv k tej istej nehnuteľnosti 
alebo k tomu istému spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnosti do katastra 
nehnuteľností zapisujú v poradí, v akom boli okresnému úradu doručené zmlu-
vy, verejné listiny a iné listiny o vzniku, zmene alebo zániku práva k nehnuteľ-
nosti na zápis do katastra nehnuteľností. Keďže poznámkou sa práva k nehnu-
teľnostiam do katastra nehnuteľností nezapisujú, zásada priority zápisov práv 
k nehnuteľnostiam sa na zápis poznámky do katastra nehnuteľností nevzťahuje. 

V.A.2.1 Vklad a konanie o návrhu na vklad

Vklad je úkon okresného úradu, ktorým vzniká, mení sa alebo zaniká právo 
k nehnuteľnosti (§ 5 ods. 1 KZ). To znamená, že vklad má konštitutívne (prá-
votvorné) účinky, a to v tom zmysle, že vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká 
právo k nehnuteľnosti. Nastúpenie konštitutívnych (právotvorných) účinkov 
vkladu je však podmienené platnosťou zmluvy, na základe ktorej bol podaný 
návrh na vklad (ďalej aj „vkladová zmluva“). Neplatná zmluva totiž nemôže vy-
volať právne následky v podobe vzniku, zmeny alebo zániku práva k nehnuteľ-
nosti. Inak povedané, vklad na základe absolútne neplatnej zmluvy nespôsobuje 
vznik, zmenu alebo zánik práva k nehnuteľnosti.

Vkladom sa do katastra nehnuteľností zapisuje vznik, zmena alebo zánik 
práv k nehnuteľnostiam uvedených v § 1 ods. 1 KZ zo zmlúv, a to za predpo-
kladu, že katastrálny zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak; ako prí-
klad inej právnej úpravy možno uviesť zápis nájomného práva k pozemku do 
katastra nehnuteľností v nadväznosti na nájomnú zmluvu, ktorý sa v zmysle  
§ 34 ods. 1 KZ vykonáva formou záznamu.
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Konanie o návrhu na vklad je rozhodovací procesný postup, pri ktorom 
okresný úrad ako orgán verejnej správy na základe predložených písomných 
podkladov posudzuje všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povo-
lenie vkladu, pričom výsledkom tohto rozhodovacieho procesného postupu je 
rozhodnutie o povolení vkladu, rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad ale-
bo rozhodnutie o zastavení konania. 

Konanie o návrhu na vklad sa začína len na návrh. Návrh na začatie konania 
môže pritom podať ktorýkoľvek účastník právneho úkonu, na základe ktorého 
má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, t. j. ktorýkoľ-
vek účastník vkladovej zmluvy, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Doho-
da účastníkov vkladovej zmluvy o tom, ktorý z nich podá návrh na vklad, je 
pri rozhodovaní o návrhu na vklad bez právneho významu. Návrh na vklad je 
možné podať v časovo neobmedzenej lehote od uzatvorenia vkladovej zmluvy. 

Návrh na vklad je spoplatnený správnym poplatkom, ktorého výšku upra-
vuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Pred podaním návrhu na vklad je možné vyplniť a podať oznámenie o ná-
vrhu na vklad v elektronickej podobe, a to prostredníctvom elektronického 
formulára zverejneného na webovom sídle Úradu geodézie, kartografie a ka-
tastra Slovenskej republiky. V prípade vyplnenia a podania tohto oznámenia 
pred podaním návrhu na vklad sa správny poplatok za návrh na vklad znižuje 
o 15 eur, a to za predpokladu, že samotný návrh na vklad bol podaný do 90 dní 
od vyplnenia oznámenia o návrhu na vklad a že údaje v oznámení o návrhu 
na vklad sú v súlade s údajmi vo vkladovej zmluve a v katastri nehnuteľností. 
Praktický význam oznámenia o návrhu na vklad z hľadiska účastníka konania 
o návrhu na vklad teda spočíva v znížení správneho poplatku za tento návrh. 

V konaní o návrhu na vklad okresný úrad skúma, či sú splnené procesné 
podmienky na vklad (napr. podanie návrhu na vklad oprávnenou osobou, za-
platenie správneho poplatku za návrh na vklad) a hmotnoprávne podmienky na 
vklad (napr. účinnosť príslušnej zmluvy). Splnenie podmienok na vklad okresný 
úrad, katastrálny odbor skúma vždy ku dňu vydania rozhodnutia o návrhu na 
vklad.

V § 31 ods. 1 a ods. 2 KZ zákonodarca upravuje rozsah prieskumu vklado-
vej zmluvy v konaní o návrhu na vklad. V konaní o návrhu na vklad okresný 
úrad skúma vkladovú zmluvu z toho hľadiska, či obsahuje podstatné náležitos-
ti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený 
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nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, 
či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či 
zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mra-
vom, pričom prihliada aj na skutkové a právne okolnosti, ktoré by mohli mať 
vplyv na povolenie vkladu. Výnimka z tejto právnej úpravy rozsahu prieskumu 
vkladovej zmluvy je ustanovená vo vzťahu k zmluve o prevode nehnuteľnos-
ti vyhotovenej vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanej advokátom. 
V prípade zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti vyhotovenej vo forme 
notárskej zápisnice alebo autorizovanej advokátom okresný úrad v konaní 
o návrhu na vklad skúma „iba“ to, či je súladná s katastrálnym operátom a či 
sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Aj keď to v § 31 ods. 1  
a ods. 2 KZ nie je výslovne uvedené, okresný úrad v konaní o návrhu na vklad 
vždy skúma aj to, či je vkladová zmluva účinná.

Okresný úrad v zmysle § 32 ods. 1 KZ rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní 
odo dňa doručenia návrhu na vklad. Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola 
vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, 
nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na 
povolenie vkladu, okresný úrad v zmysle § 32 ods. 2 KZ rozhodne o návrhu 
na povolenie vkladu do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Účastník 
konania o návrhu na vklad môže pri podaní návrhu požiadať o urýchlené kona-
nie o návrhu na vklad, pričom ak toto právo využije a zaplatí príslušný správny 
poplatok, okresný úrad môže rozhodnúť do 15 dní odo dňa doručenia návrhu 
na vklad, pričom ak v tejto lehote o návrhu na vklad nerozhodne, rozhodne v le-
hote do 30 dní, resp. do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad v závislosti 
od toho, či vkladovou zmluvou je zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti 
vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom. 

Ak sú podmienky na vklad splnené, okresný úrad vklad povolí, inak návrh 
na vklad zamietne. Okresný úrad môže buď vklad v celom rozsahu povoliť, ale-
bo návrh na vklad v celom rozsahu zamietnuť – de lege lata však okresný úrad 
nemôže v časti vklad povoliť a v časti návrh na vklad zamietnuť. Ak nie sú pod-
mienky na vklad splnené čo i len v časti, okresný úrad, katastrálny odbor musí 
návrh na vklad zamietnuť v celom rozsahu.

Proti rozhodnutiu o povolení vkladu nemožno podať odvolanie, návrh na 
obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania. 
V prípade rozhodnutia o povolení vkladu nie je možné nariadiť obnovu konania 
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ex offo. Rozhodnutie o povolení vkladu možno preskúmať len na základe pro-
testu prokurátora alebo na základe správnej žaloby.

Proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad možno podať odvolanie. 
Ak odvolaniu proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad nevyhovie prí-
slušný okresný úrad v celom rozsahu, predloží odvolanie spolu so spisovým 
materiálom na rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Proti 
rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad možno podať aj mimoriadne oprav-
né prostriedky, protest prokurátora ako prostriedok sui generis a správnu žalobu.

V.A.2.2 Záznam a konanie o zázname

Záznam je úkon okresného úradu, ktorý plní evidenčnú funkciu a ktorý 
nemá vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práv k nehnuteľnostiam (§ 5 ods. 2 
KZ). Z tejto právnej úpravy existuje de lege lata jediná výnimka, ktorou je zá-
pis sudcovského záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia do katastra 
nehnuteľností – v tomto prípade má totiž záznam konštitutívne (právotvorné) 
účinky (§ 343 ods. 2 CSP).

Záznamom sa do katastra nehnuteľností zapisujú práva k nehnuteľnostiam 
uvedené v § 1 ods. 1 KZ, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, ro-
zhodnutím štátneho orgánu, príklepom licitátora na verejnej dražbe, vydržaním, 
prírastkom a spracovaním, práva k nehnuteľnostiam osvedčené notárom, ako aj 
práva k nehnuteľnostiam vyplývajúce z nájomných zmlúv, zo zmlúv o prevode 
správy majetku štátu alebo z iných skutočností svedčiacich o zverení správy 
majetku obce alebo správy majetku vyššieho územného celku (§ 34 ods. 1 KZ). 
Formou záznamu sa do katastra nehnuteľností zapisuje taktiež zmena poradia 
záložných práv z dohôd záložných veriteľov o poradí ich záložných práv rozho-
dujúcom na ich uspokojenie (§ 34 ods. 1 KZ).

Konanie o zázname je procesný postup, pri ktorom okresný úrad ako orgán 
štátnej správy, resp. ako orgán verejnej správy na základe písomných podkladov 
posudzuje, či sú splnené podmienky na vykonanie záznamu, pričom výsledkom 
tohto procesného postupu je vykonanie záznamu alebo oznámenie dôvodu ne-
vykonania záznamu.

Záznam vykoná okresný úrad na návrh vlastníka alebo inej oprávnenej oso-
by alebo aj bez návrhu (§ 35 ods. 1 KZ).

Návrh na vykonanie záznamu nie je spoplatnený správnym poplatkom. To 
znamená, že za návrh na vykonanie záznamu sa správny poplatok neplatí. 
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V konaní o zázname okresný úrad posúdi predloženú verejnú listinu, inú lis-
tinu alebo záznamovú zmluvu z toho hľadiska, či je bez chýb v písaní a počítaní 
a bez iných zrejmých nesprávností a či obsahuje náležitosti podľa katastrálneho 
zákona (§ 36 ods. 1 KZ). Okresný úrad v konaní o zázname neskúma vecnú 
správnosť predloženej verejnej listiny alebo inej listiny ani platnosť predloženej 
záznamovej zmluvy. 

Ak je na účely vykonania záznamu predložené rozhodnutie súdu, okresný 
úrad v konaní o zázname skúma, či je rozhodnutie súdu záväzné pre osobu za-
písanú v katastri nehnuteľností a či sa priamo dotýka jej práva k nehnuteľnosti. 
Ak je rozhodnutie súdu záväzné pre osobu zapísanú v katastri nehnuteľností 
a priamo sa dotýka jej práva k nehnuteľnosti a ak sú splnené aj ostatné pod-
mienky na vykonanie záznamu, okresný úrad vykoná na základe rozhodnu-
tia súdu záznam do katastra nehnuteľností. V prípade, že rozhodnutie súdu 
v dôsledku ďalšej právnej zmeny nie je záväzné pre osobu zapísanú v katastri 
nehnuteľností a v dôsledku tejto skutočnosti nie je možné vykonať záznam do 
katastra nehnuteľností, okresný úrad vyznačí poznámku v katastri nehnuteľ-
ností o vydaní tohto rozhodnutia súdu, a to na obdobie dvoch mesiacov od jej 
zápisu (§ 36a ods. 3 KZ). 

Okresný úrad vykoná záznam do 60 dní odo dňa začatia konania o zázname, 
ak zákon neustanovuje inak. Ak ide o výmaz záložného práva, záznam okresný 
úrad vykoná do 5 pracovných dní odo dňa začatia konania o zázname. Ak bol 
návrh na vykonanie záznamu podaný prostredníctvom elektronického formu-
lára zverejneného na webovom sídle Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, 
okresný úrad vykoná záznam do 30 dní odo dňa začatia konania o zázname.

Ak sú podmienky na vykonanie záznamu splnené, okresný úrad vykoná 
záznam. Ak podmienky na vykonanie záznamu splnené nie sú, okresný úrad 
záznam nevykoná a oznámi dôvod, pre ktorý nemožno vykonať záznam.

Vykonanie záznamu, ako aj oznámenie dôvodu nevykonania záznamu, 
predstavuje opatrenie okresného úradu, proti ktorému je možné podať protest 
prokurátora alebo správnu žalobu. Ak na vykonanie záznamu neboli splnené 
podmienky, je možné taktiež podať návrh na opravu chyby v katastrálnom ope-
ráte podľa § 59 ods. 2 KZ.

V.A.3 Konanie o poznámke

Poznámka je úkon okresného úradu, ktorý je určený na vyznačenie skutoč-
ností alebo pomeru vzťahujúceho sa na nehnuteľnosti alebo na osobu, ktorý 



63

V. KATASTRÁLNE KONANIE

nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam (§ 5 ods. 3 KZ).  
Zároveň poznámka vyjadruje skutočnosti, ktoré obmedzujú oprávnenie vlast-
níka nakladať s nehnuteľnosťou, alebo informuje o nehnuteľnosti alebo o práve 
k nehnuteľnosti (§ 38 KZ). 

Poznámky možno rozdeliť na tie, ktoré vyjadrujú skutočnosti a pomery in-
formatívneho charakteru, a tie, ktoré vyjadrujú skutočnosti a pomery obmedzu-
júceho charakteru. Uvedené rozdelenie skutočností a pomerov zapisovaných 
do katastra nehnuteľností formou poznámky je napokon v normatívnej rovine 
vyjadrené aj v § 29 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky č. 461/2009 Z. z.

Aj keď zápis poznámky do katastra nehnuteľností nemá konštitutívne účinky, 
t. j. nespôsobuje vznik, zmenu alebo zánik práv, je nesporné, že má dôsledky 
tak vo vzťahu k právnemu postaveniu vlastníka nehnuteľnosti, resp. vo vzťahu 
k právnemu postaveniu osoby, ktorá je v katastri nehnuteľností evidovaná ako 
vlastník nehnuteľnosti alebo ako iná oprávnená osoba, ako aj vo vzťahu k tre-
tím osobám. Uvedené pritom platí nielen v prípade poznámok vyjadrujúcich 
skutočnosti a pomery obmedzujúceho charakteru, ale aj v prípade poznámok 
vyjadrujúcich skutočnosti a pomery informatívneho charakteru. Vplyv zápi-
su poznámky na práva vlastníka nehnuteľnosti, resp. osoby, ktorá je v katastri 
nehnuteľností evidovaná ako vlastník nehnuteľnosti alebo iná oprávnená osoba, 
totiž rozhodne nemožno posudzovať len z toho hľadiska, či skutočnosť alebo 
pomer zapísaný do katastra nehnuteľností formou poznámky de iure obmedzuje 
alebo neobmedzuje práva tejto osoby. Aj zápis poznámky vyjadrujúcej skutoč-
nosti a pomery informatívneho charakteru totiž nesporne môže vo faktickej 
rovine ovplyvniť možnosť nakladania s nehnuteľnosťou dotknutou zápisom ta-
kejto poznámky. Zápis poznámky vyjadrujúcej skutočnosti alebo pomery in-
formatívneho charakteru môže napríklad sťažiť predaj nehnuteľnosti, vo vzťahu 
ku ktorej je takáto poznámka vyznačená. Okresný úrad preto musí v konaní 
o poznámke dôsledne dbať nielen na práva a právom chránené záujmy osoby, 
ktorá sa domáha zápisu poznámky, ale aj na práva a právom chránené záujmy 
osoby, ktorá je v katastri nehnuteľností evidovaná ako vlastník nehnuteľnosti. 

Konanie o poznámke je procesný postup, pri ktorom okresný úrad ako or-
gán štátnej správy, resp. ako orgán verejnej správy na základe písomných pod-
kladov posudzuje, či sú splnené podmienky na vyznačenie poznámky, pričom 
výsledkom tohto procesného postupu je vyznačenie poznámky alebo oznáme-
nie dôvodu nevyznačenia poznámky v katastri nehnuteľností. 
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Poznámku vyznačí v katastri nehnuteľností okresný úrad na návrh a v záko-
nom ustanovených prípadoch aj bez návrhu. V zmysle § 39 ods. 1 KZ okresný 
úrad vyznačí poznámku v katastri nehnuteľností na základe oznámenia súdu 
alebo iného štátneho orgánu alebo na návrh oprávneného podľa osobitných 
predpisov alebo na návrh účastníka súdneho konania alebo iného konania. Ná-
vrh na vyznačenie poznámky v katastri nehnuteľností nie je spoplatnený správ-
nym poplatkom. To znamená, že za návrh na vyznačenie poznámky v katastri 
nehnuteľností sa správny poplatok neplatí. Okresný úrad aj bez návrhu, t. j.  
ex offo vyznačí v katastri nehnuteľností nasledujúce poznámky:

 – poznámku o tom, že hodnovernosť údajov katastra nehnuteľností o práve 
k nehnuteľnosti bola vyvrátená (§ 39 ods. 2 KZ),

 – poznámku o tom, že nehnuteľnosť bola nadobudnutá v  dražbe (§ 43  
ods. 2 KZ) a

 – poznámku o súdnom rozhodnutí, ktoré v dôsledku ďalšej právnej zmeny 
nie je záväzné pre osobu zapísanú v katastri nehnuteľností (§ 36a ods. 3 KZ). 

Poznámku okresný úrad zruší, ak pominuli dôvody jej zápisu, a to bez ná-
vrhu alebo na návrh toho, kto podal návrh na jej zápis. Návrh na výmaz, resp. 
zrušenie poznámky nie je spoplatnený správnym poplatkom. To znamená, že 
ani za návrh na výmaz, resp. zrušenie poznámky sa správny poplatok neplatí. 

Vyznačenie poznámky, ako aj oznámenie dôvodu nevyznačenia poznám-
ky v katastri nehnuteľností, a tiež zrušenie poznámky či oznámenie dôvodu 
nezrušenia poznámky predstavuje opatrenie okresného úradu, proti ktorému 
je možné podať protest prokurátora alebo správnu žalobu. Ak na vyznačenie 
poznámky neboli splnené podmienky, je možné taktiež podať návrh na opravu 
chyby v katastrálnom operáte podľa § 59 ods. 2 KZ.

V.A.4 Konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte

Konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte (ďalej aj „konanie o opra-
ve chyby“) je normatívne vymedzené ako konanie, v ktorom okresný úrad 
opravuje chybné údaje katastra nehnuteľností, ktoré vznikli jeho vlastnou čin-
nosťou alebo činnosťou iných štátnych orgánov, notárov alebo iných osôb na 
základe chybných podkladov okresného úradu, katastrálneho odboru (§ 59  
ods. 1 KZ). Konanie o oprave chyby je nesporovým konaním. To znamená, že 
v konaní o oprave chyby nemožno rozhodovať spory ohľadom (ne)existencie 
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práva k nehnuteľnosti. Spory ohľadom (ne)existencie práva k nehnuteľnosti 
môže rozhodovať jedine súd v civilnom sporovom konaní.

Konanie o oprave chyby začne okresný úrad na návrh alebo z vlastného pod-
netu. Návrh na opravu chyby v katastrálnom operáte je oprávnený podať ten, 
koho práva sú údajmi katastra nehnuteľností dotknuté. Návrh na opravu chyby 
v katastrálnom operáte nie je spoplatnený správnym poplatkom. To znamená, 
že za návrh na opravu chyby v katastrálnom operáte sa neplatí správny poplatok. 
Z vlastného podnetu začne okresný úrad konanie o oprave chyby na základe 
výsledkov prešetrovania zmien údajov katastra nehnuteľností alebo na základe 
zistenia v rámci inej svojej činnosti.

Podmienky opravy chyby v  katastrálnom operáte sú upravené v  § 59  
ods. 2 KZ. V zmysle tejto právnej úpravy okresný úrad opraví
a) údaje katastra nehnuteľností uvedené v § 7 KZ, ak sú v rozpore s rozhod-

nutím o povolení vkladu, verejnou listinou alebo s inou listinou, na zákla-
de ktorej bol vykonaný zápis do katastra; to neplatí, ak boli údaje zapísané 
podľa § 42 ods. 6 KZ,

b) chybne zobrazené hranice pozemkov v katastrálnej mape alebo v mape urče-
ného operátu, ak nie sú v súlade s hranicami vyznačenými v teréne a vyzna-
čenie hraníc v teréne od vykonania originálneho merania nebolo polohovo 
zmenené,

c) údaj o viacnásobnom vlastníctve, ak s tým súhlasia všetky osoby zapísané  
v katastri ako vlastníci a iné osoby, ktorým svedčí vlastnícke právo k tej istej 
nehnuteľnosti podľa verejnej listiny alebo podľa inej listiny a nie sú zapí-
sané v katastri ako vlastníci tejto nehnuteľnosti, a nejde o opravu uvedenú  
v písmene a),

d) údaje zapísané do katastra v rozpore s § 36 ods. 2, § 39 alebo § 42 KZ, ak 
nedošlo od zápisu do katastra záznamom k zmene vlastníckeho práva,

e) údaje katastra zapísané na základe rozhodnutia o schválení registra obno-
venej evidencie pozemkov, ak ich nie je možné opraviť v lehote podľa oso-
bitného predpisu,

f) výmeru parcely registra „C“ zapísanú v liste vlastníctva, ak nevyhovuje kri-
tériu na posudzovanie rozdielov medzi výmerou parcely vypočítanou zo 
súradníc lomových bodov obvodu parcely a výmerou vedenou v súbore po-
pisných informácií alebo

g) výmeru parcely registra „E“. 
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Procesný postup okresného úradu sa v konaní o oprave chyby odvíja od 
predmetu tohto konania. V závislosti od predmetu konania o oprave chyby pri-
tom možno rozlišovať opravu chyby v katastrálnom operáte formálnym spô-
sobom, na ktorú sa vzťahuje správny poriadok, a opravu chyby v katastrálnom 
operáte neformálnym spôsobom, na ktorú sa s výnimkou právnej úpravy zá-
kladných zásad správneho konania nevzťahuje správny poriadok. 

O návrhu na opravu chyby v katastrálnom operáte okresný úrad rozhod-
ne do 30 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch rozhodne 
okresný úrad o návrhu na opravu chyby v katastrálnom operáte do 90 dní odo 
dňa začatia konania. Pri oprave chyby v katastrálnom operáte neformálnym 
spôsobom okresný úrad vyhotoví protokol o oprave chyby do 30 dní a v odô-
vodnených prípadoch do 90 dní odo dňa doručenia podnetu na opravu chyby 
v katastrálnom operáte alebo odo dňa zistenia chyby v katastrálnom operáte.

Ak sú podmienky na opravu chyby v katastrálnom operáte splnené, okresný 
úrad v konaní o oprave chyby formálnym spôsobom rozhodne o oprave chy-
by v katastrálnom operáte a v konaní o oprave chyby neformálnym spôsobom 
vyhotoví protokol o oprave chyby v katastrálnom operáte. Ak podmienky na 
opravu chyby v katastrálnom operáte nie sú splnené, okresný úrad v konaní 
o oprave chyby formálnym spôsobom zamietne návrh na opravu chyby v ka-
tastrálnom operáte a v konaní o oprave chyby neformálnym spôsobom listom 
oznámi účastníkom konania dôvod nevykonania opravy chyby v katastrálnom 
operáte. 

Opravu chyby v katastrálnom operáte je okresný úrad povinný vykonať bez 
zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o oprave chy-
by, ak ide o opravu chyby v katastrálnom operáte formálnym spôsobom, alebo 
v deň vyhotovenia protokolu o oprave chyby v katastrálnom operáte, ak ide 
o opravu chyby v katastrálnom operáte neformálnym spôsobom. 

V.B Právne predpisy

 – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 – zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
 – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
 – zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
 – zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 
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 – zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). 

 – zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníc-
tva k pozemkom. 

 – zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. 
 – zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exe-

kučný poriadok).
 – zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
 – zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
 – zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
 – vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Sloven-

skej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníc-
kych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). 

 – vyhláška č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre ka-
tastrálne úrady a správy katastra.
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V.D Praktický príklad

Peter Novák, nar. 1. októbra 1974, rod. č. 741001/3321, bytom Hurbanova 
č. 15, Trenčianska Teplá, štátny občan Slovenskej republiky, ako predávajúci, 
a Ján Varga, nar. 4. apríla 1967, rod. č. 670404/2341, bytom Gaštanová č. 66, 
Nitrianske Pravno, štátny občan Slovenskej republiky, ako kupujúci, uzatvorili  
3. mája 2021 kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je prevod pozemkov evidova-
ných ako parcela registra „E“ KN č. 1075, orná pôda o výmere 10 254 m2 a par-
cela registra „E“ KN č. 1067/2, orná pôda o výmere 11 357 m2, katastrálne 
územie, Trenčianska Teplá, okres Trenčín, a tiež prevod pozemkov evidovaných 
ako parcela registra „E“ KN č. 6879/3, orná pôda o výmere 6 787 m2 a parcela 
registra „C“ č. 1254/2, vinice o výmere 5 654 m2, katastrálne územie Nitrianske 
Rudno, okres Prievidza. Predmetom kúpnej zmluvy bol aj prevod spoluvlast-
níckeho podielu o veľkosti ½ na pozemku evidovanom ako parcela registra „C“  
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KN č. 9867, orná pôda o výmere 14 758 m2, katastrálne územie Nitrianske  
Pravno, okres Prievidza. Účastníci kúpnej zmluvy sa v kúpnej zmluve dohodli, 
že návrh na vklad podá Peter Novák po zaplatení celej kúpnej ceny. Dňa 5. mája 
2021 podal Ján Varga oznámenie o návrhu na vklad. Dňa 10. mája 2021 podal 
návrh na vklad na príslušný okresný úrad Ján Varga, pričom v čase podania ná-
vrhu na vklad ešte kúpnu cenu nesplatil. V návrhu na vklad Ján Varga uviedol, 
že žiada rozhodnúť o návrhu na vklad urýchlene. Keď sa o tejto skutočnosti 
dozvedel Peter Novák, oznámil príslušnému okresnému úradu, že odstupuje 
od uvedenej kúpnej zmluvy.
1. Ktorý okresný úrad je príslušný na konanie o návrhu na vklad?
2. Spíšte návrh na vklad na základe uvedenej kúpnej zmluvy.
3. Aká je výška správneho poplatku za návrh na vklad v predmetnej právnej 

veci? 
4. Uveďte, kto je oprávnený podať návrh na vklad.
5. Uveďte, ako má postupovať okresný úrad v nadväznosti na oznámenie Petra 

Nováka, že odstúpil od kúpnej zmluvy.

V.E Judikatúra

V.E.1 Vklad

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 12. decembra 2007, sp. zn. 8 Sžo 17/2007 
V súlade s platnou právnou úpravou v Slovenskej republike sa k nadobudnutiu 

vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam vyžadujú dva úkony. Prvým 
úkonom je uzavretie právneho úkonu medzi účastníkmi konania (napr. podľa 
Občianskeho a obchodného zákonníka), ktorý predstavuje tzv. titul nadobudnutia 
práva podľa hmotného práva. Ďalším úkonom je rozhodnutie správy katastra ako 
správneho orgánu podľa katastrálneho zákona, ktorým sa povoľuje vklad vlastníc
keho alebo iného vecného práva do katastra.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Cdo 50/2000 (ZSP 59/2002)
Zmluva a vklad do katastra na základe právoplatného rozhodnutia katastrál

neho úradu o jeho povolení vytvárajú spolu zloženú právnu skutočnosť, pričom 
obidve jej zložky sú rovnocenné. To znamená, že prevod vlastníckeho práva  
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k nehnuteľnosti nemôže spôsobiť sama zmluva a taktiež ho nemôže spôsobiť vklad 
bez perfektnej a platnej zmluvy.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. februára 2006, sp. zn. 2 Cdo 184/2005 
(R 59/2007)

Rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnu
teľnosti nie je rozhodnutím, s ktorým by zákon spájal vznik účinnosti zmluvy  
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci. Účinky vkladu podľa § 133  
ods. 2 OZ spočívajú v nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, t. j. vo vec
noprávnych následkoch, a nie v obligačnoprávnych následkoch (v účinnosti) zmlu
vy, ktoré nastali platným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy (§ 44 ods. 1 OZ).

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 15. mája 2012, sp. zn. 1 Sžr 15/2012 
Ak ide o zamietnutie návrhu z dôvodu úmrtia účastníka kúpnej zmluvy, t. j. 

predávajúceho, odvolací súd zastáva názor, že táto skutočnosť sama osebe nie 
je dôvodom na zamietnutie návrhu na vklad vlastníckeho práva, a to ani podľa 
ustanovení katastrálneho zákona, ani podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. mája 2018, sp. zn. 6 Sžrk 3/2018  
(R 54/2018) 

Zmluvná voľnosť vlastníkov pozemkov, ku ktorým sa viaže zákonné predkup
né právo štátu (§ 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach 
týkajúcich sa prípravy významných investícií), je obmedzená priamo zo zákona,  
a teda vlastníci dotknutých pozemkov sú povinní v prípade ich zamýšľaného pre
daja tieto prednostne ponúknuť na kúpu štátu.

Neprihliadnutie katastrálneho úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníc
keho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností na existenciu inštitútu 
zákonného predkupného práva štátu, ktoré obmedzuje zmluvnú voľnosť povinné
ho subjektu, je v rozpore s účelom a cieľmi zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých 
opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a porušením katastrál
neho zákona, a to aj vtedy, ak predkupné právo štátu vzniklo ex lege až po uzavretí 
kúpnej zmluvy, ktorá je predmetom konania o povolení vkladu vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností.
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Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. júla 2011, sp. zn. 6 Sžo 229/2010  
(R 81/2014) 

Ak vznikne spor o platnosť odstúpenia od zmluvy, v praxi najmä z dôvodu 
naplnenia či nenaplnenia zákonného alebo zmluvného dôvodu na takýto po
stup, ide o občianskoprávny spor, ktorý je oprávnený rozhodnúť jedine súd (§ 7  
ods. 1 OSP). Keďže správa katastra nie je oprávnená posudzovať platnosť odstú
penia od zmluvy ani ako predbežnú otázku (§ 40 SP), musí sa táto skutočnosť 
prejaviť v jej postupe v záznamovom konaní pri odstúpení od zmluvy, na zákla
de ktorej už bol povolený vklad do katastra nehnuteľností, ako aj vo vkladovom 
konaní v prípade zmluvy doloženej k návrhu na vklad, o ktorom ešte nebolo roz
hodnuté. Či platnosť odstúpenia od zmluvy nie je medzi jej účastníkmi sporná, 
musí správa katastra obligatórne skúmať, a to jednak z dôvodu, že len platné 
odstúpenie od zmluvy vyvoláva náležité právne účinky, ako aj s prihliadnutím na 
závažnosť zásahu týchto účinkov do vlastníckeho, resp. vecnoprávneho stavu. Túto 
skutočnosť možno preukázať výslovným alebo konkludentným prejavom druhej 
zmluvnej strany. Písomné prehlásenie tejto druhej strany môže byť doložené buď k 
odstúpeniu od zmluvy, alebo si ho vyžiada samotná správa katastra. Ak sa druhý 
účastník vyjadrí, že nespochybňuje platnosť uskutočneného odstúpenia od zmlu
vy, správa katastra vykoná príslušný záznam v katastri nehnuteľností, pričom nie 
je oprávnená skúmať, či skutočne aj došlo k naplneniu dôvodu na odstúpenie od 
zmluvy. Ak však druhý účastník spochybní platnosť odstúpenia od zmluvy, mala 
by ho správa katastra vyzvať, aby v určenej lehote podal na súd príslušnú žalobu 
(§ 80 písm. c) OSP) s poučením, že ak tak neurobí, bude to vyhodnotené ako „ak
ceptácia“ platnosti vykonaného odstúpenia od zmluvy. Ak následne daná žaloba 
bude podaná, správa katastra nebude môcť vykonať príslušný záznam a ponechá 
na dotknutom liste vlastníctva zapísanú plombu o začatom záznamovom konaní 
(§ 44 ods. 1 katastrálneho zákona), prípadne na návrh vyznačí na ňom aj infor
matívnu poznámku o začatom súdnom konaní v zmysle § 44a OSP. V rovna
kom prípade pri odstúpení od zmluvy, na základe ktorej ešte nebolo rozhodnuté  
o vklade do katastra nehnuteľností, správa katastra preruší vkladové konanie po
dľa § 31a písm. a/ KZ z dôvodu začatia konania o predbežnej otázke. Nepodanie 
žaloby sa bude môcť s odkazom na predchádzajúce poučenie správy katastra po
súdiť ako následná konkludentná „akceptácia“ platnosti vykonaného odstúpenia 
od zmluvy, v dôsledku čoho správa katastra následne vykoná záznamom príslušnú 
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zmenu v katastri nehnuteľností, resp. pri vkladovom konaní rozhodne o jeho za
stavení v zmysle § 31b ods. 1 písm. b/ KZ.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29. marca 2007, sp. zn. 3 Cdo 32/2007 
Dovolací súd sa nestotožňuje s názorom odvolacieho súdu, že v prípadoch, 

ktoré sú uvedené v tomto ustanovení, sa katastrálne konanie prerušuje priamo 
zo zákona (bez vydania rozhodnutia o prerušení konania). Ak odvolací súd na 
odôvodnenie svojho názoru poukázal na odlišné znenie § 31a KZ a § 29 SP, ide 
podľa názoru dovolacieho súdu len o formulačné odlišnosti, ktoré neznamenajú 
vecnú odlišnosť. Z § 31a KZ je zrejmé, že v prípadoch uvedených v písm. a) až d) 
sa katastrálne konanie „neprerušuje“ (v prítomnom čase, ex lege), ale „preruší“  
[v budúcom čase, až nastane zákonom predpokladaná skutočnosť (a tou nemôže 
byť už existujúca okolnosť, ale iba neskoršia skutočnosť – rozhodnutie katastrálne
ho úradu v zmysle § 29 ods. 1 SP v spojení s § 22 ods. 4 KZ)]. Ak odvolací súd na 
odôvodnenie svojho názoru poukázal na uvedenú formuláciu § 31a KZ, je vhodné 
uviesť, že § 31b KZ obdobne používa „sa“ (v spojení so zastavením katastrálneho 
konania), pričom by nemali byť žiadne pochybnosti o tom, že k zastaveniu kona
nia môže dôjsť len rozhodnutím príslušného orgánu. Z týchto dôvodov považuje 
dovolací súd za správny názor dovolateľky, že v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje  
§ 31a KZ, nedochádza k prerušeniu katastrálneho konania priamo zo zákona, ale 
až rozhodnutím katastrálneho úradu. 

V.E.2 Záznam

Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo 7. júna 1994, sp. zn. 6 S 11/94,  
R 96/94 

Vykonaním zápisu vlastníckeho alebo iného vecného práva záznamom do ka
tastra sa nezakladajú, nemenia ani nezrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických 
alebo právnických osôb.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. septembra 2018,  
sp. zn. 10 Sžrk 3/2018

Správne orgány na úseku katastra nehnuteľností pri zápise záznamových listín 
nemôžu meniť údaj vo verejnej listine, a to ani v prípade, ak listina nevychádza  
z údajov evidovaných v katastri nehnuteľností (predtým v evidencii nehnuteľností).
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Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. marca 2019, sp. zn. 6 Sžrk 7/2018
Z hľadiska procesu prijatia je opatrenie, podobne ako rozhodnutie, výsledkom 

administratívneho správneho konania. Pôjde pritom o administratívne konania, 
ktorých procesný rámec mal podobu správneho konania alebo daňového konania, 
resp. bol upravený osobitne tak, ako je to v danom prípade, vykonaním záznamu 
do katastra nehnuteľností. Predmetom prieskumu zo strany správnych súdov tak 
potom budú predovšetkým opatrenia, ktorými sa administratívne konanie končí. 

„Opatrenia môžu mať aj povahu vykonania zápisu do určitého verejného regis
tra. Aj keď sa takýto zápis sám osebe môže javiť ako faktický úkon, ak je tento 
výsledkom administratívneho (registračného/evidenčného) konania, je potrebné 
považovať ho za opatrenie.“ (BARICOVÁ, J., FEČÍK, M., ŠTEVČEK, M., FILOVÁ, 
A. a kol. Správny súdny poriadok. Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 36). 
V tomto prípade je potrebné podľa názoru kasačného súdu vychádzať z potreby 
naplnenia legálnej definície opatrenia, ktorá je zakotvená v § 3 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, v zmysle ktorej je opatrením 
orgánu verejnej správy správny akt vydaný orgánom verejnej správy v adminis
tratívnom konaní, ktorým sú alebo môžu byť práva, právom chránené záujmy 
alebo povinnosti fyzickej osoby, resp. právnickej osoby priamo dotknuté. V súlade  
s uvedenými skutočnosťami kasačný súd zastáva názor, že zápis záznamu v ka
tastri nehnuteľností je spôsobilý byť predmetom súdneho prieskumu v rámci vše
obecnej správnej žaloby proti opatreniu orgánu verejnej správy.

V.E.3 Poznámka

Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 16. júna 2008, sp. zn. 8 Sžo 64/2008 
Poznámka má len deklaratórny charakter a nezapisuje sa ňou právo k nehnu

teľnostiam. 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 17. júna 2009, sp. zn. 6 Sžo 221/2008
Inštitút poznámky slúži k signalizácii skutočností, ktoré sa dotýkajú zmluvnej 

voľnosti nositeľa vecného práva zapísaného v katastri nehnuteľností alebo ktorými 
je do určitej miery oslabovaný princíp publicity existujúcich zápisov.

Poznámka je úkon okresného úradu, ktorý je určený na vyznačenie skutočnos
tí alebo pomeru vzťahujúceho sa na nehnuteľnosti alebo na osobu a ktorý nemá 
vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam (§ 5 ods. 3 KZ).
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Účinky poznámok nevyplývajú z katastrálneho zákona, jeho vykonávacej vy
hlášky alebo spravovacieho poriadku [vyhláška č. 534/2001 Z. z. Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti  
o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na katastrálnych úra
doch a správach katastra (spravovací poriadok)], ale z právnych predpisov, ktoré 
kreujú právne inštitúty a skutočnosti zapisujúce sa následne formou poznámky 
do katastra.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. septembra 2018, sp. zn. 8 Sžf 40/2016
Poznámkou sa práva k nehnuteľnosti do katastra nezapisujú, pri zápise po

známky do katastra môžeme hovoriť len o zápise skutočností, ktoré práva vlast
níka alebo práva osoby oprávnenej z práva k nehnuteľnosti obmedzujú, alebo  
o zápise skutočností, ktoré informujú o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľ
nosti.

V.E.4 Oprava chyby v katastrálnom operáte

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. mája 2016, sp. zn. 10 Sžo 122/2015 
Rozhodnutie vo veci opravy chyby v katastrálnom konaní nenahrádza a ani 

nemôže nahrádzať rozsudok súdu vo veci určenia práva alebo právneho vzťahu  
k nehnuteľnostiam. Účelom konania o oprave chýb nie je riešiť vlastnícky spor, 
riešenie ktorého patrí do výlučnej právomoci súdu. Uvedené platí aj napriek tomu, 
že celkový súčet spoluvlastníckych podielov predstavuje 150 %, teda nemôže byť 
správny, ale správny orgán nemá kompetenciu túto nezrovnalosť, ktorá vyplynula 
z dvoch rozdielnych verejných listín, riešiť opravou chyby.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. októbra 2011, sp. zn. 8 Sžo 247/2010 
Rozhodovanie o otázkach týkajúcich sa vlastníctva, vlastníckych sporov  

k nehnuteľnostiam, ako aj určovanie, či právo alebo právny vzťah je alebo nie je, 
resp. vyslovenie platnosti verejných a iných listín nepatrí správnemu orgánu, ale 
patrí do právomoci súdu.

V.F Kontrolné otázky

1. Čo je to katastrálne konanie?
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2. Akou formou sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností 
a aké účinky majú jednotlivé formy zápisu práv k nehnuteľnostiam do ka-
tastra nehnuteľností?

3. Čo je to zásada priority zápisov práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnu-
teľností?

4. Aké skutočnosti skúma okresný úrad, katastrálny odbor v konaní o návrhu 
na vklad?

5. Aké opravné prostriedky možno uplatniť proti rozhodnutiu o povolení vkla-
du a proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad?

6. Aké skutočnosti skúma, resp. posudzuje okresný úrad, katastrálny odbor  
v konaní o zázname?

7. Čo je to poznámka a aké skutočnosti a pomery sa do katastra nehnuteľností 
zapisujú formou poznámky?

8. Aké sú podmienky opravy chyby v katastrálnom operáte?
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VI. OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

VI.A Základný prehľad

Pojem „poľnohospodárska pôda“ nachádza svoju legálnu definíciu v záko-
ne č. 220/2004 Z. z. V jeho zmysle je to „produkčne potenciálna pôda evidovaná 
v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady  
a trvalé trávne porasty“. Zákonodarca takýmto spôsobom vyčleňuje určité druhy 
pozemkov, evidované v katastri nehnuteľností. Môžeme povedať, že pre poľ-
nohospodársku pôdu ako kategóriu pozemkov sú typické dva znaky: jednak 
je to v zmysle uvedenej definície „produkčne potenciálna pôda“, pričom pod 
týmto potenciálom môžeme rozumieť potenciál poľnohospodárskej produk-
cie. To znamená, že nie je nevyhnutným predpokladom, aby na pozemkoch 
predstavujúcich poľnohospodársku pôdu bola aj reálne vykonávaná napríklad 
poľnohospodárska prvovýroba, avšak je potrebné, aby tieto pozemky mali jej 
potenciál, teda boli na ňu využiteľné. Druhým spoločným znakom týchto po-
zemkov je skutočnosť, že sa na ne – bez rozdielu – aplikujú opatrenia o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. Táto 
skutočnosť nevylučuje, aby určité druhy pozemkov mali aj osobitnú ochranu 
podľa iných právnych predpisov.

Základom právnej ochrany poľnohospodárskej pôdy je však, samozrejme, 
už ústavná úprava. Ústava SR v čl. 44 ods. 5 ustanovuje, že poľnohospodárska 
pôda ako neobnoviteľný prírodný zdroj požíva osobitnú ochranu zo strany štátu 
a spoločnosti. Zároveň v čl. 44 ods. 4 je ustanovené, že štát dbá o šetrné využí-
vanie prírodných zdrojov a takisto aj o ochranu poľnohospodárskej pôdy. Táto 
úprava je základom ku ďalším predpisom.

A takým je už aj spomínaný zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy, ktorý 
upravuje rôzne aspekty tejto ochrany. Takými sú v prvom rade všeobecné pro-
striedky ochrany poľnohospodárskej pôdy, upravené vo forme viacerých zásad 
trvalo udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdy, jej obhospodarova-
nia a ochrany. Medzi ďalšie prostriedky môžeme zaradiť úpravu zmien dru-
hov pozemku, ako aj ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodár-
skom použití, právnu úpravu štátnej správy a aj úpravu administratívnoprávnej 
zodpovednosti na tomto úseku. Je možné konštatovať, že úprava podľa zákona 
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o ochrane poľnohospodárskej pôdy smeruje k ochrane pôdy tak, ako ju na-
pokon aj tento predpis definuje – teda ako „prírodný útvar, ktorý vzniká bez
prostredne na zemskom povrchu ako produkt vzájomného pôsobenia klimatických 
podmienok, organizmov, človeka, reliéfu a materských hornín“.15 Inak povedané, 
v tomto prípade nejde o ochranu pozemkov tvoriacich poľnohospodársku pôdu, 
ale toho, čo sa na nich nachádza – zemský povrch, ako prírodného útvaru; prí-
padne zemská skrývka ako zložka životného prostredia. Nejde teda o ochranu 
veci ako predmetu právnych vzťahov, tieto aspekty ochrany poľnohospodárskej 
pôdy sa prejavujú v predpisoch, na ktoré poukazujeme ďalej.

Z určitého špecifického uhla pohľadu upravuje túto problematiku aj zákon 
č. 504/2003 Z. z., ktorý upravuje najmä otázky odlišnosti nájmu poľnohospo-
dárskych pozemkov nájmu pozemku na poľnohospodárske účely, osobitne aj 
pri prevádzkovaní poľnohospodárskeho podniku, od všeobecnej úpravy nájmu 
v zmysle Občianskeho zákonníka.

Za zmienku stojí isto aj zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku, ktorý v pôvodnom znení upravoval postup pri 
nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a predkupné práva. Av-
šak po náleze Ústavného súdu SR zo 14. novembra 2018, sp. zn. PL. ÚS 20/2014, 
v súčasnosti upravuje len zákaz nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho 
pozemku štátu, občanom štátu, fyzickým osobám s pobytom alebo právnic-
kým osobám so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje občanom 
Slovenskej republiky, fyzickým osobám s pobytom v Slovenskej republike ani 
právnickým osobám so sídlom v Slovenskej republike nadobúdať vlastníctvo  
k poľnohospodárskemu pozemku s výnimkou prípadov dedenia.

Samozrejme, právna úprava smerujúca k ochrane poľnohospodárskej pôdy 
je prítomná ešte v mnohých predpisoch, chceli sme poukázať aspoň na tie naj-
významnejšie.

VI.B Právne predpisy

 – Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
 – Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho po-

zemku.

15 Ustanovenie § 2 písm. a) zákona č. 220/2004 Z. z.
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 – Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohos-
podárskeho podniku a lesných pozemkov.

 – Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený 
záber poľnohospodárskej pôdy.

VI.C Literatúra

 – ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. Bratislava : EUROUNION, 2006.
 – PEKÁREK, M. a kol. Pozemkové právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010.
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zemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov. Komentár. Bratislava : Wol-
ters Kluwer, 2019.

VI.D Praktický príklad

Peter V. je majiteľom dvoch pozemkov v extraviláne obce, ktoré sú v katastri 
nehnuteľností vedené ako orná pôda. Zároveň sú však zarastené náletovými 
rastlinami, burinami a na svahovitých častiach vidno aj začínajúcu eróziu. Aj 
bez bližšieho skúmania je zrejmé, že tieto pozemky na poľnohospodárske účely 
nemôže využívať, a navyše predstavujú riziko aj pre susedné pozemky. Peter  
V. však namieta, že pozemok raz ročne kosí, čo považuje za naplnenie svojich 
zákonných povinností o starostlivosť a prípadné ďalšie aktivity mu musí prepla-
tiť štát, ak chce, aby ich vykonával.
1. Aké zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy boli v danom prípade poru-

šené?
2. Prečo právne predpisy v prípade poľnohospodárskej pôdy takto regulujú 

jej užívanie?
3. Vysvetlite pojem „erózia“. V dôsledku akých faktorov tento jav vzniká?
4. Aké opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy môžu byť zo strany or-

gánu verejnej správy uložené?
5. Môžu byť tieto opatrenia uložené aj iným osobám, než je vlastník predmet-

ných pozemkov?
6. Prebieha rozhodovací proces podľa otázky c) v správnom konaní? Vysvetlite.
7. Kto je príslušným orgánom v danom prípade?
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8. Ako hodnotíte Petrov argument, že vykonáva dostatočnú starostlivosť? Môže 
mu byť uložené vykonanie aj takých opatrení, ktoré sú značne nákladné?

Ján M. je vlastníkom a zároveň jediným užívateľom pozemku, ktorý je v ka-
tastri nehnuteľností vedený ako trvalý trávny porast. Ide ale o pozemok, ktorý je 
zaburinený a dlhodobo neudržiavaný. Ján sa stal vlastníkom len prednedávnom, 
keď ho nadobudol dedičstvom, pričom až do vydania uznesenia o dedičstve 
nepredpokladal, že práve on bude po novom evidovaný ako vlastník. Jánovi 
bolo dva týždne po tom, ako bol v katastri zapísaný ako nový vlastník, doručené 
oznámenie o začatí konania o správnom delikte. Ján však býva v inom meste 
a na svojom „novom“ pozemku ešte ani nebol, tobôž nemal ani príležitosť dať 
ho do poriadku, keďže nemá na to ani potrebné technické vybavenie.
1. Ako je upravená administratívna zodpovednosť v zákone o ochrane poľno-

hospodárskej pôdy?
2. Akého druhu správneho deliktu sa mohol dopustiť? Vysvetlite s poukazom 

na príslušné zákonné ustanovenia.
3. Myslíte si, že vzhľadom na všetky uvedené okolnosti sa Ján dopustil správ-

neho deliktu? Ak áno, ako by ste posudzovali jeho vinu a sankciu?
4. Akým spôsobom sa v rámci správneho trestania uplatní správna úvaha?
5. Ak by ste tento skutkový stav modifikovali, mohla by v určitom prípade 

vzniknúť v tomto prípade aj trestnoprávna zodpovednosť? Vysvetlite.
6. Zmenila by sa situácia v prípade, keby bol predmetný pozemok prenajatý 

inej osobe?

Investor plánuje v širšom okolí mesta výstavbu obchodného domu na po-
zemkoch mimo zastavaného územia obce, ktoré sú však v katastri nehnuteľností 
evidované ako trvalé trávne porasty. Za týmto účelom ich už aj kúpil od viace-
rých spoluvlastníkov. Dokonca sa mu podarilo dosiahnuť od mesta aj zmenu 
územného plánu. Krátko predtým, než plánoval začať s výstavbou, však narazil 
na problém, a to, že zmenu druhu pozemkov na zastavané plochy mu miestne 
príslušný okresný úrad, katastrálny odbor odmietol zapísať, keďže ide o pozem-
ky predstavujúce poľnohospodársku pôdu.
1. Aký je rozdiel medzi zmenou druhu pozemku a ochranou poľnohospodár-

skej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití?
2. Je v tomto prípade rozdiel, či sa pozemky nachádzajú v zastavanom území 

obce, alebo mimo neho? Vysvetlite.
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3. Aká finálna forma činnosti verejnej správy je podkladom pre potenciálnu 
zmenu týchto pozemkov na zastavané plochy? Vysvetlite taktiež, na základe 
akých iných podkladov (resp. úkonov orgánov verejnej správy) sa môže po-
stupovať pri nepoľnohospodárskom použití poľnohospodárskej pôdy.

4. Dochádza na základe finálnej formy činnosti verejnej správy podľa písm. c) 
automaticky aj k zmene evidencie druhu pozemku v katastri?

5. Aké podmienky ustanovuje zákon pre žiadateľa o náhradu za odňatie pôdy?
6. Vysvetlite rozdiel medzi odňatím poľnohospodárskej pôdy a jej neoprávne-

ným záberom.
7. Aké následky hrozia subjektu, ktorý nepostupoval v zmysle uvedených pod-

mienok? Uvažujte v rovine výšky odvodu a taktiež v rovine administratív-
noprávnej zodpovednosti.

František V. je vlastníkom dvoch pozemkov, nachádzajúcich sa mimo za-
stavaného územia obce. Tie sú v katastri nehnuteľností evidované ako druh 
pozemku – trvalý trávny porast. V skutočnosti ide o pozemky, na ktorých sa 
nachádzajú lesné porasty. František má záujem na tom, aby sa zmenil druh po-
zemku na lesný pozemok, a tak mohol na ňom riadne hospodáriť.
1. Aká finálna forma činnosti verejnej správy je právnym podkladom pre túto 

zmenu? Odpovedajte aj s poukázaním na konkrétne zákonné ustanovenie.
2. Môže príslušný orgán verejnej správy rozhodnúť o zmene druhu pozemku 

aj ex offo? V akých prípadoch? Môže podľa Vás takto rozhodnúť aj proti vôli 
vlastníka predmetného pozemku?

3. Kto je v danom prípade vecne a miestne príslušným správnym orgánom?
4. Aký je povinný podklad pre vydanie tejto formy činnosti?
5. Postačí vydanie formy činnosti verejnej správy podľa písm. a ) na zmenu 

evidencie druhu pozemku v katastri?

Ján Majer má záujem začať hospodáriť ako samostatne hospodáriaci roľ-
ník a za tým účelom má záujem o nájom 2 pozemkov evidovaných v katastri 
nehnuteľností ako orná pôda a jedného pozemku evidovaného ako trvalý trávny 
porast. Pre takéto riešenie sa rozhodol najmä z dôvodu, že momentálne nedis-
ponuje potrebným kapitálom na kúpu vlastných pozemkov. Má preto záujem 
o nájom, a to ideálne na neobmedzený čas, ktorý by ho nelimitoval pri jeho 
hospodárení.
1. Ide v tomto prípade o nájom poľnohospodárskeho pozemku na poľnohos-

podárske účely pri prevádzkovaní podniku? Odôvodnite.
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2. Je možné takúto zmluvu o nájme uzavrieť na neurčitý čas? Za akých pod-
mienok je možné takúto zmluvu vypovedať?

3. Upravujú právne predpisy v tomto prípade určitým spôsobom stanovenie 
výšky nájomného?

Jánovi sa podarilo uzavrieť nájomnú zmluvu k pozemkom:
1. Je ako nájomca v tomto prípade oprávnený zmeniť druh pozemku napríklad 

z ornej pôdy na trvalý trávny porast (z dôvodu, že by to bolo pre jeho hos-
podárenie efektívnejšie)? Ak áno, za akých podmienok?

2. V akých prípadoch môže ako nájomca podľa zákona žiadať o zníženie ná-
jomného?

3. Za akých podmienok je možné ukončiť nájom?

VI.E Judikatúra

Nález Ústavného súdu SR z 25. októbra 2017, sp. zn. III. ÚS 342/2017
Vylúčenie parciel reálne využívaných na poľnohospodárske účely, ale formálne 

evidovaných inak ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé 
trávne porasty, by bolo popretím práva na spravodlivosť ako imanentnej kategó
rie daného reštitučného práva k pôvodnému cirkevnému majetku. Obdobne aj 
vylúčenie parciel slúžiacich na zabezpečenie využívania poľnohospodárskej pôdy 
na daný účel (cesta, chodník, hospodársky dvor a pod.) z vydania nehnuteľnosti 
reštituentovi by mohlo znamenať v okolnostiach konkrétnej veci znemožnenie fak
tického užívania reštituovanej poľnohospodárskej pôdy, čím by došlo k popretiu 
samotného účelu reštitúcie.

Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica z 24. mája 2018,  
sp. zn. 24 S 109/2017

Konanie o odňatí poľnohospodárskej pôdy, resp. rozhodnutie, ktoré je jeho vý
sledkom (prvostupňové rozhodnutie), slúži len ako podklad pre konanie o povo
lení navrhovanej činnosti, ktorým dotknutý orgán (prvostupňový orgán) osvedčil 
dovolenosť využitia poľnohospodárskej pôdy (podliehajúcej ochrane) na nepoľno
hospodárske účely, pretože boli dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy 
(§ 12, § 17 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z.). Súčasne toto rozhodnutie slúži ako 
podklad na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu (§ 17 
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ods. 7 zákona č. 220/2004 Z. z.), čo taktiež vytvára predpoklady pre rozhodnutie 
v stavebnom konaní.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 12. júla 2010, sp. zn. 3 Sžo 84/2009
Oprava údajov katastra nemôže obsahovo zodpovedať zmene druhu pozem

kov na poľnohospodársku pôdu, pretože ak sú pochybnosti o tom, či pozemok je 
alebo nie je poľnohospodárska pôda, konštitutívne rozhodne o tom orgán ochrany 
poľnohospodárskej pôdy (Obvodný pozemkový úrad) podľa § 10 ods. 1 zákona 
č. 220/2004 Z. z.

Rozsudok Krajského súdu Trnava z 15. apríla 2020, sp. zn. 20 S 35/2019
Nad rámec žalobných bodov však správny súd uvádza, že tvrdeniu žalobcu 

o neúčelnosti a o rozpore návrhu vybudovania vetrolamov ako protieróznych 
opatrení so zákonom č. 220/2004 Z. z. nemožno prisvedčiť, a to predovšetkým  
s prihliadnutím na účel pozemkových úprav, na závery MÚSES vypracované pre 
účely projektu pozemkových úprav (§ 1 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.), ako aj  
s prihliadnutím na všeobecne známy trend klimatických zmien s dopadom na prí
rodné zmeny územia v dôsledku zmien počasia (zvýšená veternosť, neprimerane 
dlhé suchá striedajúce sa s prívalovými dažďami, nedostatok snehovej pokrývky 
v zimnom období atď.), ktoré v otvorenom priestore rovinatej krajiny a pôdy do
tknutej pozemkovými úpravami nepochybne môžu mať z dlhodobého hľadiska 
nepriaznivý vplyv nielen na rozsah veternej erózie najkvalitnejšej pôdy, ale aj 
na tvorbu podzemných vôd a na celkové narušenie potrebnej biodiverzity a eko
logickej stability územia. S ohľadom na uvedené sa argumentácia žalobcu, ape
lujúca na dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z. z. alebo poukazujúca na hrozbu 
nenapraviteľnej závažnej ujmy na životnom prostredí predelením pozemkových 
celkov neúčelnými vetrolamami (čl. V. ods. 6 žaloby), javí ako protirečivá a ne
konzistentná. Preto možno prijať záver, že zapracovanie vetrolamov do VZFUÚ 
a zmenšovanie pôdnych celkov poľnohospodárskej pôdy nechránenej pred vplyv
mi klimatických zmien sa s odstupom času ukazuje ako dobrý trend aj za cenu 
zmenšenia pôdnych celkov a z krátkodobého hľadiska aj za cenu predpokladaných 
nižších výnosov získavaných z poľnohospodárskej výroby alebo pestovania poľno
hospodárskych plodín.

Nález Ústavného súdu SR zo 4. novembra 2018, sp. zn. PL. ÚS 20/2014
Ochrana poľnohospodárskej pôdy a jej produkčného potenciálu je verejným 

záujmom, ktorého povaha legitimizuje štátne regulatívne zásahy do prostredia 
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trhu s poľnohospodárskymi pozemkami. Poľnohospodárska pôda je súčasťou po
zemkov, teda nehnuteľností, ktoré tvoria predmet vlastníckeho práva aj iných 
vecných práv a záväzkovoprávnych vzťahov. Z načrtnutých dvoch charakteristík 
logicky vyplýva potreba ústavne súladného skĺbenia požiadavky ochrany produkč
ného potenciálu poľnohospodárskej pôdy (verejný záujem) a základného práva, 
zaručeného čl. 20 ods. 1 Ústavy SR, osôb, ktoré sú vlastníkmi poľnohospodárskych 
pozemkov.

VI.F Kontrolné otázky

1. Vysvetlite pojem „poľnohospodárska pôda“ a aké druhy pozemkov zaraďu-
jeme pod tento pojem.

2. Môžeme pokladať poľnohospodársku pôdu za tovar? Vysvetlite špecifiká 
vlastníctva poľnohospodárskej pôdy.

3. Vysvetlite význam ústavnej ochrany pôdy a jej dopad na ďalšiu legislatívu.
4. Vysvetlite zásadu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu.
5. Aké povinnosti môže uložiť príslušný orgán verejnej správy vlastníkovi alebo 

užívateľovi poľnohospodárskej pôdy v prípadoch, keď hrozí jej degradácia?
6. Ako sa postupuje v prípade, ak je pochybnosť o tom, či pozemok je alebo nie 

je poľnohospodárskou pôdou?
7. Aké sú zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom 

použití?
8. Aké sú hlavné rozdiely medzi zmenami druhov pozemkov a odňatím poľ-

nohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel?
9. Aký je rozdiel medzi odňatím poľnohospodárskej pôdy natrvalo a dočasne, 

za akých podmienok sa tak deje?
10. Čo predstavuje odvod za odňatie poľnohospodárskej pôdy?
11. Ako sa v právnom poriadku prejavuje zásada stálosti užívania pozemkov?
12. Vysvetlite podstatu nájmu poľnohospodárskych pozemkov a poľnohospo-

dárskeho podniku. Aké sú rozdiely oproti všeobecnej právnej úprave nájmu 
v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka?
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VII. LESNÉ POZEMKY A LESNÉ HOSPODÁRSTVO

VII.A Základný prehľad

Základným právnym predpisom na úseku lesných pozemkov a lesného hos-
podárstva je zákon o lesoch, ktorý môžeme považovať za istý kódex na úseku 
právnych vzťahov k lesom, lesným pozemkom aj lesnému hospodárstvu. Spô-
sob, akým upravuje právne vzťahy, ktorých predmetom sú les, lesné pozemky či 
lesné hospodárstvo, v sebe zohľadňuje jednak snahu o ich ochranu ako zložiek 
životného prostredia, ale rovnako tak aj ich účelné a vhodné obhospodarovanie. 
Lesné pozemky sú v zákone o lesoch vymedzené prostredníctvom širokej defi-
nície – jednak sú to v prvom rade pozemky s lesnými porastmi, ale aj viaceré iné 
kategórie pozemkov v zmysle ustanovení zákona o lesoch. Aj v tomto prípade 
však musíme uviesť, že ide väčšmi o zákonné predpoklady, pretože hodnover-
ným údajom až do preukázania opaku, či v konkrétnom prípade ide o lesný 
pozemok alebo nie, je vždy druh pozemku evidovaný v liste vlastníctva v ka-
tastri nehnuteľností. A tak sa v praxi neraz stretávame s javom, keď je ako lesný 
pozemok vedený pozemok bez lesných porastov nespĺňajúci ani iné zákonné 
predpoklady, na druhej strane lesné porasty sa často nachádzajú na pozemkoch 
evidovaných v katastri nehnuteľností ako iné druhy pozemkov, najčastejšie trva-
lé trávne porasty. Tieto pozemky sa zvyknú nazývať aj tzv. biele plochy. V tomto 
prípade teda musíme rešpektovať aj ustanovenia katastrálneho zákona ohľadom 
záväznosti a hodnovernosti údajov zapísaných v katastri nehnuteľností.

Rovnako ako v prípade poľnohospodárskej pôdy, aj v prípade právnej ochra-
ny lesnej pôdy je prvoradá ústavná úprava. Ústava SR v čl. 44 ods. 5 ustanovuje, 
že lesná pôda ako neobnoviteľný prírodný zdroj požíva osobitnú ochranu zo 
strany štátu a spoločnosti. Zároveň je v čl. 44 ods. 4 ustanovené, že štát dbá  
o šetrné využívanie prírodných zdrojov a takisto aj o ochranu lesnej pôdy. Zau-
jímavosťou je, že ústavodarca v tomto prípade použil pojem „lesná pôda“, ktorý 
sa v zákone o lesoch ani ďalších právnych predpisoch nevyskytuje. V tomto prí-
pade by sme však mohli hovoriť o určitom širšom význame tohto pojmu, ktorý 
by mal zahŕňať akúkoľvek pôdu ako prírodný útvar, na ktorom sa nachádza les 
a lesné porasty.
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Samotný zákon o lesoch zahŕňa viaceré otázky, a to vymedzenie lesných po-
zemkov a ich ochranu, vlastníctvo lesných pozemkov a využívanie lesov, odbor-
né hospodárenie v lesoch, podporu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch 
z verejných zdrojov, pôsobnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva 
a štátny dozor v lesoch, ako aj sankcie za porušenie povinností ustanovených 
týmto zákonom.

V tejto súvislosti je vhodné spomenúť aj zákon č. 543/2002 Z. z., ktorý upra-
vuje podmienky osobitnej ochrany prírody a krajiny – teda ochrany druhovej 
a prioritne územnej, ktorá má značný dopad aj na otázky lesného hospodárstva, 
nakoľko tieto územia sú často pokryté lesnými porastmi. Tento zákon prináša 
viaceré obmedzenia v mene tejto ochrany aj na úseku lesného hospodárstva. 
V tejto súvislosti je dobré si zapamätať, že aj v zmysle ustálenej judikatúry majú 
ustanovenia tohto predpisu aplikačnú prednosť pred ustanoveniami zákona 
o lesoch. Tento predpis je vhodné spomenúť ešte aj v inej súvislosti, keďže jeho 
ustanovenia regulujú zároveň aj ochranu drevín, ktorá je relevantná v prípa-
doch drevín rastúcich mimo lesných pozemkov. Aj v tomto prípade môžeme 
poukázať už na skôr zmienenú problematiku tzv. bielych plôch.

Samozrejme, otázky ochrany lesov a lesného hospodárstva sú upravené aj 
v iných predpisoch, snažili sme sa však poukázať aspoň na tie najdôležitejšie.

VII.B Právne predpisy

 – Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 – Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 – Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej re-

publiky č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájom-
ného k lesným pozemkom za hospodárenie.
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VII.D Praktický príklad

Pozemok s výmerou 3 542 m2 je v katastri nehnuteľností evidovaný ako lesný 
pozemok, avšak ide o pozemok bez lesných porastov. Jeho výlučný vlastník má 
záujem ho využiť ako plochu na inštalovanie zariadení na výrobu elektrickej 
energie zo solárnych článkov. Treba podotknúť, že v tomto prípade ide o kon-
štrukcie, ktoré môžu byť z pozemku odstránené v celosti bez trvalého poškode-
nia pôdy. Predtým, než vlastník pristúpil k inštalácii týchto konštrukcií, narazil 
na problém súvisiaci s tým, že ide o lesný pozemok, ktorý v zmysle zákona o le-
soch nemôže byť bez ďalšieho postupu využitý na spomínaný účel.
1. Bolo by v danom prípade potrebné vyňatie, obmedzenie využívania alebo 

zmena využitia predmetného pozemku? Vysvetlite.
2. Na základe akého právneho úkonu môže dôjsť k postupom podľa otázky a)? 

Kto v tomto prípade vystupuje ako správny orgán?
3. Predloženie akých podkladov je predpokladom úkonu podľa otázky b)?
4. Aké skutočnosti musí príslušný správny orgán posúdiť? Uplatňuje sa v da-

nom prípade správna úvaha?
5. Podľa Vášho názoru, mohol by byť žiadateľ v danom prípade úspešný? Ber-

me na zreteľ všetky okolnosti daného prípadu.

Ján Podlesný sa zaoberá vo svojej podnikateľskej činnosti lesným hospodár-
stvom, a preto má záujem svoje aktivity naďalej rozširovať, a za tým účelom si 
chce prenajať lesný pozemok, aby na ňom mohol hospodáriť. Pozemok, o ktorý 
sa zaujíma, je vlastnený dvoma spoluvlastníkmi, ktorí s jeho návrhom súhlasia.
1. Aké sú špeciálne náležitosti takejto nájomnej zmluvy voči všeobecným usta-

noveniam nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka?
2. Je nájomca takéhoto pozemku oprávnený využívať tento pozemok napríklad 

na ťažbu dreva?
3. Akým spôsobom ustanovuje zákon výpovednú dobu pri takomto nájme na 

neurčitú dobu?
4. Ako sa má postupovať v prípade, keď by v situácii podľa otázky c) jeden 

spoluvlastník súhlasil a druhý nesúhlasil s podmienkami ukončenia nájmu?
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Petra Hôrna nadobudla vlastníctvo viacerých lesných pozemkov, na ktorých 
sa hospodári v súlade s ustanoveniami zákona o lesoch. Keďže ju však rozčuľo-
vali turisti, ktorí sa po jej pozemkoch neustále prechádzali, neraz dokonca aj na 
bicykli či dokonca motorke alebo štvorkolke, rozhodla sa tieto svoje pozemky 
ohradiť a zabrániť tak tomu, aby bol les na týchto pozemkoch poškodzovaný 
neželanými návštevníkmi. Vychádzala pritom z predpokladu, že ide o jej výluč-
né vlastníctvo a s vlastným pozemkom môže nakladať, ako chce, navyše cez jej 
pozemky neprechádza lesná cesta ani žiadna iná komunikácia.
1. Môže verejnosť navštevovať les a vstupovať na lesné pozemky? Za akých 

podmienok?
2. Za akých podmienok môže byť vstup verejnosti obmedzený?
3. Je zákonom o lesom iným spôsobom upravený prístup verejnosti pri vy-

užívaní lesných ciest?
4. Zodpovedá vlastník lesného pozemku za škodu a prípadne ujmu na zdraví, 

ktorá vznikne v dôsledku vstupu na lesný pozemok? 
5. Zmenila by sa podľa Vás situácia v prípade, keby vlastník konal protizákon-

né konanie, napríklad vyvážal na tieto lesné pozemky nebezpečný odpad?

Alexandra Supertramp nadobudla vlastníctvo lesných pozemkov, na kto-
rých má záujem začať hospodáriť v súlade s ustanoveniami zákona o lesoch. 
Predstavte si, že sa na Vás obráti s prosbou, aby ste jej pomohli pri zabezpečo-
vaní všetkých administratívnych požiadaviek na takéto hospodárenie.
1. Kto by mohol v danej situácii vykonávať úlohy obhospodarovateľa lesa a za 

splnenia akých podmienok?
2. Čo predstavuje program starostlivosti o lesy a je potrebné ho v danom prí-

pade vypracovať, keby Alexandra chcela na spomínaných pozemkoch hos-
podáriť? Kto ho schvaľuje?

3. V akých prípadoch existuje povinnosť ustanoviť lesného hospodára? Kto ho 
ustanovuje a za akých podmienok môže vykonávať danú funkciu?

4. Čo predstavuje hospodárska úprava lesov a za akých podmienok sa môže 
vykonávať?
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VII.E Judikatúra

Rozsudok Krajského súdu Žilina z 8. septembra 2020, sp. zn. 30 S 118/2019:
Na záver je potrebné zhrnúť, že je nepochybné, že zákonodarca prostred

níctvom § 28 ods. 3 zákona o lesoch nepredkladá žalobcovi konkrétny zoznam 
ochranných opatrení, ktoré je povinný zabezpečiť na účely ochrany lesa. Naopak, 
z jeho znenia jasne vyplýva, že povinnosť zabezpečiť opatrenia na zabránenie 
šírenia škodcov možno splniť zabezpečením rôznych druhov konkrétnych opat
rení, a to kombinovane či samostatne, čo bude závisieť od konkrétneho stavu 
škodcu na dotknutých územiach s piatym stupňom ochrany. Obsah povinnos
tí „zabezpečiť opatrenia“ je bližšie vymedzený v citovanom § 43 ods. 5 vyhlášky  
č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane s poukazom na návrh 
hospodára, v ktorom budú opatrenia špecifikované. Podmienkou vzniku povin
nosti zabezpečiť opatrenia (akéhokoľvek druhu) je posúdenie návrhu hospodára 
lesníckou ochranárskou službou (§ 43 ods. 5 vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospo
dárskej úprave lesov a o ochrane). Týmto ustanovením však výpočet podmienok 
vzniku povinnosti zabezpečiť opatrenia nie je vyčerpaný. Správny súd podotýka, 
že § 28 ods. 3 zákona o lesoch nemožno vykladať izolovane bez ohľadu na ob
sah ďalších ustanovení samotného zákona o lesoch. Ak obsahom opatrení bola 
(okrem iných) aj povinnosť vykonať ťažbu, potom obsah povinností žalobcu bol 
modifikovaný § 23 ods. 1 zákona o lesoch (upravujúcim podmienky – predpoklady 
vykonania ťažby).

Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica z 27. februára 2014,  
sp. zn. 28 Sp 60/2013

Zákonom č. 543/2002 Z. z. a na jeho základe dochádza k obmedzeniu vlast
níkov pozemkov v záujme ochrany prírody a krajiny. Tomu zodpovedá aj úpra
va zániku nároku na finančnú kompenzáciu predmetného obmedzenia uvedená  
v citovanom § 61 ods. 8 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z., kde sú vymenované 
druhy lesov podľa ich kategorizácie ustanovenej lesným zákonom, u ktorých nárok 
zaniká, avšak s výnimkou lesov bez uvedenia kategórie, t. j. všetkých kategórií, 
ktoré sa nachádzajú v územiach spadajúcich pod územnú ochranu. Výnimka sa 
teda vzťahuje na všetky druhy lesov nachádzajúce sa na pozemkoch podlieha
júcich územnej ochrane. V zmysle uvedeného nemožno predmetné ustanovenie 
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vykladať inak ako tak, že v prípade, keď sú pozemky zahrnuté do územnej ochrany, 
nie je podstatné, aký druh lesa sa na nich nachádza.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 15. januára 2015, sp. zn. 4 Sžo 18/2014
K programu starostlivosti o lesy odvolací súd uvádza, že ide o nástroj štá

tu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné hospodáre
nie v lesoch. Vyhotovenie programu starostlivosti je postup, ktorého výsledkom je 
program starostlivosti. Úlohy súvisiace so zabezpečením a organizáciou vyhotove
nia programu starostlivosti a jeho schvaľovaním vykonáva príslušný orgán štátnej 
správy lesného hospodárstva. Výber vyhotovovateľa programu starostlivosti zabez
pečuje verejný obstarávateľ, ktorým je ministerstvo, alebo na zá klade jeho pove
renia príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo právnická osoba.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. apríla 2016, sp. zn. 5 Sžo 45/2014
Súd sa nestotožnil s tvrdením žalobcu o nezákonnom obmedzení práv žalobcu 

s poukazom na zákon o lesoch, pričom súd zdôrazňuje, že zákon č. 543/2002 Z. z.  
je vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny, do ktorej jednoznačne patria aj lesy, 
zákonom osobitným k zákonu o lesoch, a preto správny orgán mohol legitímne 
obmedziť vydaním predmetného zákazu žalobcu vo vykonávaní jeho iných práv 
vyplývajúcich mu zo zákona o lesoch. Poukazuje pritom na prednosť záujmu na 
zachovaní daného prostredia v národnom parku, resp. aj chráneného vtáčieho 
územia, ako aj územia celoeurópskeho významu, pred obhospodarovaním lesov 
žalobcom. Chránenie lesa pred pôsobením škodlivých činiteľov, vrátane lykožrútov, 
je možné dosiahnuť aj iným spôsobom ako realizáciou ťažby, v čom žalobca vidí 
ťažisko v obmedzení jeho práv.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. apríla 2011, sp. zn. 5 Sžo 201/2010
V rozhodnutiach je tiež opomenutý záver o tom, či žiadateľ napĺňa zákon

né predpoklady osoby spôsobilej riadneho hospodárenia na vyňatom pozemku 
tak, aby bola zaistená ochrana lesa, o to viac, že ide o pozemky nachádzajúce sa  
v ochrannom pásme Národného parku Slovenský kras, a to po celú dobu vyňatia. 
Hoci správne orgány nespochybnili, že žiadateľ sa dopustil priestupku na úseku 
lesného hospodárstva podľa § 63 ods. 2 zákona o lesoch tým, že v priebehu janu
ára 2008 postavil bez rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva 
o vyňatí alebo obmedzení využívania lesného pozemku, nijakým spôsobom sa 
nevyporiadali s tým, či osoba postupujúca takto nedbanlivo pri zásahu do lesa 
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poskytuje aj napriek tomu záruky ochrany prírody. Napriek tomu, že žiadateľ 
žiada o vyňatie v zásade malej výmery, treba mať na zreteli možný vplyv pravi
delného pôsobenia človeka v danom území.

VII.F Kontrolné otázky

1. Určite, v ktorom prípade ide o les, lesný porast a lesný pozemok, a vysvetlite:
a) pozemok s výmerou 5 042 m2, v katastri nehnuteľností evidovaný ako 

lesný pozemok, využívaný poľnohospodárskym družstvom ako pasien-
ky,

b) pozemok s výmerou 10 241 m2, v katastri nehnuteľností evidovaný ako 
lesný pozemok, pokrytý hospodárskym lesom,

c) pozemok s výmerou 842 m2, v katastri nehnuteľností evidovaný ako tr-
valý trávny porast, pokrytý samovoľne narastenými drevinami.

2. Vysvetlite rozdiel medzi využívaním ochranných lesov, lesov osobitného ur-
čenia a hospodárskych lesov.

3. Vysvetlite pojem „lesný celok“.
4. Vysvetlite rozdiely medzi jednotlivými hospodárskymi spôsobmi, ktoré sa 

uplatňujú v lesoch.
5. Za akých podmienok je možné využitie holorubného hospodárskeho spô-

sobu?
6. Aké osoby sú oprávnené využívať lesné cesty a za akých podmienok?
7. Vykonávanie akých činností je zakázané na lesných pozemkoch?
8. Za akých podmienok je verejnosť oprávnená vstupovať na lesné pozemky?
9. Čo predstavuje Program starostlivosti o lesy?
10. Kto je oprávnený vykonávať úlohy hospodára a za akých podmienok?
11. Čo patrí medzi činnosti a úlohy hospodára?
12. Kto vykonáva správu lesného majetku vo vlastníctve štátu? Uveďte konkrét-

ny príklad.
13. Aké je postavenie člena lesnej stráže? Aké sú jeho zákonné oprávnenia  

a povinnosti?



91

VII. LESNÉ POZEMKY A LESNÉ HOSPODÁRSTVO

14. Aké orgány miestnej štátnej správy majú pôsobnosť na úseku lesného hos-
podárstva?

15. Aký je vzájomný vzťah zákona o lesoch a zákona o ochrane prírody a krajiny 
pri aplikácii a prečo?
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VIII. POZEMKOVÉ ÚPRAVY

VIII.A  Základný prehľad

Pri definovaní pozemkových úprav môžeme vychádzať z druhej a tretej časti 
preambuly k zákonu č. 229/1991 Zb., ktorý môžeme označiť aj ako prvý rešti-
tučný zákon. V zmysle zmienených častí preambuly sa „Federálne zhromažde
nie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v  snahe ... dosiahnuť zlepšenie 
starostlivosti o poľnohospodársku a lesnú pôdu obnovením pôvodných vlastníc
kych vzťahov k pôde a upraviť vlastnícke vzťahy k pôde v súlade so záujmami 
hospodárskeho rozvoja vidieka aj v súlade s požiadavkami na tvorbu krajiny  
a životného prostredia uznieslo na tomto zákone.“ Zákon 229/1991 Zb. ďalej 
v § 19 ods. 1 ustanovuje, že „pozemkovými úpravami sú zmeny v usporiadaní 
pozemkov na určitom území vykonané na účely vytvorenia pôdne ucelených hos
podárskych jednotiek podľa potrieb jednotlivých vlastníkov pôdy a s ich súhlasom 
a podľa celospoločenských požiadaviek na tvorbu krajiny, životného prostredia  
a na investičnú výstavbu“. A v § 19. ods. 3 ustanovuje, že „konanie o pozemko
vých úpravách upravujú zákony národných rád“. V právnom pro stredí Sloven-
skej republiky je takýmto zákonom zákon č. 330/1991 Zb., ktorý v § 1 ustano-
vuje obsah pozemkových úprav: „Obsahom pozemkových úprav je racionálne 
priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného 
nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykoná
vané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany ži
votného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami 
poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovoekonomickými hľadiskami moderného 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.“ Pri bliž-
šom rozbore citovaného ustanovenia je možné konštatovať, že pozemkové úpra-
vy sú reprezentované zložitým konaním, ktorého cieľom je nanovo (racionál-
ne) usporiadať pozemkové vlastníctvo v určitom území (obvode pozemkových 
úprav) vykonávané vo verejnom záujme (prostredníctvom ktorého sa môže do 
zákonom ustanovenej miery napr. zasahovať do ústavou garantovaných vecných 
práv). Do úvahy pri pozemkových úpravách je taktiež potrebné brať požiadavky 
a podmienky ochrany životného prostredia, schopnosť ekosystému pretrvávať 
aj napriek pôsobeniu rušivého vplyvu (napr. intenzívna poľnohospodárska čin-
nosť), ale aj poľnohospodársku a lesnícku činnosť či rozvoj vidieka. 
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Od toho sa odráža aj § 1 ods. 2, ktorý upravuje nástroje zahrnuté do pozem-
kových úprav. Ide o:
a) zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov, ako aj súvi

siacich iných vecných práv v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie 
pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov) a 

b) technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace  
s novým usporiadaním právnych pomerov.

Ad a) Scelenie alebo inak aj komasovanie, resp. komasácia pozemkov pred-
stavuje sceľovanie rozdrobených pozemkov toho istého vlastníka s cieľom vy-
tvoriť nový pozemok a ekonomickejšie hospodáriť. Z pohľadu vysokej miery 
rozdrobenosti pozemkového vlastníctva na Slovensku predstavuje tento nástroj 
pozemkových úprav jedinú možnosť na vysporiadanie súčasného neblahého 
stavu, ktorý poškodzuje súkromné záujmy vlastníka (napr. obmedzené nakla-
danie s pozemkami), ale aj verejný záujem spoločnosti (napr. sťažené budovanie 
ciest alebo verejnoprospešných stavieb). Oddelenie pozemkov má v pozemko-
vých úpravách taktiež svoje nezastupiteľné miesto a vychádza z vysokej mie-
ry spoluvlastníckych podielov na jednotlivých parcelách, ktorých rozdelenie 
v súčasnosti obmedzuje napríklad aj zásada zákazu drobenia pozemkov. Vý-
sledkom pozemkových úprav má byť nové racionálne priestorové usporiada
nie pozemkového vlastníctva. Nástroje obsiahnuté v §1 ods. 2 písm. a) zákona  
č. 330/1991 Zb. slúžia na zabezpečenie želaného, verejnosťou akceptovaného 
stavu. 

Ad b) Popri racionálnom usporiadaní pozemkového vlastníctva je účelom 
pozemkových úprav aj prijímanie technických, biologických, ekologických, ale 
aj ekonomických a právnych opatrení. V zmysle čl. 44 ods. 5 Ústavy SR sú les-
ná a poľnohospodárska pôda označené ako neobnoviteľné prírodné zdroje. Do 
ich regulácie preto zasahuje aj verejný záujem na trvalo udržateľnom využívaní 
týchto prírodných zdrojov. Súčasťou pozemkových úprav môže byť aj realizá-
cia spoločných zariadení a opatrení, ktoré môžu pozitívne vplývať napríklad 
na udržiavanie vody v krajine (napr. suché poldre) či zvyšovanie biodiverzity 
(napr. zelené pásy). Ekonomické a právne opatrenia sa týkajú nakladania s po-
zemkami a úpravou režimov. Napríklad po vykonaní pozemkových úprav sa 
zapíšu všetky parcely zvyčajne z E-KN registra do C-KN registra. Po vykonaní 
pozemkových úprav, okrem iného na základe racionálnej regulácie vlastníckych 
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pomerov, dochádza aj k zvýšeniu ceny za prevod práv k pozemkom, ktorá je 
v stave rozdrobenosti značne utlmená.

Dôvody vykonávania pozemkových úprav vychádzajú z § 2 zákona  
č. 330/1991 Zb. Ustanovenie však poskytuje iba demonštratívny výpočet. Me-
dzi dôvody, pre ktoré sa pozemkové úpravy vykonávajú, patrí najmä potreba 
usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov vo forme odstránenia prekážok 
vyvolaných historickým vývojom (systém uhorského dedičského práva, pretrh-
nutie vzťahu k pôde v období rokov 1948 – 1989). Pozemkové úpravy sa však 
môžu vykonávať aj pre potreby investičnej výstavby (napr. rôzne infraštruk-
túrne projekty, diaľnice), úpravy vlastníckych a užívacích vzťahov v dôsledku 
zmeny v týchto pomeroch (napr. výkup pozemkov na určitom území), ale aj 
v prípade potreby usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom, ktoré sa 
nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín. Nemenej dôležitá, a to 
najmä v kontexte klimatickej krízy, je aj potreba vykonávať pozemkové úpravy 
v záujme obnovenia alebo zlepšenia ekologickej stability. Súčasný problém, kto-
rého riešeniu čelíme z pohľadu poľnohospodárskej a lesnej pôdy, predstavuje 
potreba zadržiavania vody v krajine pre výkyvy teplôt a zmenšujúce sa úhrny 
zrážok, ale aj veterná, resp. vodná erózia pôdy, ktorá sa prejavuje odplavovaním 
alebo odfúkavaním najúrodnejšej vrchnej vrstvy pôdy. Pre adaptáciu krajiny na 
klimatickú zmenu preto môžu pozemkové úpravy slúžiť naozaj efektívne. Tento 
ich aspekt sa však dosiaľ naplno nevyužíva. 

Pozemkové úpravy sa vykonávajú formou tzv. pozemkových úprav (obvod 
pozemkových úprav je zväčša tvorený jedným katastrálnym územím, konanie 
obsahuje viacej etáp a je potrebné vyhotovovanie komplexnejšej dokumentácie) 
a formou tzv. jednoduchých pozemkových úprav, ktoré v zmysle § 8b zákona 
č. 330/1991 Zb. povoľuje alebo nariaďuje okresný úrad so zjednodušenou do-
kumentáciou, pričom sa nimi môže riešiť iba časť katastrálneho územia alebo 
hospodárskeho obvodu. 

Konanie o pozemkových úpravách je zložené z viacerých etáp:
I. Konanie o začatí pozemkových úprav
II. Prípravné konanie
III. Povolenie/nariadenie pozemkových úprav
IV. Konanie o pozemkových úpravách – úvodné podklady
V. Projekt pozemkových úprav
VI. Vykonanie projektu pozemkových úprav
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VII. Realizácia projektu pozemkových úprav.

Výsledkom pozemkových úprav je nové usporiadanie vlastníckych vzťahov 
k pozemkom, ich evidencia v katastrálnych operátoch katastra nehnuteľností, 
nové nájomné vzťahy k pozemkom, ako aj realizované technické a ekologické 
opatrenia spoločných a verejných zariadení.

VIII.B Právne predpisy

 – Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľ-
nohospodárskemu majetku.

 – Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách.

 – Zákon č. 162/1995 Z.  z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych  
a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

 – Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníc-
tva k pozemkom. 

 – Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom 
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce 
a vyššie územné celky. 

 – Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 38/2005 Z. z.  
o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových 
úprav.

 – Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 293/2008 Z. z.,  
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu 
skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení o získaní oprávnenia na 
projektovanie pozemkových úprav.
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Kluwer, 2020, 132 s. ISBN 978-80-571-0229-8. 

VIII.D Praktický príklad

V katastrálnom území Horný Chotár dosiaľ neprebehli komplexné ani jed-
noduché pozemkové úpravy. Katastrálne územie má charakter poľnohospo-
dárskej krajiny s monokultúrnym pestovaním plodín. Na poľnohospodárskych 
pozemkoch prevažne hospodári poľnohospodárske družstvo na základe ná-
jomných zmlúv, ktoré musí pre vysokú rozdrobenosť pozemkového vlastníctva 
uzatvárať s desiatkami vlastníkov pozemkov. Pri družstve na poľnohospodár-
skych pozemkoch taktiež hospodária aj samostatne hospodáriaci roľníci. Medzi 
nimi aj pán Motyčka, ktorý má v súkromnom vlastníctve 5 % výmery všetkých 
pozemkov v extraviláne obce Horný Chotár. Pán Motyčka požiadal okresný 
úrad, aby nariadil pozemkové úpravy, pretože stav rozdrobenosti pozemkového 
vlastníctva je neudržateľný. Okresný úrad pánovi Motyčkovi odpovedal, že ne-
plánuje nariadiť pozemkové úpravy v katastrálnom území obce Horný Chotár.
1. Mal pán Motyčka nárok na nariadenie pozemkových úprav? 
2. Bol postup okresného úradu správny?
3. Kto za akých okolností by mohol žiadať nariadenie pozemkových úprav?

Pán Motyčka sa na základe odpovede, ktorú mu zaslal okresný úrad, rozho-
dol investovať do kúpy pozemkov tak, aby vytvoril dostatočnú ucelenú výmeru 
v osobnom vlastníctve. Oslovil preto osoby, ktoré mu pozemky dali do nájmu, 
a bol úspešný. V lokalite Šípkovo, ktorá bola tvorená výmerou 57 ha a v ktorej 
predtým vlastnil 22 ha, sa mu podarilo nadobudnúť vlastnícke právo k ďalším 
5 ha. Spolu tak vlastnil už 27 ha. V rámci komunikácie s vlastníkmi v danej 
lokalite sa mu pre myšlienku usporiadania pozemkového vlastníctva podarilo 
získať ďalších vlastníkov pozemkov. Ich spoločná výmera v tejto lokalite do-
siahla 35 ha.
1. Mohol pán Motyčka žiadať o vykonanie pozemkových úprav?
2. Aký typ pozemkových úprav by mal byť nariadený? Na základe akého dô-

vodu?
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3. Ako by mal v danom prípade postupovať okresný úrad? 
4. Aké povinnosti by vyplývali pánovi Motyčkovi, ak by okresný úrad pozem-

kové úpravy nariadil?

V obci Poličany boli okresným úradom nariadené pozemkové úpravy pre 
celé katastrálne územie, a to z dôvodu, že pozemkové úpravy je potrebné vy-
konať pre usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie pre-
kážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom. V danom katastrálnom 
území mal pán Ondrej vo svojom vlastníctve celkom 1,8 ha poľnohospodárskej 
pôdy. Túto pôdu kúpil pred dvoma rokmi na účely jej zhodnotenia v rámci po-
zemkových úprav, pretože sa na káve dozvedel, že v danej obci budú prebiehať 
pozemkové úpravy. O tom, že prebiehajú pozemkové úpravy v obci, sa však ne-
dozvedel v čase nariadenia, ale až v čase, keď sa kreovalo združenie účastníkov 
pozemkových úprav. Pán Ondrej sa preto obrátil na okresný úrad so sťažnosťou, 
že ako vlastník pozemkov v katastrálnom území obce Poličany bol ukrátený 
na svojich právach, pretože sa nedozvedel o tom, že konanie o pozemkových 
úpravách začalo prebiehať.
1. Konal pán Ondrej v súlade so zákonom?
2. Pochybil v danom prípade okresný úrad?
3. Ako pracovník okresného úradu vypracujte odpoveď na sťažnosť pána On-

dreja. 

Pán Ondrej zistil, že pozemkové úpravy prebiehajúce v obci Poličany, kto-
rých je účastníkom, sa nachádzajú vo fáze, keď sa kreuje združenie účastníkov. 
Okresný úrad vo forme verejnej vyhlášky zvolal ustanovujúce zhromaždenie 
účastníkov pozemkových úprav do kultúrneho domu. Obec Poličany zvolanie 
ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov niekoľkokrát vyhlásila aj v obecnom 
rozhlase. Pán Ondrej si však nevšimol verejnú vyhlášku a keďže nežije v obci 
Poličany, nezachytil ani správu v obecnom rozhlase. Opäť sa preto obrátil na 
Okresný úrad na účely informovania sa o priebehu ustanovujúceho zhromaž-
denia účastníkov pozemkových úprav. Okresný úrad mu poskytol všetky infor-
mácie a taktiež aj návrh stanov združenia účastníkov pozemkových úprav, ktoré 
boli predmetom prerokovávania na ustanovujúcom zasadnutí. Pán Ondrej mal 
pripomienky k týmto stanovám, pričom trval na tom, aby okresný úrad jeho 
pripomienky do stanov zapracoval. Pracovník okresného úradu pánovi Ondre-
jovi vysvetlil, že nie je kompetentný do stanov zapracovať jeho pripomienky. 
1. Kto tvorí združenie účastníkov pozemkových úprav?
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2. Čo musí pán Ondrej podniknúť na to, aby dosiahol zmenu stanov združenia 
účastníkov pozemkových úprav?

3. Akú štruktúru môže mať združenie účastníkov pozemkových úprav?
4. Kto zastupuje združenie účastníkov pozemkových úprav v konaní o pozem-

kových úpravách?

VIII.E Judikatúra

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 19. mája 2010, sp. zn. 2 Sžo 235/2009 
Pozemkové úpravy predstavujú určitú konštrukciu nových vlastníckych vzťa

hov, keď dochádza ku komplexnému riešeniu regulovanému právnym predpisom 
a je vo verejnom záujme, aby bola odstránená neprehľadnosť vo vlastníckych  
a užívacích vzťahoch. Keďže príslušný projekt pozemkových úprav bol schválený 
po splnení podmienky súhlasu účastníkov, ktorí vlastnia najmenej 2/3 výmery po
zemkov, na ktorých sú povolené pozemkové úpravy, tak verejný záujem je možné 
vidieť aj v záujme takto kvantitatívne vyjadrenej skupiny vlastníkov na kvalitatív
ne novom priestorovom a funkčnom usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozem
kom, keď sa táto príslušná väčšina rozhodla pre takéto nové riešenie vlastníckych 
vzťahov, ktoré jej umožňuje zákon o pozemkových úpravách.

Rozsudok Okresného súdu Zvolen z 8. novembra 2012, sp. zn. 13 C 152/2011 
Súd poukazuje na paragrafované znenie § 4 ods. 2 zákona č. 66/2009 Z. z. 

o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stav
bami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, kde je uvedené, 
že vlastník pozemku pod stavbou je povinný strpieť výkon práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu do vykonania pozemkových úprav v príslušnom katastrálnom 
území. Podľa názoru súdu, práve týmto ustanovením zákonodarca jednoznačne 
ustálil, že vlastník pozemku pod stavbou je povinný strpieť výkon práva zodpo
vedajúcemu vecnému bremenu do vykonania pozemkových úprav v príslušnom 
katastrálnom území. Súd v tomto konaní mal jednoznačne preukázané, že pred
metné pozemkové úpravy na základe zákona č. 330/1991 Zb. prebiehajú. Z tohto 
dôvodu súd nemohol návrhu navrhovateľa vyhovieť a jeho návrh zamietol, keďže 
podľa názoru súdu zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetko
voprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu 
na obce a vyššie územné celky, rieši problematiku a postup pri vysporiadavaní 



99

VIII. POZEMKOVÉ ÚPRAVY

pozemkov pod stavbami, a preto bol predmetný zákon prijatý. V prípade, že nie 
sú ukončené predmetné pozemkové úpravy na základe uvedeného zákona a súd 
by návrhu vyhovel, podľa názoru súdu by došlo k duplicite uspokojenia nárokov 
navrhovateľov, keďže po zriadení zákonného vecného bremena by dostali jednak 
primeranú finančnú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva, a po pozemko
vých úpravách v zmysle zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri ma
jetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva 
štátu na obce a vyššie územné celky, by mohli dostať náhradný pozemok.

Rozsudok Krajského súdu Bratislava z 24. novembra 2016,  
sp. zn. 1 S 290/2015 

Súd konštatuje, že je nelogické, že pozemky pod budovami a pozemky, ktoré 
k týmto budovám vedú, majú iných vlastníkov, ktorí sú odlišní od vlastníkov bu
dov, ktorí budú musieť svoje vzťahy týkajúce sa prechodu k budovám a vzťahy  
k pozemkom riešiť s vlastníkmi, ktorých nič nebude nútiť tieto vzťahy usporiadať. 
V danom prípade súd konštatoval, že žalovaný správny orgán nerešpektoval zá
kladný účel pozemkových úprav, ktorý je vyjadrený v skôr citovanom § 1 ods. 1 
zákona č. 330/1991 Zb., a to racionálne priestorové usporiadanie pozemkového 
vlastníctva vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmien
kami ochrany životného prostredia, ako aj prevádzkovoekonomickými hľadis
kami. Je nesporné, že žalovaný správny orgán nelogickým spôsobom usporiadal 
vlastníctvo pozemkov žalobcu, keď nerealizoval odstránenie hlavne vytýkanej ná
mietky týkajúcej sa nedostatku prístupu žalobcu k jeho vlastným nehnuteľnostiam 
v rámci predmetného HD. Súd totiž z obsahu priloženej dokumentácie zistil, že 
pozemkovými úpravami došlo k celkovému sceľovaniu pozemkov vo výlučnom 
či podielovom vlastníctve žalobcu tak, aby tieto tvorili ucelené bloky v súlade so 
zámerom pozemkovej úpravy nariadenej v rozhodnutí Obvodného pozemkového 
úradu v Leviciach, avšak nie je z neho zrejmé, ako sa žalovaný správny orgán 
vysporiadal s konkrétnymi námietkami žalobcu ohľadom úprav v rámci tohto 
projektu, hlavne ohľadom prístupu žalobcu k jeho pozemkom.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 19. mája 2010, sp. zn. 2 Sžo 433/2009 
Odvolací súd zastáva názor, že ťarchu vyrovnania formou náhradných po

zemkov žalovaný správny orgán nemôže preniesť na vlastníka pôvodných pozem
kov, a preto jeho povinnosťou v súčinnosti so Slovenským pozemkovým fondom 
bolo žalobcovi ako vlastníkovi pôvodných pozemkov ponúknuť na vyrovnanie 
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náhradné pozemky vo výmere a v kvalite zodpovedajúcej jeho pôvodným pozem
kom v obvode pozemkových úprav a takúto ponuku s ním prerokovať. Finanč
ná náhrada by prichádzala do úvahy len v krajnom prípade, a to predovšetkým  
v tom prípade, že vlastník pôvodných pozemkov odmietne na vyrovnanie ná
hradné pozemky vo výmere a v kvalite zodpovedajúcej jeho pôvodným po
zemkom. Takýto právny záver vyplýva aj z nálezu Ústavného súdu SR, sp. zn.  
PL. ÚS 17/00, uverejnenom v Zbierke nálezov, a uznesení Ústavného súdu SR 
pod sp. zn. 1/2001, ktorým bol odvolací súd pri rozhodovaní viazaný podľa § 246c 
ods. 1 v spojení s § 135 ods. 1 OSP.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 9. februára 2011, sp. zn. 5 Nds 1/2011
Odporca podľa zákona č. 330/1991 Zb. koná ako orgán štátnej správy v oblas

ti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy [§ 5 ods. 2 písm. c)]  
a jeho rozhodnutia a postupy podľa tohto zákona sa preto považujú za rozhodnu
tia a postupy v oblasti verejnej správy. Takto potom aj vzťah medzi navrhovate
ľom ako účastníkom pozemkových úprav a odporcom ako orgánom štátnej správy  
v oblasti pozemkových úprav je vzťahom verejnoprávnym vyplývajúcim zo zákona 
č. 330/1991 Zb. a nemožno ho považovať za vzťah občianskoprávny.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 1. apríla 2015, sp. zn. 4 Sžr 98/2014
Preskúmavané rozhodnutie o nariadenie vykonania pozemkových úprav je 

vykonávacím rozhodnutím správneho orgánu v tom zmysle, že toto rozhodnutie 
len právoplatný stav, ktorý bol po ukončení tzv. námietkového konania (podľa 
zákona č. 330/1991 Zb.) so všetkými účastníkmi vyriešený a ustálený tak, ako je 
uvedené v § 13 ods. 4, v spojení s ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb., realizuje. Súd je 
názoru, že ak je schválený projekt pozemkových úprav právoplatný, nemôže byť 
nariadenie, ktoré ho následne má vykonať, nezákonné.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. mája 2015, sp. zn. 2 Sžr 71/2014 
Konanie o pozemkových úpravách je konanie podľa zákona č. 330/1991 Zb., 

ide však o konanie veľmi špecifické. Je to spôsobené najmä predmetom tohto ko
nania, v ktorom ide o zmenu vlastníckeho práva a iných vecných práv k pozem
kom, tiež okruhom účastníkov konania, keď je toto konanie vedené s mnohými 
účastníkmi konania, ale predovšetkým samotným účelom tohto konania. Účel 
predmetného konania, ktorý vyplýva zo zákona o pozemkových úpravách, to
tiž charakterizuje toto konanie ako konanie vo verejnom záujme. Uvedené tiež 
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pramení zo skutočnosti, že toto konanie je vždy zahájené z úradnej moci, aj keď 
podnet na zahájenie môžu vysloviť práve vlastníci pozemkov nadpolovičnej vý
mery poľnohospodárskej pôdy v dotknutom katastrálnom území. Verejný záujem 
pri pozemkových úpravách je racionálne usporiadanie pozemkového vlastníctva  
v určitom území s prihliadnutím na ďalšie podmienky, a tiež verejným záujmom 
pri pozemkových úpravách je aj zníženie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, 
čo má veľký význam pre posilnenie právnej istoty a právneho postavenia účastní
kov. Je nepochybné, že vo verejnom záujme je, aby bola odstránená neprehľadnosť 
vo vlastníckych vzťahoch a užívacích vzťahoch a napravenie dlhodobo neriešeného 
chaotického právneho stavu. Práve z dôvodu existencie prevažujúceho verejného 
záujmu na predmetnom konaní je na základe zákona o pozemkových úpravách 
obmedzené vlastnícke právo jednotlivých vlastníkov pozemkov, ktoré je nutné  
v rámci pozemkových úprav riešiť. Pozemkové úpravy nie je možné stotožniť s poj
mom „vyvlastnenia“. V podstate ide o hromadnú dobrovoľnú zmenu vlastníckych 
práv dotknutých pozemkov. Každý vlastník nehnuteľnosti vstupujúci do pozem
kovej úpravy musí akceptovať novo nastolený stav, ak bol dosiahnutý správnym 
procesným postupom a ak boli súčasne dodržané zákonom ustanovené podmien
ky, obmedzenia a regulatívy. Nesúhlas s vecným usporiadaním nehnuteľnosti  
v schválenom projekte pozemkových úprav, ktorý bol v danom prípade schvále
ný vlastníkmi nadpolovičnej výmery pôdy dotknutej navrhovanou komplexnou 
pozemkovou úpravou, nemôže viesť k záveru o porušení zákonných požiadaviek 
vyplývajúcich zo zákona o pozemkových úpravách. Na veci nič nemení ani sku
točnosť, že ostatní vlastníci s konaním nesúhlasili a nikdy nedali na predmetné 
konanie súhlas.

VIII.F Kontrolné otázky

1. Identifikujte verejný záujem spoločnosti na vykonávaní pozemkových úprav.
2. V akých prípadoch sa vykonávajú pozemkové úpravy? 
3. Čo je to obvod pozemkových úprav?
4. Definujte fázy pozemkových úprav.
5. Aké územie považujeme za obvod pozemkových úprav?
6. Kto môže byť účastníkom pozemkových úprav?
7. Ktorý orgán štátnej správy organizuje vykonávanie pozemkových úprav?
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8. Ktorý štátny orgán je ústredný orgán štátnej správy pre oblasť vykonávania 
pozemkových úprav?

9. Na základe akého podnetu možno začať pozemkové úpravy?
10. Aké úlohy vykoná okresný úrad v prípravnom konaní pozemkových úprav?
11. Čo obsahuje rozhodnutie o povolení alebo o nariadení pozemkových úprav? 
12. Aký je rozdiel medzi (komplexnými) pozemkovými úpravami a jednodu-

chými pozemkovými úpravami?
13. Z akých častí sa skladá register pôvodného stavu?
14. O akých pozemkoch môžeme hovoriť ako o primeraných v prípade vyčle-

nenia nových pozemkov v pozemkových úpravách? 
15. Čo sú to spoločné zariadenia a opatrenia? Aká časť nových pozemkov je 

primeraná na záber pre potreby budovania spoločných zariadení a opatrení?
16. Z čoho sa skladá projekt pozemkových úprav?
17. V akej forme konajú účastníci pozemkových úprav?
18. V akej lehote môžu podávať účastníci pozemkových úprav námietky proti 

rozdeľovaciemu plánu?
19. Pre koho je záväzný projekt pozemkových úprav?
20. Akým spôsobom sa preveruje spôsobilosť osôb oprávnených pripravovať 

projekt pozemkových úprav?
21. Ako sa schvaľuje projekt pozemkových úprav?  
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IX. ZÁKAZ DROBENIA POZEMKOV A ĎALŠIE OPATRENIA 
K USPORIADANIU VLASTNÍCTVA POZEMKOV

IX.A Základný prehľad

Skôr než prejdeme k problematike zákazu delenia pozemkov, je potrebné 
si objasniť rozdiel medzi pojmami „diel“ a „podiel“. Na vymedzenie tohto poj-
mového rozdielu nám najlepšie poslúži rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. au-
gusta 2011, sp. zn. 5 Sžo 242/2010, v ktorom daný rozdiel medzi týmito dvoma 
pojmami bol vymedzený takto:

„Je nevyhnutné rozlišovať medzi pojmami ‚diel‘ a ‚podiel‘. 
Diel pozemku je obsiahnutý v geometrickom pláne, ktorý je grafickým zná

zornením nehnuteľností, ktoré vznikajú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľnosti, 
a vyjadruje stav nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších 
a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov.

Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci určitej nehnuteľnosti podieľajú 
na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci, 
teda k spoločnej nehnuteľnosti, bez toho, aby spoločná nehnuteľnosť bola reálne 
rozdelená.“

Opatrenia, resp. podmienky drobenia pozemkov v Slovenskej republike sú 
upravené najmä v týchto dvoch zákonných rovinách:

1)  Podmienky drobenia poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozem-
kov vo vlastníctve členov pozemkových spoločenstiev upravuje hlavne § 2  
ods. 3 ZoPS, a to takto: 
§ 2 ods. 3: „Pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie 

vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá 
výmera menšia ako 2 000 m2; zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému 
zodpovedá výmera menšia než 2 000 m2.“

Realizácia tohto ustanovenia je však v praxi trocha zložitejšia. Majiteľ po-
dielu na spoločnej nehnuteľnosti (SN) musí totiž zistiť skutočnú výmeru svojho 
podielu (resp. podielov na SN). Tá je daná veľkosťou plochy spoločnej nehnuteľ-
nosti, a to počtom zapísaných podielnických vlastníkov. Svoj podiel na SN však 
nemôže drobiť pod minimálnu výmeru 2 000 m2 (t. j. pod 20 árov) – intravilán/
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extravilán. Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplý-
vajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti 
patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarova-
ných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva, ak zo zmluvy o spoločenstve, 
zo stanov alebo z rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné;

2)  V záujme zamedzenia drobenia poľnohospodárskych pozemkov, lesných 
pozemkov a v záujme ochrany viníc nachádzajúcich sa mimo zastavaného 
územia obce možno pri prechode alebo prevode vlastníctva k nim postu-
povať len podľa § 21 a nasl. zákona č. 190/1995 Z. z.
Zákaz drobenia sa týka len extravilánu (okrem viníc – pri nich aj intravi-

lánu), a to konkrétne zmluvných prevodov na základe právneho úkonu, roz-
hodnutí súdov o vysporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutí o dedičstvách, 
ktoré sa týkajú poľnohospodárskych a lesných pozemkov či viníc. Je potrebné 
uviesť, že vinice patria tiež medzi poľnohospodársku pôdu, resp. pozemky, no 
majú špeciálne postavenie v rámci ich ochrany a zákazu ich drobenia.

Zákaz drobenia sa netýka rôznych typov vyvlastňovania a uplatnenia prá-
va podľa osobitných predpisov, napríklad predpisov o elektrifikácii, plynovode, 
vodnom hospodárstve, ako aj sa netýka ostatných typov pozemkov v extraviláne 
mimo tých skôr uvedených či všetkých pozemkov v intraviláne okrem viníc. 

Ak tento zákon neustanovuje inak (napr. výnimky), tak nemôže na základe 
uvedeného vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 
2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako  
5 000 m2, ak ide o lesný pozemok. 

Ak má na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní 
spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť rozdelením existujú-
cich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 zákona č. 190/1995 Z. z. pozemok vo 
výmere menšej ako 20 000 m2 a väčšej, ako sú výmery uvedené v § 23 ods. 1 
predmetného zákona, tak je nadobúdateľ povinný zaplatiť odvod vo výške:
a) 20 % hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpi-

su, ak má vzniknúť poľnohospodársky pozemok vo výmere od 2 001 m2 do 
5 000 m2 alebo lesný pozemok vo výmere od 5 001 m2 do 10 000 m2,

b) 10 % hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpi-
su, ak má vzniknúť poľnohospodársky pozemok vo výmere od 5 001 m2 do 
20 000 m2 alebo lesný pozemok vo výmere od 10 001 m2 do 20 000 m2.
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Odvod je príjmom štátneho rozpočtu. Vláda nariadením ustanoví po-
drobnosti o podmienkach platenia odvodov – v súčasnosti je to ustanovené 
cez Nariadenie vlády SR č. 85/1996 Z. z. o podmienkach platenia odvodov 
za drobenie pozemkov.

Ak sa existujúci pozemok nachádza v obvode projektu pozemkových úprav 
zapísaného do katastra nehnuteľností, výška odvodu sa dokonca zdvojnásobuje.

Ak sa dedičia nevyporiadajú o dedičstve pozemkov uvedených v §21 ods. 1 
zákona č. 190/1995 Z. z. v súlade s podmienkami uvedenými v ňom, alebo ak 
v dôsledku týchto podmienok súd nemôže potvrdiť nadobudnutie dedičstva 
podľa dedičských podielov, tak súd rozhodne, že pozemky nadobúdajú dedičia, 
u ktorých sú najlepšie predpoklady na ich obhospodarovanie. Súd rozhodne aj 
o povinnosti nadobúdateľa pozemku vyporiadať sa s ostatnými dedičmi (väč-
šinou finančne).

Rovnaké podmienky uvedené skôr platia, aj ak majú na základe právneho 
úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhod-
nutia o dedičstve vzniknúť k existujúcim pozemkom uvedeným v § 21 ods. 1 
zákona č. 190/1995 Z. z. spoluvlastnícke podiely, platia podmienky uvedené 
v § 22 a 23 predmetného zákona. 

To neplatí, ak sa podiel na pozemku spoluvlastníka zvyšuje iným podielom 
alebo časťou podielu na tom istom pozemku a vlastníctvo prevádzaného podie-
lu alebo podielu, ktorý bol predmetom prechodu vlastníckeho práva, zanikne.

Ak na základe právneho úkonu vznikol spoluvlastnícky podiel, ktorý je  
v rozpore s podmienkami ustanovenými v §22 a 23 zákona č. 190/1995 Z. z., tak 
štát je oprávnený podať návrh na určenie jeho neplatnosti. Pri podaní návrhu  
a v konaní pred súdom zastupuje štát prokurátor.

Podľa § 22 a 23 zákona č. 190/1995 Z. z. sa nepostupuje, ak:
a) sa pozemok uvedený v § 21 ods. 1 zákona č. 190/1995 Z. z. rozdeľuje na účely 

výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa 
pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav,

b) ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu,
c) sa odčleňuje časť pozemku od pozemku, ktorý je uvedený v § 1 ods. 1 zákona 

č. 190/1995 Z. z., a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa 
nevytvára samostatný nový pozemok alebo
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d) ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady v území určenom územ-
ným plánom obce na záhradkárske a rekreačné účely.

IX.B Právne predpisy

 – Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníc-
tva k pozemkom.

 – Zákon č. 190/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb.  
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.

 – Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
 – Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľ-

nohospodárskemu majetku.
 – Nariadenie vlády SR č. 85/1996 Z. z. o podmienkach platenia odvodov za 

drobenie pozemkov.

IX.C Literatúra
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 – KUPKA, L. Praktický sprievodca pozemkom ako predmetom vlastníctva a ak

tívnou hodnotou v konaní o dedičstve. Bratislava : EUROUNION, 2012.
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Elist, 2019.

IX.D Praktický príklad

Po smrti pána Jána Zeleného zostal v rámci dedičstva pozemok, a to parce-
la registra KN-C číslo 125/1, druh: trvalý trávnatý porast, o výmere 3 000 m2, 
nachádzajúca sa v katastrálnom území Limbach, obec Limbach, okres Pezinok, 
Bratislavský kraj (ďalej aj „pozemok“). Dedičia pána Jána Zeleného – jeho dva-
ja synovia Peter Zelený a Ivan Zelený – sa dohodli v písomnej dohode dedičov 
o vyporiadaní ich dedičstva, že každý z nich bude vlastniť 1/2 pozemku, pričom 
sa tak stanú podielovými spoluvlastníkmi daného pozemku, každý o veľkosti 
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spoluvlastníckeho podielu: 1/2. Konajúci notár túto dohodu dedičov o vyspo-
riadaní ich dedičstva po Jánovi Zelenom schválil a úradne osvedčil. 
1. Zistite, či sa obmedzenie zákazu drobenia pozemkov vzťahuje aj na tento 

prípad. Svoju odpoveď zdôvodnite.
2. Zistite, či takto osvedčená dohoda dedičov o vysporiadaní dedičstva týkajú-

ceho sa predmetného pozemku je platná a či došlo alebo nedošlo ku chybe 
zo strany notára pri osvedčení predmetnej dohody dedičov. 

3. V prípade, že by súdom poverený notár odmietol takúto dohodu dedičov  
o vysporiadaní ich dedičstva overiť a neschválil by ju, tak skúste uviesť práv-
ne argumenty, ktoré by pre toto svoje konanie mohol notár použiť. 

4. Uveďte, aké by ste notárovi alebo dedičom navrhli riešenie v písmene c) 
opísanej vzniknutej situácie ohľadom dedeného pozemku v prípade, ak by 
súčasťou ich dedičstva bol aj susedný pozemok, a to parcela registra KN-C 
číslo 125/2, druh: trvalý trávnatý porast, o výmere 1 000 m2, nachádzajúca 
sa mimo zastavaného územia v katastrálnom území Limbach, obec Limbach, 
okres Pezinok, Bratislavský kraj.

Peter Malý, Ján Stredný a Dana Veľká kúpili spolu pozemok, a to parcelu 
registra KN-C číslo 200, druh: orná pôda, o výmere 6 100 m2, nachádzajúca sa 
mimo zastavaného územia v katastrálnom území Veličná, obec Veličná, okres 
Dolný Kubín, Žilinský kraj (ďalej len „pozemok“). Každý z nich zaplatil rovnakú 
sumu, a to vo výške 20 000 eur. Stali sa takto podielovými spoluvlastníkmi pred-
metného pozemku. Následne, po troch rokoch, sa rozhodli, že každý chce mať 
svoj vlastný pozemok, a preto sa dohodli na rozdelení predmetného pozemku 
na tri menšie pozemky podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov k nemu.
1. Zistite, aké spoluvlastnícke podiely k pozemku mal každý z nich. 
2. Zistite, či sa obmedzenie zákazu drobenia pozemkov vzťahuje aj na tento 

prípad. Svoju odpoveď zdôvodnite.
3. Ako si môžu títo spoluvlastníci rozdeliť predmetný pozemok na tri menšie 

pozemky tak, aby neporušili žiadny pozemkový zákon a aby im to „na ka-
tastri“ prešlo bez problémov? 

4. Čo všetko (aké dokumenty) budú potrebovať k rozdeleniu predmetného 
pozemku na tri menšie pozemky a na základe čoho možno uskutočniť roz-
delenie pozemku (resp. parcely)?
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5. Je možné, aby z predmetného jedného pozemku vytvorili štyri nové pozem-
ky? Ktorý správny orgán by v takom prípade rozhodoval a ktoré správne 
orgány by boli tzv. dotknutými správnymi orgánmi?

Peter Veľký, nar. 11. decembra 1980, rodné číslo: 801211/5453, trvale bytom 
SNP 35, 90091 Limbach, predáva vo svojom výlučnom vlastníctve lesný poze-
mok, parcela registra KN-E číslo 3211/7, o výmere 4 000 m2 v katastrálnom 
území Limbach, obec Limbach, okres Pezinok, Bratislavský kraj. Pozemok chcú 
od Petra Veľkého kúpiť manželia Anton Suchánek, nar. 22. októbra 1979, rodné 
číslo: 791022/8463, a Andrea Sucháneková, nar. 5. novembra 1981, rodné číslo: 
816105/2233, obaja trvale bytom: Kremeľská 28, 90091 Limbach, a to za sumu 
12 000 eur.
1. Môžu obaja manželia Suchánekovci kúpiť od Petra Veľkého predmetný les-

ný pozemok o výmere 4 000 m2? Aká je zákonná hranica zákazu drobenia 
lesných pozemkov? Odpoveď zdôvodnite.

2. V prípade, že by mal tento pozemok výmeru 8 000 m2 a Suchánekovci by 
sa tesne pred kúpu tohto lesného pozemku rozviedli, môžu si ho ako ex-
manželia kúpiť? Aký by mal každý z nich spoluvlastnícky podiel k danému 
pozemku? 

3. Pripravte návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
v prospech Suchánekovcov, ak si myslíte, že Suchánekovci predmetný 
lesný pozemok môžu kúpiť od Petra Veľkého podľa č. 1 alebo č. 2 týchto  
zadaní k tejto prípadovej štúdii.

4. Popíšte postup pri rozhodovaní Okresného úradu Pezinok - Katastrálny od-
bor v prípade, že by Suchánekovci uzavreli s Petrom Veľkým kúpnu zmluvu 
a zaslali by príslušnému správnemu orgánu návrh na vklad ich vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností k predmetnému lesnému pozemku podľa  
č. 1 týchto  zadaní k tejto prípadovej štúdii.

5. Popíšte postup pri rozhodovaní Okresného úradu Pezinok - Katastrálny 
odbor v prípade, že by exmanželia Suchánekovci uzavreli s Petrom Veľkým 
kúpnu zmluvu a zaslali by príslušnému správnemu orgánu návrh na vklad 
ich vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k predmetnému lesnému 
pozemku podľa písmena č. 2 týchto zadaní k tejto prípadovej štúdii.

6. Sú prípustné nejaké riadne alebo mimoriadne opravné prostriedky pro-
ti rozhodnutiu Okresného úradu Pezinok – Katastrálny odbor v prípade 
zamietnutia návrhu na vklad účastníka konania z dôvodu, že prevádzaný 
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pozemok porušuje zákaz drobenia pozemkov v prípade podľa písmena a) 
alebo písmena b) zadaní k tejto prípadovej štúdii?

IX.E Judikatúra

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. augusta 2011, sp. zn. 5 Sžo 242/2010
Je nevyhnutné rozlišovať medzi pojmami „diel“ a „podiel“. Diel pozemku je 

obsiahnutý v geometrickom pláne, ktorý je grafickým znázornením nehnuteľností, 
ktoré vznikajú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľnosti, a vyjadruje stav nehnu
teľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, 
výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov.

Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci určitej nehnuteľnosti podieľajú 
na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci, 
teda k spoločnej nehnuteľnosti, bez toho, aby spoločná nehnuteľnosť bola reálne 
rozdelená.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. júla 2007, sp. zn. 1 Cdo 187/2006
Podielové spoluvlastníctvo, ktorého predmetom je poľnohospodársky poze

mok nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce, nemožno zrušiť a vyspo
riadať prikázaním celej nehnuteľnosti do (nového) spoluvlastníctva, ak na no
vovzniknuté spoluvlastnícke podiely pripadne výmera nižšia než 2 000 m2 (pri 
poľnohospodárskom pozemku), resp. výmera nižšia ako 5 000 m2 (pri lesných 
pozemkoch).

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. septembra 2003, sp. zn. M Cdo 6/2003
V občianskom súdnom konaní o zrušení a vyporiadaní podielového spolu

vlastníctva musia byť účastníkmi všetci spoluvlastníci; rozhodnutie súdu vydané 
len voči niektorým zo spoluvlastníkov by nemohlo byť účinné proti tým, ktorí 
neboli účastníkmi konania (§ 91 ods. 2 OSP).

Rozsudok Najvyššieho súdu ČSSR z 30. septembra 1966, sp. zn. 4 Cz 79/66, 
R 16/1967

Ak ide o vec patriacu viacerým spoluvlastníkom, nebolo by možné prejednávať 
návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva len s niektorými zo spoluvlastní
kov, pretože rozhodnutie vydané v takomto konaní by nemohlo byť účinné voči 
spoluvlastníkom, proti ktorým návrh nesmeroval. Hľadisko účelného využitia veci 
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v súlade so záujmami spoločnosti v zmysle § 142 veta druhá (za bodkočiarkou) OZ 
možno použiť len pri prikazovaní veci (podielov) za primeranú náhradu jedné
mu alebo viacerým spoluvlastníkom, nie však ako rozhodujúce hľadisko, ktoré by 
umožňovalo súdu zrušiť spoluvlastníctvo nariadením predaja veci a rozdelením 
výťažku predaja podľa spoluvlastníckych podielov, ak by niektorý zo spoluvlastní
kov spoločnú vec chcel.

Nález Ústavného súdu SR z 5. októbra 2010, sp. zn. III. ÚS 154/2010:
Ak všeobecný súd pri posudzovaní podmienok drobenia vlastníckych podielov 

spoločnej nehnuteľnosti podľa zákona č. 181/1995 Z. z. dospeje k takej interpretá
cii pojmu „spoločná nehnuteľnosť“, že ho stotožní s pojmom „pozemok“, a zákaz 
drobenia vlastníckych podielov posúdi podľa všeobecnej právnej úpravy ustano
vujúcej opatrenia proti drobeniu niektorých pozemkov (zákon č. 180/1995 Z. z.), 
jeho výklad nie je ústavne konformný a porušuje právo účastníkov na spravodlivé 
súdne konanie a sekundárne aj ich právo na ochranu vlastníctva.

Z odôvodnenia uznesenia Najvyššieho súdu SR z 28. februára 2011,  
sp. zn. 4 M Cdo 19/2010

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. nemôže na základe rozhodnutia 
o dedičstve vzniknúť rozdelením pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 komentova
ného zákona pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, 
z dôvodu, aby sa zamedzilo tzv. drobeniu pozemkov. Pod nedovoleným drobením 
pozemkov v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. sa rozumie aj vytvorenie 
spoluvlastníckeho podielu, ako aj ďalšie drobenie spoluvlastníckeho podielu, ak by 
týmto drobením vznikla výmera pripadajúca na vzniknutý spoluvlastnícky podiel 
menšia ako 2 000 m2 poľnohospodárskeho pozemku nachádzajúceho sa mimo 
zastavaného územia obce. Osvedčením dohody dedičov o vyporiadaní dedičstva 
tak v preskúmavanom prípade došlo k nedovolenému drobeniu pozemkov, čím 
boli porušené ustanovenia zákona č. 180/1995 Z. z. Vzhľadom na to, že v danom 
prípade išlo o prevod spoluvlastníckych podielov k poľnohospodárskym pozemkom, 
pri ktorom bolo potrebné postupovať podľa zákona č. 180/1995 Z. z., bolo povin
nosťou vo veci konajúceho notára vyzvať dedičov k uzatvoreniu dohody tak, aby sa 
zamedzilo drobeniu pozemkov. V prípade, že by k takejto dohode nedošlo, osved
čenie o dedičstve by nebolo možné vydať a notár by bol povinný vec predložiť súdu.
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Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo 17. novembra 1999, sp. zn. 22 Cdo 837/98
Způsobilým předmětem vydržení vlastnického práva je i pozemek, který je 

částí parcely.

Z odôvodnenia nálezu Ústavného súdu ČR z 24. apríla 2000,  
sp. zn. I. ÚS 28/99

Ve smyslu právní úpravy platné pro oddělení části pozemku je zapotřebí nej
prve vyhotovit geometrický plán, a to osobou oprávněnou podle zvláštního předpi
su. Geometrický plán obsahuje označení dosavadního pozemku, nový stav vzniklý 
po oddělení (včetně parcelního čísla a názvu katastrálního území) a geometrické 
určení nemovitosti. Geometrický plán je následně zapotřebí ověřit, tzn. vyznačit 
datem, číslem podle evidence ověřovaných výsledků, otiskem úředně oprávněné 
osoby a jejím vlastnoručním podpisem na všech kopiích, které se mají stát prvo
pisem plánu. Na takto ověřeném plánu pak katastrální úřad potvrdí soulad očís
lování parcel s údaji katastru.

IX. F Kontrolné otázky

1. Ktorý správny orgán rozhoduje o povolení na drobenie pozemku pod záko-
nom ustanovenú minimálnu hranicu?

2. V akej výške sú odvody štátu pri drobení pozemkov a ktorý správny orgán 
ich má v kompetencii na vyberanie?

3. Aké sú zákonné obmedzenia proti drobeniu pozemkov a limity na drobenie 
pozemkov v Slovenskej republike?

4. Aký je rozdiel medzi pojmami „diel“ a „podiel“ v pozemkovom práve?
5. Aké platia podmienky pre zrušenie alebo vyporiadanie podielového spolu-

vlastníctva, ktorého predmetom je poľnohospodársky pozemok nachádza-
júci sa mimo zastavaného územia obce?

6. Aké sú výnimky zo zákonných obmedzení proti drobeniu pozemkov?
7. Ako môže postupovať štát, ak na základe právneho úkonu vznikol predsa len 

spoluvlastnícky podiel, ktorý je v rozpore s podmienkami na obmedzenie 
drobenia pozemkov v Slovenskej republike?
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8. Aké dokumenty sú potrebné na rozdelenie jedného pozemku na menšie 
pozemky a na základe čoho možno uskutočniť rozdelenie pozemku (resp. 
parcely)?

9. Aké má právne možnosti účastník konania v prípade, ak mu je príslušným 
správnym orgánom zamietnutá jeho žiadosť o rozdelenie pozemku alebo 
žiadosť o rozdrobenie pozemku pod zákonom ustanovenú minimálnu hra-
nicu?
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X. URBÁRSKE PRÁVO, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVÁ, 
SPOLOČNÁ NEHNUTEĽNOSŤ A SPOLOČNE 

OBHOSPODAROVANÁ NEHNUTEĽNOSŤ

X.A Základný prehľad

X.A.1 Pozemkové spoločenstvá

Pozemkové spoločenstvá (ďalej len „spoločenstvá“) predstavujú špecific-
ký inštitút pozemkového práva na Slovensku. Spoločenstvá majú svoj právny 
základ ešte v období feudalizmu a jeho zániku, pričom združovali vlastníkov 
predovšetkým lesných pozemkov a pasienkov, ktoré z dôvodu spoluvlastníc-
tva veľkého počtu osôb neboli samostatne využívateľné. Historicky existova-
li rôzne druhy spoločenstiev, ako tzv. urbariáty, komposesoráty, spoločenstvá 
deputátnikov, cenzuaristov či pasienkové spoločenstvá. Tieto sa líšili jednak 
z hľadiska toho, kto boli vlastníci pozemkov v spoločnom obhospodarovaní 
spoločenstva, ale aj z hľadiska úpravy právnych vzťahov v rámci spoločenstva 
či práv, ktoré mali títo vlastníci či spoločenstvo samotné. V súčasnosti sú spo-
ločenstvá upravené v ZoPS, a to jednotne, aktuálne teda hovoríme o pozem-
kových spoločenstvách len jedného druhu. Predmetom činnosti spoločenstiev 
je obhospodarovanie nehnuteľností – jednak spoločných nehnuteľností, ako aj 
spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Spoločná nehnuteľnosť predsta-
vuje jednu nehnuteľnú vec, ktorá môže pozostávať z viacerých pozemkov a na 
ktorú sa vzťahovali osobitné predpisy. Týmito predpismi sa rozumejú zákonné 
články ešte z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie. Právny základ spoločných 
nehnuteľností teda vychádza ešte z minulosti. Na druhej strane, spoločne ob-
hospodarované nehnuteľnosti tvorí poľnohospodársky pozemok alebo lesný 
pozemok, ktorého vlastník spolu s inými vlastníkmi takýchto pozemkov zakla-
dá spoločenstvo s cieľom ich spoločného obhospodarovania a užívania. Inak 
povedané, na tieto pozemky sa nevzťahuje právny režim spoluvlastníctva tak 
ako na spoločné nehnuteľnosti, a do obhospodarovania spoločenstva je možné 
ich prenechať aj v súčasnosti a dobrovoľne. 

Samotné spoločenstvá predstavujú podľa súčasnej právnej úpravy v ZoPS 
právnické osoby, ktoré sa zakladajú zmluvou o spoločenstve a vznikajú zápisom 
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do registra. Členom spoločenstva je každý vlastník spoločnej nehnuteľnosti, prí-
padne spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. Najvyšším orgánom spolo-
čenstva je zhromaždenie, ktoré združuje všetkých členov spoločenstva. Svoje 
úlohy vykonáva na zasadnutí. Výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva 
je výbor, pričom na jeho čele, ako aj na čele spoločenstva ako takého je predse-
da spoločenstva. Ten však sám osebe nepredstavuje orgán spoločenstva. Ďalej 
ako orgán spoločenstva pôsobí dozorná rada v rámci úloh vnútornej kontroly 
a podľa zmluvy o spoločenstve môžu vzniknúť aj iné orgány.

Spoločenstvo samotné v každom prípade nepredstavuje vlastníka podielov 
na spoločnej nehnuteľnosti, vlastníctvo jednotlivých vlastníkov ostáva zachova-
né, spoločenstvo vystupuje len v pozícii ich obhospodarovateľa. Toto pravidlo 
však už podľa aktuálne platnej a účinnej právnej úpravy celkom neplatí, keďže 
zákaz nadobúdania takéhoto vlastníctva pre spoločenstvo platí len v prípade, ak 
by podiel spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospo-
darovanej nehnuteľnosti presiahol 49 %.

Zvláštnym inštitútom na úseku práva spoločenstiev, ktoré sa niekedy nazýva 
s odkazom na historickú právnu úpravu aj urbárskym právom, je inštitút od-
delenia časti spoločnej nehnuteľnosti. Aby totiž mohlo dôjsť k zmene právnych 
vzťahov k určitému pozemku alebo viacerým pozemkom tvoriacim spoločnú 
nehnuteľnosť, je potrebné tieto pozemky od nej oddeliť, aby netvorili z právne-
ho hľadiska jednu vec.

Spoločenstvá sú síce upravené len v jednom zákone, ale ich činnosť a pred-
met obhospodarovania sú upravené v celom rade rôznych predpisov od Občian-
skeho zákonníka po mnohé iné. V tomto texte sa však zameriavame prioritne 
na ich špecifiká v zmysle ZoPS.

X.A.2 Spoločná nehnuteľnosť

Spoločnou nehnuteľnosťou sa v zmysle § 8 ods. 1 ZoPS rozumie jedna nehnu-
teľná vec, t. j. jedna nehnuteľnosť, ktorá môže pozostávať z viacerých pozemkov 
a na ktorú sa vzťahovali osobitné predpisy, a to zákonný článok XIX/1898 o štát-
nom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a hôľ, ako aj o úprave hospo-
dárskej správy spoločne užívaných lesov a hôľ, ktoré sú nedielnym vlastníctvom 
komposesorátov a bývalých urbarialistov, zákonný článok X/1913 o nedielnych 
spoločných pasienkoch a zákonný článok XXXIII/1913 o predaji niektorých štát-
nych nehnuteľností, prípadne o zamenení týchto. Zo zákonného vymedzenia 
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spoločnej nehnuteľnosti vyplýva, že spoločná nehnuteľnosť predstavuje jednu 
vec, a to nehnuteľnú vec, t. j. nehnuteľnosť, ktorá pozostáva z jedného pozem-
ku alebo spravidla z viacerých pozemkov, a to „iba“ z takého pozemku, resp. 
takých pozemkov, na ktoré sa historicky vzťahovali zákonný článok XIX/1898,  
o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a hôľ, ako aj o úpra-
ve hospodárskej správy spoločne užívaných lesov a hôľ, ktoré sú nedielnym 
vlastníctvom komposesorátov a bývalých urbarialistov, zákonný článok X/1913  
o nedielnych spoločných pasienkoch a zákonný článok XXXIII/1913 o predaji 
niektorých štátnych nehnuteľností, prípadne o zamenení týchto. Zo zákonného 
vymedzenia spoločnej nehnuteľnosti je tak zrejmé, že rozsah spoločnej nehnu-
teľnosti sa už dnes nemôže rozširovať a že ani nie je možné vytvoriť, resp. založiť 
novú spoločnú nehnuteľnosť. 

Spoločná nehnuteľnosť môže pozostávať „iba“ z pozemku, resp. pozemkov, 
pričom príslušnosť pozemku k spoločnej nehnuteľnosti sa do katastra nehnu-
teľností zapisuje kódom. Spravidla sú na jednom liste vlastníctva zapísané len 
pozemky, ktoré prislúchajú k spoločnej nehnuteľnosti, alebo len pozemky, ktoré 
neprislúchajú k spoločnej nehnuteľnosti. Iba veľmi výnimočne sa stáva, že na 
jednom liste vlastníctva sú zapísané tak pozemky, ktoré neprislúchajú k spoloč-
nej nehnuteľnosti, ako aj pozemky, ktoré prislúchajú k spoločnej nehnuteľnosti. 
Jedna spoločná nehnuteľnosť môže byť zapísaná na viacerých listoch vlastníctva 
a môže sa nachádzať vo viacerých katastrálnych územiach.

Súčasťou spoločnej nehnuteľnosti nie sú stavby, čo zákonodarca v súvislosti 
s vymedzením spoločnej nehnuteľnosti aj výslovne konštatuje v § 8 ods. 1 ZoPS. 
To znamená, že na stavbu sa režim právnej úpravy spoločnej nehnuteľnosti ne-
vzťahuje, a to ani vtedy, ak je na liste vlastníctva zapísaná ako súčasť spoločnej 
nehnuteľnosti. 

Spoločná nehnuteľnosť je predmetom podielového spoluvlastníctva. Podie-
lové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti má pritom niektoré špecifické črty 
v porovnaní s „klasickým“ podielovým spoluvlastníctvom upraveným v Občian-
skom zákonníku. Špecifický charakter podielového spoluvlastníctva spoločnej 
nehnuteľnosti sa prejavuje najmä pri prevode a prechode podielu na spoločnej 
nehnuteľnosti, ako aj pri právnej úprave zákazu drobenia podielov na spoločnej 
nehnuteľnosti. 

De lege lata je zakázaný prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu 
na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch tvoriacich spoločnú 
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nehnuteľnosť (§ 9 ods. 9 ZoPS). V zmysle tejto právnej úpravy napríklad vlastník 
podielu na spoločnej nehnuteľnosti nemôže previesť svoj podiel iba na niekto-
rých pozemkoch prislúchajúcich k spoločnej nehnuteľnosti, ale musí previesť 
svoj podiel na všetkých pozemkov prislúchajúcich k spoločnej nehnuteľnos-
ti, ku ktorým vlastní podiel. Zmluva, ktorou by vlastník podielu na spoločnej 
nehnuteľnosti prevádzal svoj podiel iba na niektorých pozemkoch prislúchajú-
cich k spoločnej nehnuteľnosti, by tak bola absolútne neplatným právnym úko-
nom. Aj keď rozpor právneho úkonu s § 9 ods. 9 ZoPS spôsobuje jeho absolútnu 
neplatnosť, okresný úrad by nemal „automaticky“ návrh na vklad zamietnuť, 
ale mal by najprv konanie o návrhu na vklad prerušiť a účastníkov konania  
o návrhu na vklad vyzvať na odstránenie nedostatku prílohy návrhu na vklad,  
a to nedostatku vkladovej zmluvy spočívajúceho v tom, že jej predmetom nie je 
prevod podielu prevodcu na všetkých pozemkoch tvoriacich spoločnú nehnu-
teľnosť, ku ktorým prevodca vlastní podiel. 

Zákonodarca taktiež osobitne upravil zákaz drobenia podielov na spoločnej 
nehnuteľnosti, keď ustanovil, že pri prevode a prechode podielu na spoločnej 
nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľ-
nosti, ktorému by zodpovedala výmera menšia ako 2 000 m2, pričom ale zlúče-
ním podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia ako  
2 000 m2 (§ 2 ods. 3 ZoPS). Zákaz drobenia podielov na spoločnej nehnuteľnosti 
nebráni vlastníkovi podielu na spoločnej nehnuteľnosti v tom, aby previedol 
len časť svojho podielu na všetkých pozemkoch prislúchajúcich k spoločnej 
nehnuteľnosti, ku ktorým vlastní podiel, ak tým neporuší právnu úpravu zákazu 
drobenia podielov na spoločnej nehnuteľnosti.

Ďalšou špecifickou črtou podielového spoluvlastníctva spoločnej nehnu-
teľnosti je nezrušiteľnosť tohto podielového spoluvlastníctva. Podielové spo-
luvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti totiž nemožno zrušiť a vyporiadať s vý-
nimkou zrušenia a vyporiadania v rámci pozemkových úprav (§ 8 ods. 1 ZoPS). 
Žiadny iný dôvod zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva spoloč-
nej nehnuteľnosti zákonodarca nepripustil.

Aj keď zákonodarca výslovne zánik spoločnej nehnuteľnosti normatívne 
neupravuje, z povahy spoločnej nehnuteľnosti možno odvodiť, že zaniká, ak 
sa vlastníkom všetkých podielov na nej stane jedna fyzická osoba alebo jed-
na právnická osoba. Samotný zánik pozemkového spoločenstva nemá vplyv 
na existenciu spoločnej nehnuteľnosti a nemá ani za následok zánik spoločnej 
nehnuteľnosti.
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X.A.3 Spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť

Spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou sa v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) 
ZoPS rozumie poľnohospodársky pozemok alebo lesný pozemok, ktorého vlast-
ník spolu s inými vlastníkmi takýchto pozemkov zakladá spoločenstvo s cie-
ľom ich spoločného obhospodarovania a užívania. Zo zákonného vymedzenia 
spoločnej obhospodarovanej nehnuteľnosti vyplýva, že ju tvoria „iba“ pozemky,  
a to poľnohospodárske pozemky a lesné pozemky. Z povahy veci, ako aj zo zá-
konného vymedzenia spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti je zrejmé, že 
spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou nemôže byť stavba, a že na stavbu 
sa nemôže vzťahovať právny režim spoločnej obhospodarovanej nehnuteľnosti. 
Na druhej strane, súčasťou spoločne obhospodarovaných nehnuteľností môže 
byť aj spoločná nehnuteľnosť. 

Spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť, na rozdiel od spoločnej nehnu-
teľnosti, môže byť vo výlučnom vlastníctve jednej osoby, t. j. spoločne obhos-
podarovaná nehnuteľnosť nemusí byť nevyhnutne predmetom podielového 
spoluvlastníctva – spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť teda môže byť 
predmetom výlučného vlastníctva jednej osoby alebo predmetom spoluvlast-
níctva.

Príslušnosť poľnohospodárskeho pozemku a lesného pozemku k spoločne 
obhospodarovanej nehnuteľnosti sa v katastri nehnuteľností spravidla neevidu-
je – vyhláška č. 461/2009 Z. z. neustanovuje kód pre vyznačenie skutočnosti, že 
určitá nehnuteľnosť je spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou v katastri 
nehnuteľností.

X.B Právne predpisy

 – Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
 – Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

X.C Literatúra

 – ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. Bratislava : EUROUNION, 2006.
 – MASLÁK, M., JAKUBÁČ, R. Zákon o pozemkových spoločenstvách. Komen

tár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019.
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 – FEČÍK, M., JAKUBÁČ, R. Katastrálny zákon. Komentár. Bratislava : C. H. 
Beck, 2021.

 – JAKUBÁČ, R., VARGOVÁ, D. Spoločná nehnuteľnosť v katastrálnej praxi. 
In Súkromné právo. 2015, roč. 1, č. 6 – 7.

 – MEDVECZKÁ, M. K niektorým zmenám zákona o pozemkových spoločen-
stvách. In Bulletin slovenskej advokácie. 2019, č. 4.

 – POLDAUFOVÁ, O. Pozemkové spoločenstvá a kataster nehnuteľností. Slo-
venský geodet a kartograf. In Bulletin komory geodetov a kartografov. 2014, 
roč. XIX, č. 1.

 – TÓTHOVÁ, L. Nový zákon o pozemkových spoločenstvách. In Justičná re
vue. 2013, č. 10.

X.D Praktický príklad
Viacero fyzických osôb, ako aj právnických osôb je vlastníkmi pozemkov, 

ktoré sú na liste vlastníctva vedené ako spoločná nehnuteľnosť. Hoci historic-
ky existovalo spoločenstvo, ktoré spomínané nehnuteľnosti obhospodarovalo, 
v súčasnosti už to tak nie je a títo vlastníci z dôvodu rôznych udalostí v mi-
nulosti dnes netvoria pozemkové spoločenstvo. Viacerí z nich ho však majú 
záujem založiť.
1. Vzťahujú sa na vlastníkov predmetných pozemkov ustanovenia ZoPS o spo-

ločnej nehnuteľnosti, hoci nie sú členmi spoločenstva?
2. Kto môže založiť spoločenstvo? Musia s tým súhlasiť všetci vlastníci?
3. Uveďte, na základe čoho vzniká pozemkové spoločenstvo. Uplatňuje sa pri 

jeho vzniku registračný princíp?
4. Môže v zmysle súčasnej legislatívy vzniknúť spoločenstvo bez právnej sub-

jektivity?
5. Predpokladajme, že spomínaným vlastníkom sa spoločenstvo podľa ZoPS 

založiť nepodarilo. Akým spôsobom podľa Vás tieto osoby vykonávajú svoje 
vlastnícke práva a povinnosti?
Spoločenstvo obhospodaruje viacero pozemkov tvoriacich ornú pôdu. Keď-

že spoločenstvo samotné nie je spôsobilé vykonávať na nich efektívne poľnohos-
podársku prvovýrobu, viacerí jeho členovia presadzujú názor, že tieto pozemky 
by mali byť prenajaté miestnemu poľnohospodárskemu družstvu.
1. Je možné zo strany pozemkového spoločenstva prenajať pozemky tvoriace 

spoločnú nehnuteľnosť?
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2. Ktorý z orgánov spoločenstva je spôsobilý v tejto veci konať v mene spolo-
čenstva?

3. Môže niektorý z orgánov spoločenstva konajúc v mene spoločenstva aj dané 
pozemky predať?

4. Môže byť spoločná nehnuteľnosť tvorená aj inými druhmi pozemkov než sú 
tie, ktoré predstavujú poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky?

5. Je možné vo vzťahu k pozemkom tvoriacim spoločnú nehnuteľnosť vykoná-
vať ďalšie úkony, ako napríklad zmeniť druh pozemku v katastri?

Pozemok obhospodarovaný spoločenstvom je v katastri nehnuteľností evi-
dovaný ako trvalý trávny porast a zároveň je súčasťou spoločnej nehnuteľnosti. 
Obchodná spoločnosť podnikajúca v realitách má však záujem o jeho kúpu na 
ďalšie využitie a za týmto účelom oslovila členov výboru spoločenstva.
1. Vykonanie akého úkonu je potrebné, aby predmetný pozemok prestal tvoriť 

spoločnú nehnuteľnosť?
2. Kto môže úkon podľa otázky č. 1 vykonať a za akých podmienok?
3. Má úkon podľa otázky a) dopad na vlastnícky režim k predmetnému po-

zemku?
4. Vlastnosti akej nehnuteľnosti má predmetný pozemok po vykonaní tohto 

úkonu?
5. Ako prebieha samotná kúpa pozemku, kto rozhoduje v mene vlastníkov 

o jeho predaji spomínanej spoločnosti?

Ján Mešťan je vlastníkom pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností evido-
vaný ako orná pôda. Keďže tento pozemok nie je v jeho možnostiach samostat-
ne obhospodarovať a zároveň nemá záujem ho prenajať, začal rozmýšľať, ako by 
mohol z neho naďalej dlhodobo profitovať a zároveň neprísť o jeho vlastníctvo. 
Začal sa preto zaujímať o možnosť stať sa členom pozemkového spoločenstva 
s tým, že daný pozemok prenechá na hospodárenie tomuto spoločenstvu, pri-
čom tento naďalej ostane jeho vlastníctvom.
1. Je možné takýmto spôsobom zveriť spoločenstvu na obhospodarovanie po-

zemok? Za akých podmienok?
2. Môžu byť členmi pozemkového spoločenstva aj osoby, ktoré nie sú vlastník-

mi (podielnikmi) na spoločnej nehnuteľnosti?
3. Môže sa stať Ján po takomto vstupe do spoločenstva aj členom jeho orgánov? 

Zdôvodnite.
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4. Môžu byť členmi pozemkového spoločenstva aj právnické osoby?
5. Môže podľa Vás právnická osoba byť členom aj niektorého z orgánov spolo-

čenstva, napríklad členom výboru či dokonca predsedom spoločenstva?Pán 
Maroš L. je členom pozemkového spoločenstva v katastrálnom území obce 
Liptovská Teplička. Keďže je vlastníkom pomerne veľkého spoluvlastnícke-
ho podielu, má aj viacero záujemcov.

1. Za akých podmienok môže previesť vlastníctvo podielu na spoločnej nehnu-
teľnosti na tretiu osobu?

2. Môžu orgány spoločenstva disponovať s vlastníctvom jednotlivých členov?
3. Môže sa stať nadobúdateľom aj samotné spoločenstvo? Za akých podmie-

nok?
4. Čo by sa stalo vo vzťahu k situácii naznačenej v otázke c), keby spoločenstvo 

zaniklo?
5. Môže byť vlastníkom podielu na spoločnej nehnuteľnosti aj obec?

Peter Novák ako predávajúci a Jana Veselá ako kupujúca uzatvorili kúpnu 
zmluvu, ktorej predmetom bol prevod spoluvlastníckych podielov Petra No-
váka na pozemkoch zapísaných na liste vlastníctva č. 1007, katastrálne územie 
Oravská Lesná. Na základe tejto kúpnej zmluvy podala na príslušnom okres-
nom úrade návrh na vklad Jana Veselá. Príslušný okresný úrad návrh na vklad, 
ako aj predmetnú kúpnu zmluvu preskúmal, pričom zistil, že jej predmetom 
je prevod spoluvlastníckeho podielu Petra Nováka na spoločnej nehnuteľnosti, 
ktorú tvoria pozemky zapísané na listoch vlastníctva č. 1007, č. 1123 a č. 1198, 
katastrálne územie Oravská Lesná. Keďže predmetom kúpnej zmluvy bol pre-
vod spoluvlastníckych podielov Petra Nováka iba na pozemkoch zapísaných na 
liste vlastníctva č. 1007, katastrálne územie Oravská Lesná, príslušný okresný 
úrad návrh na vklad zamietol. Proti rozhodnutiu príslušného okresného úradu 
o zamietnutí návrhu na vklad podala odvolanie Jana Veselá, ktorá k odvola-
niu pripojila dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve, podľa ktorého sa predmet kúpnej 
zmluvy rozšíril o prevod spoluvlastníckeho podielu Petra Nováka na pozem-
koch zapísaných na listoch vlastníctva č. 1123 a č. 1198, katastrálne územie 
Oravská Lesná, ako aj dodatok k návrhu na vklad tak, aby bol návrh na vklad  
v súlade s kúpnou zmluvou v znení jej dodatku č. 1.
1. Ako mal postupovať príslušný okresný úrad v nadväznosti na zistenie, že 

predloženou kúpnou zmluvou sa prevádza podiel Petra Nováka len na nie-
ktorých pozemkoch tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť?
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2. Ktorý správny orgán je príslušný rozhodovať o odvolaní Jany Veselej?
3. Aký vplyv na rozhodovanie odvolacieho orgánu má skutočnosť, že Jana Ve-

selá k podanému odvolaniu pripojila dodatok, podľa ktorého sa predmet 
kúpnej zmluvy rozšíril o prevod spoluvlastníckeho podielu Petra Nováka na 
pozemkoch zapísaných na listoch vlastníctva č. 1123 a č. 1198, katastrálne 
územie Oravská Lesná?

4. Aký vplyv na rozhodovanie o návrhu na vklad má skutočnosť, že vo vzťahu 
k pozemku evidovanému ako parcela registra „E“ KN č. 1025, orná pôda 
o výmere 12 435 m2, zapísanému na liste vlastníctva č. 1007, katastrálne 
územie Oravská Lesná, je vyznačená poznámka o tom, že hodnovernosť 
údajov katastra nehnuteľností o práve k nehnuteľnosti bola spochybnená 
evidovaním duplicity vlastníctva v katastri nehnuteľností?

X.E Judikatúra

Rozsudok Krajského súdu Trenčín z 21. februára 2019, sp. zn. 4 Co 27/2018:
Pre úplnosť odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že ak ide o výklad § 9  

ods. 7 veta druhá ZoPS v znení účinnom v čase uzavretia darovacej zmluvy, od
volací súd zdieľa názor súdu prvej inštancie, že pri prevode podielu vlastníka spo
ločnej nehnuteľnosti sa uplatňuje zákonné predkupné právo ostatných vlastníkov 
podielov podľa § 140 OZ v prípade, že prevodca prevádza podiel na osobu stojacu 
mimo pozemkového spoločenstva. Zo znenia § 9 ods. 7 vyplývala iba možnosť, či 
prevodca ponuku na výkon predkupného práva zrealizuje sám vo vlastnej réžii 
alebo prostredníctvom výboru ako štatutárneho orgánu pozemkového spoločen
stva. Predkupné právo ostatných spoluvlastníkov bolo však potrebné rešpektovať.

Rozsudok Krajského súdu Žilina z 31. augusta 2012, sp. zn. 29 Sp 7/2011-73 
Avšak (zákon) nijako nezakazuje možnosť prevádzať vlastnícke podiely spo

ločnej nehnuteľnosti, je však potrebné v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 181/1995 Z. z., 
aby pri prevode nevznikali vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti s výmerou 
menšou ako 2 000 m2. Prevod vlastníckych podielov v spoločnej nehnuteľnosti vý
slovne vyplýva aj z § 7 a § 8 ods. 1 zákona č. 181/1995 Z. z., pri ktorom je potreb
né zachovať limitáciu ustanovenú zákonom, t. j. 2 000 m2, pričom nie je možné, 
aby sa išlo pod túto hranicu. Pri prevode podielu alebo jeho časti dochádza síce 
k prevodu častí jednotlivých parciel, ale tie pre účely aplikácie § 4 ods. 2 ZoPS je 
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potrebné zrátať, pretože v uvedenom ustanovení sa jednoznačne hovorí o zákaze 
vzniku vlastníckych podielov (jednotlivých spoluvlastníkov) v spoločnej nehnuteľ
nosti menších než 2 000 m2.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 13. decembra 2017, sp. zn. 10 Sžr 164/2016
Prevod podielov k jednotlivým spoločne obhospodarovaným nehnuteľnostiam 

ZoPS nezakazuje ani neobmedzuje, naopak § 12 ods. 3 takýto prevod implicitne 
predpokladá. Z uvedeného rovnako vyplýva, že neplatí (a nemôže platiť) ani § 2 
ods. 3 predmetného zákona.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 17. apríla 2019, sp. zn. 2 Sžr 47/2016
V danom prípade bolo preto dôvodné, aj s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré 

viedli okrem iného aj k prijatiu ZoPS, zohľadniť práve tú skutočnosť, že zákon  
č. 181/1995 Z. z. neupravoval explicitne spôsob nakladania s podielmi v spoloč
nej nehnuteľnosti a žiadny zákon pred účinnosťou ZoPS neustanovil explicitne 
zákaz oddeleného prevodu a prechodu spoluvlastníckych podielov na spoločnej 
nehnuteľnosti.

Nález Ústavného súdu SR z 2. júla 2013, sp. zn. III. ÚS 194/2012
Je nepochybné, že v takýchto zložitých prípadoch je potrebné vykonať aj histo

rický výklad, pretože pri urbárskom práve nejde o uplatňovanie súčasných pred
pisov, ale je nevyhnutné pochopenie daných inštitútov v historických súvislostiach. 
Tu sa žiada pochopiť podstatu urbárov a podobných právnych útvarov na základe 
pomerov, ktoré vládli od ich vzniku.

Nález Ústavného súdu SR zo 6. októbra 2010, sp. zn. II. ÚS 348/08
Z citovaného vyplýva, že sťažovateľ iba obhospodaruje a zveľaďuje už exis

tujúci majetok v jeho správe, ktorý však aj naďalej ostáva v podielovom spolu
vlastníctve jeho jednotlivých členov. Zo žiadneho ustanovenia Stanov sťažovateľa 
nevyplýva, že by mal generálne splnomocnenie domáhať sa vlastníckeho práva 
k majetku namiesto alebo v mene jeho členov, resp. že by sťažovateľ disponoval 
takýmto oprávnením bez splnomocnenia jeho členov, čo by v konečnom dôsledku 
bolo v rozpore so zásadou, že nikoho nemožno proti jeho vôli prinútiť k sporu.

Nález Ústavného súdu SR z 5. októbra 2010, sp. zn. III. ÚS 154/2010
Pojem „spoločná nehnuteľnosť“ nie je explicitne definovaný v právnom poriad

ku SR, avšak z účelu a zmyslu ZoPS možno vyvodiť, že zákonodarca pri kreovaní 



123

a používaní tohto pojmu v samotnom texte zákona mal na mysli majetkový sub
strát pozemkového spoločenstva a nie každý jednotlivý pozemok identifikovaný 
parcelným číslom.16

Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 7. septembra 2006,  
sp. zn. 3 Sžo K S 34/2006 

Spornosť vlastníctva k jednotlivým parcelám – súčastiam spoločnej nehnuteľ
nosti, neobmedzuje člena pozemkového spoločenstva previesť svoj spoluvlastnícky 
podiel na inú osobu za podmienok ustanovenia zákona č. 181/1995 Z. z. Prevodca 
totiž disponuje svojím spoluvlastníckym podielom na tejto nehnuteľnosti a nedis
ponuje parcelou ako celkom.

X.F Kontrolné otázky

1. Uveďte, či ide o pravdivé alebo nepravdivé tvrdenia, a vysvetlite.
a) Pozemkové spoločenstvo môžeme považovať za obchodnú spoločnosť.
b) Pozemkové spoločenstvo je historický útvar, ktorý dnes nie je možné 

založiť.
c) Členom pozemkového spoločenstva je každý vlastník spoločnej nehnu-

teľnosti.
d) Pozemkové spoločenstvo nemôže podnikať, a teda dosahovať zisk.
e) Pozemkové spoločenstvá sa zapisujú do obchodného registra.

2. Vysvetlite pojem „spoločná nehnuteľnosť“.
3. Vysvetlite pojem „spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť“. Čím sa odli-

šuje od spoločnej nehnuteľnosti?
4. Môžeme považovať pozemkové spoločenstvo za právnickú osobu?
5. Vysvetlite význam zmluvy o spoločenstve a stanov spoločenstva.
6. Vymenujte orgány pozemkového spoločenstva. Kto je štatutárnym orgá-

nom?
7. Od čoho sa odvíja pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a po-

vinností pozemkového spoločenstva?

16 Tento nález Ústavného súdu SR sa vzťahoval k  právnej úprave ustanovenej v  zákone  
č. 181/1995 Z. z., ktorý neobsahoval zákonné vymedzenie spoločnej nehnuteľnosti. Uvedený 
nález Ústavného súdu SR má však relevanciu aj vo vzťahu k právnej úprave ustanovenej v ZoPS, 
a to najmä ak ide o právnu úpravu zákazu drobenia podielov na spoločnej nehnuteľnosti.
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8. Môže byť spoločenstvo vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti?
9. Môže byť členom spoločenstva aj právnická osoba, napríklad obchodná spo-

ločnosť?
10. Za akých podmienok je možné určité pozemky oddeliť od spoločnej nehnu-

teľnosti?
11. Ak dôjde k oddeleniu časti spoločnej nehnuteľnosti, dochádza k zmene 

vlastníckych vzťahov k nej?
12. Aké úlohy plní register pozemkových spoločenstiev?
13. Môžu spoločenstvá zmeniť právnu formu na iný druh právnickej osoby?
14. Za akých podmienok môže niektorý z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, 

ktorý je zároveň členom spoločenstva, predať svoj podiel tretej osobe?
15. Aké úlohy plní Slovenský pozemkový fond pri činnosti spoločenstva?
16. Čo sa rozumie pod spoločnou nehnuteľnosťou?
17. Aké sú špecifiká podielového spoluvlastníctva spoločnej nehnuteľnosti?
18. Ako je upravený zákaz drobenia podielov na spoločnej nehnuteľnosti?
19. Čo sa rozumie pod spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou?
20. Aký je rozdiel medzi spoločnou nehnuteľnosťou a spoločne obhospodaro-

vanou nehnuteľnosťou?
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XI.A Základný prehľad

Pojem „agrárne právo“ nevyjadruje samostatné právne odvetvie, ale vedec-
kú, ako aj pedagogickú disciplínu venujúcu sa právnym vzťahom, ktorých pred-
metom je poľnohospodárstvo, a to jednak poľnohospodárska výroba a finančné 
vzťahy súvisiace s poskytovaním podpôr v pôdohospodárstve, ako aj otázky 
využívania pozemkov na poľnohospodársku výrobu a súvis s ochranou a využí-
vaním poľnohospodárskej pôdy. Práve v tejto súvislosti sa zaoberáme agrárnym 
právom aj na pozemkovom práve – zameriavame sa na dopady poľnohospodár-
stva na pozemkové vlastníctvo.

Právnym základom úpravy agrárneho práva je Spoločná poľnohospodárska 
politika Európskej únie (ďalej aj „SPP“), keďže podpora pôdohospodárstva patrí 
do jej pôsobnosti. Medzi ciele SPP v zmysle Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie patrí:
a) zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva podporovaním technického pokroku 

a zabezpečovaním racionálneho rozvoja poľnohospodárskej výroby a opti-
málneho využívania výrobných faktorov, najmä pracovnej sily,

b) zabezpečiť týmto spôsobom primeranú životnú úroveň poľnohospodárov, 
najmä zvýšením individuálnych príjmov jednotlivcov pracujúcich v poľno-
hospodárstve,

c) stabilizovať trhy,
d) zabezpečiť riadne zásobovanie a
e) zabezpečiť dodávky spotrebiteľom za primerané ceny.

Základom právnej úpravy na úseku spoločnej poľnohospodárskej politiky 
sú viaceré právne predpisy Európskej únie. Mohli by sme spomenúť štyri zá-
kladné oblasti, ktorých sa týkajú:
a) pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 1307/2013),
b) spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1308/2013),
c) podpora rozvoja vidieka [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

1305/2013] a
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d) financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politi-
ky [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1306/2013].

Otázka poskytovania podpôr a dotácií v pôdohospodárstve je upravená aj 
v právnych predpisoch Slovenskej republiky, a to najmä z hľadiska procesu pri 
poskytovaní uvedených podpôr prostredníctvom Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR, a najmä Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Takým 
je napríklad zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdo-
hospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspev-
ku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Takáto 
právna úprava sa však nachádza aj v podzákonných právnych predpisoch, ako 
príklad môžeme uviesť nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustano-
vujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu roz-
voja vidieka. 

Úpravu agrárneho práva však môžeme badať aj v ďalších zákonoch, naprí-
klad na úseku podnikania v poľnohospodárstve. Takým je napríklad aj zákon 
č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, ktorý upravuje postavenie 
a činnosť samostatne hospodáriacich roľníkov, ich oprávnenie podnikať v ag-
rosektore či ich evidenciu. Samozrejme, niektoré podnikateľské aktivity spojené 
s poľnohospodárskou výrobou sú upravené aj medzi živnosťami.

Ako zvláštny prípad môžeme uviesť právnu úpravu na úseku ekologického 
poľnohospodárstva. Tá je vo všeobecnosti takisto upravená v právnych pred-
pisoch Európskej únie, ako je napríklad Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007  
z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, kto-
rým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/9. Základným predpisom na úseku 
ekologického poľnohospodárstva na úrovni národnej legislatívy je na Slovensku 
zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Takisto, s ohľadom na dopady poľnohospodárstva na stav ochrany poľno-
hospodárskej pôdy, je potrebné zmieniť sa aj o zákone č. 220/2004 Z. z.

Agrárne právo má mnoho aspektov, každopádne v tejto kapitole sa snažíme 
poukázať aspoň na tie najdôležitejšie.

XI.B Právne predpisy

 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1307/2013 zo 17. decembra 
2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov 
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na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky 
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady 
(ES) č. 73/2009.

 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1306/2013 zo 17. de-
cembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohos-
podárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, 
(ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES)  
č. 485/2008.

 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1305/2013 zo 17. decem-
bra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľno-
hospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia 
Rady (ES) č. 1698/2005.

 – Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodár-
stve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku posky-
tovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

 – Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe  
a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) 
č. 2092/91.

 – Zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
 – Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické 

požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných pro-
duktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych 
výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkar-
niam v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 100/2016 Z. z.

 – Zákon č. 105/1990 Z. z. o súkromnom podnikaní občanov.
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XI.D Praktický príklad

Tomáš B., 18 r., pochádza z farmárskej rodiny zo Sihly a po dosiahnutí do-
spelosti má záujem podnikať v poľnohospodárstve ako samostatne hospodária-
ci roľník (SHR). Predstavte si, že Vás ako právničku/právnika osloví s tým, aby 
ste mu pomohli s administratívou spojenou so začatím podnikania v poľnohos-
podárstve, ako aj ďalšími súvisiacimi povinnosťami.
1. Aké je právne postavenie SHR?
2. Je takéto podnikanie živnosťou? Na základe akého právneho úkonu môže 

začať podnikať?
3. Podliehajú príjmy takéhoto SHR dani z príjmu?
4. Môže sa Ján domáhať postavenia mladého poľnohospodára? Za akých pod-

mienok? 
5. Je potrebné, aby bol vlastníkom poľnohospodárskych pozemkov, resp. mal 

iný právny vzťah k pôde, ktorý mu bude umožňovať hospodáriť?
6. Aké výhody mu z tohto postavenia môžu vyplývať?

Farmár Štefan P. z Hriňovej dlhodobo hospodári na pozemkoch v blízkosti 
jeho rodinného domu. Keďže v poslednom období rozšíril svoje hospodárstvo, 
chcel by sa uchádzať o poskytnutie priamej podpory v poľnohospodárstve.
1. Kto môže byť žiadateľom o priamu podporu v zmysle príslušných právnych 

predpisov?
2. Môže byť žiadateľom aj osoba, ktorá nepodniká v poľnohospodárstve v 

zmysle osobitných predpisov?
3. Ide v tomto prípade o rozhodovanie v správnom konaní? Ak áno, aký je 

vzťah tohto osobitného predpisu k správnemu poriadku?
4. Vysvetlite, čo predstavuje systém identifikácie poľnohospodárskych pozem-

kov a ako sa v tomto prípade môže využiť.
5. Ako sa postupuje v prípade, ak o priame platby na tie isté pozemky žiadajú 

viaceré osoby?
6. Existuje v tomto prípade možnosť opravy vydaného rozhodnutia?

Eva a Peter, mladomanželia z krajského mesta, sa rozhodli začať žiť vidiec-
kym spôsobom života a založili si vlastnú farmu, kde sa svojpomocne venu-
jú okrem rastlinnej výroby aj chovu zvierat. Hoci produkujú hlavne pre svoju 
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spotrebu, časť zo svojich výrobkov by chceli predávať, či už náhodným návštev-
níkom, alebo ľuďom, ktorí chodia dovolenkovať do kempu v blízkosti ich farmy.
1. Ide v prípade tohto predaja o činnosť, ktorú by sme mohli považovať za živ-

nosť? Majú manželia povinnosť ohlásiť živnosť?
2. Mohli by sme v tomto prípade hovoriť o tzv. predaji z dvora (priamy predaj 

a dodávanie malého množstva prvotných produktov)? Aký právny predpis 
ho upravuje?

3. Aké množstvo surového, resp. tepelne ošetreného mlieka môžu takto predať 
konečným spotrebiteľom?

4. Spomínaní mladomanželia majú kamaráta, ktorý chová včely pre vlastnú 
potrebu. Ak by chceli mladomanželia predávať med, ktorý vyprodukuje, 
mohlo by ísť o spomínaný predaj z dvora?

Peter P. sa dlhodobo zaujíma o zdravú výživu. Keďže je zároveň SHR a doma 
sa venuje aj poľnohospodárskej prvovýrobe, rozhodol sa venovať aj ekologickej 
poľnohospodárskej výrobe. Rozhodol sa tak nielen pre snahu dosiahnuť zisk, 
ale aj pre ochranu poľnohospodárskej pôdy.
1. K čomu slúži registrácia v registri prevádzkovateľov pre účely ekologickej 

poľnohospodárskej výroby?
2. Zisťuje sa pri týchto procesoch, na akých pozemkoch chce osoba vykonávať 

takúto výrobu?
3. K čomu sa vzťahuje označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej 

výroby a kde a ako je upravené?
4. Akého správneho deliktu by sa mohol dopustiť, keby používal vlastné ozna-

čenia svojich produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby?

XI.E Judikatúra

Rozsudok Krajského súdu Trenčín zo 16. októbra 2018,  
sp. zn. 8 Cob 185/2017

... iné kritériá identifikácie nehnuteľností, v danom prípade pozemkov, sa vy
žadujú v súkromnoprávnych vzťahoch, medzi ktoré patria aj predmetné zmluvy  
o nájme, resp. podnájme poľnohospodárskych pozemkov, a iná kvalita identifi
kácie pozemku je pre účely poskytovania podpory v poľnohospodárstve a rozvoji 
vidieka vymedzená v právnych predpisoch upravujúcich oblasť verejnoprávnych 
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vzťahov. Argumentácia žalobcu o dostatočnom a určitom označení predmetu pre
nájmu pozemkov v nájomných, resp. podnájomných zmluvách odvolaním sa na 
právne normy verejného práva upravujúce podmienky pre poskytovanie dotácií 
je preto nenáležitá, nemá oporu v právnych predpisoch súkromného práva ani  
v rozhodovacej činnosti súdov Slovenskej republiky.

Rozsudok Krajského súdu Bratislava zo 17. októbra 2017, sp. zn. 2 S 23/2016
Administratívny orgán po vyhodnotení fotodokumentácie a zohľadňujúc pôd

noklimatické podmienky pozemkov sporných KD, ako aj biológie predmetných 
druhov dôvodne konštatoval, že v danom prípade nešlo o porast, ktorý by vege
toval v rozmedzí máj 2014 a február 2015, ale šlo o porast, ktorého vek bol vyš
ší. Žalobca preto nemohol vykonať mulčovanie spornej výmery tak, ako tvrdil. 
Okrem mulčovania neuvádzal žiadne iné agrotechnické operácie. Kontrolu PPA 
vykonala v súlade s nariadením ES č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa 
ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ak 
ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rám
ci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených týmto nariadením, 
ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, ak ide 
o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníc
tva a vinárstva. PPA pri vydávaní prvostupňového rozhodnutia vychádzala z vý
sledkov KNM, na základe ktorých ustanovila žalobcovi na sporných KD výmeru 
0 ha z dôvodu nesplnenia podmienky pre poskytnutie podpory formou SAPS po
dľa § 2 nariadenia vlády č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory  
v poľnohospodárstve formou priamych platieb.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. septembra 2018, sp. zn. 8 Sžo 40/2016
Z dispozície právnej normy obsiahnutej v § 16c ods. 1 zákona č. 543/2007 Z. z. 

o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve 
a rozvoji vidieka potom vyplýva, že právne následky predpokladané právnou nor
mou nastanú len vtedy, ak žiadosť o poskytnutie podpory na tú istú poľnohospo
dársku pôdu podajú viacerí žiadatelia a súčasne žalovaný správny orgán zistí, že 
právo užívania oboch žiadateľov k pôde je sporné. Sama skutočnosť, že na tú istú 
poľnohospodársku pôdu podajú žiadosť o poskytnutie podpory viacerí užívatelia, 
ktorí tvrdia, že im prislúcha právo užívania k pôde, nie je dôvodom na aplikova
nie § 16c ods. 1 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri 
poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
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Rozsudok Krajského súdu Bratislava zo 17. októbra 2018,  
sp. zn. 6 S 154/2016

Ak nemožno prisvedčiť žalobcovi, že nemá niesť zodpovednosť za žalovaným 
vyplnené tlačivá a veľkosť nameraných plôch. Naopak, citované znenie článku 12 
je formulované jasne a ukladá žalobcovi povinnosť prípadné nesprávnosti opraviť. 
Jedine žalobca samotný ako žiadateľ o podporu a jej konečný užívateľ musí ako 
starostlivý hospodár byť schopný identifikovať všetky poľnohospodárske parcely  
a ich plochu, ktoré môžu byť zahrnuté do jeho žiadosti o podporu.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 5. apríla 2016, sp. zn. 4 Sžo 105/2015
Ak žalobca, ktorý je žiadateľ o poskytnutie podpory v poľnohospodárstve for

mou priamych platieb, obhospodaruje a užíva poľnohospodársku pôdu bez práv
neho titulu, ide o skutočnosť, ktorá v procese poskytovania dotácií postačuje na 
vyradenie žiadosti žiadateľa z predmetného procesu, a to bez poskytnutia platby. 
Priamu platbu je možné vyplatiť v poradí ďalšiemu zo žiadateľov o poskytnutie 
dotácie na totožnú parcelu, ktorý preukáže po splnení všetkých podmienok aj exis
tenciu právneho titulu na obhospodarovanie dotknutej parcely.

Rozsudok Krajského súdu Bratislava z 22. mája 2019, sp. zn. 2 S 244/2015
Výkladom všeobecných ustanovení Nariadenia rady (ES) č. 834/2007 v spo

jení s čl. 27 ods. 3 možno dospieť len k takému záveru, že ak osoba (podnikateľ) 
chce výrobky, s ktorými disponuje, či už ich vyrába, propaguje, distribuuje alebo 
predáva, označovať za ekologické, podlieha kontrolnej povinnosti vyplývajúcej  
z nariadenia. Povaha a frekvencia takýchto kontrol sa určuje na základe posú
denia rizika výskytu nezrovnalostí a porušovaní dodržiavania požiadaviek usta
novených v tomto nariadení, pretože vychádzajúc z cieľov nariadenia regulova
ný spôsob ekologickej výroby zohráva dôležitú spoločenskú úlohu, keď na jednej 
strane zabezpečuje konkrétny trh reagujúci na dopyt spotrebiteľa po ekologických 
produktoch a na strane druhej dodáva verejnosti tovary prispievajúce k ochrane 
životného prostredia a k pohode zvierat, ako aj k rozvoju vidieka. Nemožno sú
hlasiť s tvrdením žalobcu, že on ako veľkoobchodník narábajúci len s balenými 
výrobkami kontrolám nepodlieha.
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XI.F Kontrolné otázky

1. Vysvetlite súvis medzi agrárnym právom a pozemkovým právom.
2. Ako sa prejavuje ochrana poľnohospodárskej pôdy pri vykonávaní poľno-

hospodárskej výroby?
3. Čo je zmyslom Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie? Kde 

je upravená?
4. Vysvetlite pojem „priame platby v poľnohospodárstve“.
5. Aké je postavenie Poľnohospodárskej platobnej agentúry pri prideľovaní pla-

tieb a dotácií v poľnohospodárstve?
6. Prebieha prideľovanie platieb a dotácií v pôdohospodárstve vo forme ro-

zhodovania v správnom konaní?
7. Vysvetlite postavenie mladého poľnohospodára a výhody z neho vyplýva-

júce.
8. Akými spôsobmi je možné podnikať v poľnohospodárstve? Vysvetlite po-

stavenie SHR a porovnajte ho s inými možnosťami podnikania v poľnohos-
podárstve.

9. Vysvetlite pojmy „ekologické poľnohospodárstvo“ a „ekologická poľnohos-
podárska výroba“.

10. Vysvetlite pojem „predaj z dvora“. 
11. Akým spôsobom je upravená zodpovednosť za škodu na poľnohospodár-

skom pozemku vzniknutá na základe nesprávnych postupov v poľnohos-
podárstve?
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XII. ZÁHRADKOVÉ OSADY

XII.A Základný prehľad

Záhradkové osady tvoria špecifické druhy pozemkov, ktoré vznikli v rozho-
dujúcej miere územnými rozhodnutiami okresných národných výborov podľa 
stavebného zákona.

Užívatelia pôdy si zriadené záhradkové osady svojpomocne oplocovali, ťa-
hali v osadách vodu, elektrinu a v súlade s existujúcou platnou právnou úpravou 
si stavali v osadách záhradné chatky. O pridelenú pôdu sa užívatelia museli sta-
rať, museli ju kultivovať. Záhradné chatky, ak boli spojené pevným základom so 
zemou, predstavovali nehnuteľnosti na pôde, ktorú užívatelia nevlastnili.

Takto v praxi vznikali situácie, keď vlastníci pozemkov neboli vlastníkmi 
nehnuteľností, ktoré boli v záhradkových osadách legálne postavené – záhradné 
chaty, rôzne prístrešky a pod. Máme na mysli také stavby, na ktoré bolo potreb-
né stavebné povolenie. Samozrejme, v osadách časom vyrástli aj kríky a stromy 
a objavil sa aj hnuteľný majetok.

Pozemky, na ktorých boli zriadené záhradkové osady, nepodliehali rešti-
túciám podľa zákona č. 229/1991 Zb., a to preto, lebo vlastníctvo pôdy pôvod-
ných vlastníkov zostalo zachované. Užívateľmi boli zvyčajne jednotné roľnícke 
družstvá, ktoré túto pôdu bezplatne prenajali záhradkárom za predpokladu, že 
ju budú obrábať.

Zákon č. 330/1991 Zb. umožňoval v súlade s § 29 prechod vlastníctva na 
užívateľa, keď sa s doterajším vlastníkom dohodol na vyrovnaní. Dohôd bolo 
v praxi málo, lebo boli problémy:
a) s cenou nájmu, ktorá bola regulovaná vyhláškou Ministerstva financií SR 

č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách 
za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné 
užívanie pozemkov,

b) platením dane z nehnuteľnosti, platiť mal užívateľ, ak sa nedohodlo inak,
c) ukončením nájomného vzťahu, zákon umožňoval predĺženie nájmu zo zá-

kona a
d) cenou pôdy, ktorá bola regulovaná vyhláškou Ministerstva financií SR  

č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách 
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za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné 
užívanie pozemkov.

Vlastníci kritizovali zákonodarcu, že existujúca právna úprava je málo efek-
tívna a stále preferuje užívateľov pôdy.

Politická moc sa zaviazala, že vzniknutú situáciu v zriadených záhradkových 
osadách bude riešiť. Prijatím zákona č. 64/1997 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 
26. marca 1997, sa zákonodarca usiloval o riešenie vzniknutej situácie. Nepo-
darilo sa mu to a aj naďalej boli preferovaní užívatelia pred vlastníkmi pôdy 
tým, že zákonodarca chcel prevod vlastníctva pozemkov z vlastníkov na ich 
užívateľov po vzájomnej dohode. V dôvodovej správe k zákonu sa medzi dôvod-
mi uvádzalo, že pôdu obhospodarovalo stotisíc členov Slovenského zväzu zá-
hradkárov v 987 zriadených záhradkových osadách, pričom využívaných bolo  
5 700 ha pôdy, čo predstavovalo 0,22 % výmery poľnohospodárskej pôdy. Išlo 
o dosť osôb a aj o dosť pôdy. Využívanie podľa dôvodovej správy malo význam 
aj pri samozásobení a relaxe obyvateľstva. Jednotné roľnícke družstvá a štátne 
majetky často túto pôdu nevyžívali, lebo išlo o okrajové časti, burinu, smetis-
ká a pod. Napriek prijatiu zákona jadro problému, nespokojní vlastníci, ostalo 
nevyriešené, a to aj preto, lebo bol iný pohľad na cenu pozemkov a porastov zo 
strany užívateľov a zo strany vlastníkov. Ceny porastov boli regulované vo vy-
hláške Ministerstva financií SR. Názory na cenu pôdy boli tiež diametrálne od-
lišné. Záhradkári ju chceli odvíjať od bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky, 
teda nie úplne trhovo v súlade s existujúcou právnou úpravou, zatiaľ čo vlastníci 
ju odvíjali od trhovej ceny, ktorá veľmi intenzívne stúpala.

Dňom účinnosti zákona bol zrušený § 29 zákona č. 330/1991 Zb. Dňom 
účinnosti vznikol v zriadených záhradkových osadách ex lege nájomný vzťah 
medzi vlastníkom a užívateľom, ak sa nedohodli inak. Prípadov dohôd bolo 
málo, lebo užívatelia tento priestor väčšinou skultivovali a aj si vybudovali oplo-
tené osady, elektrinu, vodu a najmä si v súlade s platnými predpismi postavili 
záhradné chatky a pôdu nechceli opustiť.

S ohľadom na uvedené skutočnosti sa opäť diskutovalo o cene nájmu, ukon-
čení nájmu, platení dane z nehnuteľnosti a najmä o cene pôdy. Ak sa vlastník 
pôdy a užívateľ (nájomník) nedohodli, nájomcovia mali právo zo zákona o pre-
dĺženie nájmu o 10 rokov.

Do troch rokov od účinnosti zákona mohli záhradkári v zriadených záhrad-
kových osadách požiadať Pozemkový fond o výmenu za inú podobnú pôdu, čím 
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by sa ich pôda uvoľnila pre vlastníkov. Žiaľ, Pozemkový fond vyhovel len malé-
mu počtu záhradkárov, ktorí vrátili pôdu pôvodným vlastníkom.

S možnosťou pridelenia náhradnej pôdy v intraviláne či extraviláne zákono-
darca rátal, pretože v negatívnom vymedzení pôsobnosti zákona č. 190/1995 Z. z. 
v § 24 ods. 3 pís. d) uviedol, že opatrenia proti drobeniu pozemkov sa na tento 
prípad nevzťahujú.

Napriek tejto skutočnosti však nedošlo v mnohých záhradkových osadách 
k vysporiadaniu a naopak, nezrovnalosti vyústili do súdnych sporov. Súdne spo-
ry prešli všeobecnými súdmi, pokračovali na Ústavnom súde SR a vyvrcholili 
na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu.

XII.B Právne predpisy

 – Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
 – Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

verejných funkcionárov.
 – Zákon č. 229/1991 Z. z. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľ-

nohospodárskemu majetku.
 – Zákon č 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkové-

ho vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových 
spoločenstvách.

 – Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osa-
dách a vysporiadaní vlastníctva k nim.

 – Vyhláška Ministerstva financií SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozem-
kov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania po-
zemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov.

 – Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
 – Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníc-

tva k pozemkom.

XII.C Literatúra

 – ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. Bratislava : Eurounion, 2006.
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 – GAISBACHER, J., PEČEŇ, P. a kol. Základy pozemkového práva. Komentár. 
Šamorín : Heuréka, 1998.

 – PAVLOVIČ, M. zostavil. Zborník z XXI. Ročníka medzinárodnej vedeckej 
českopoľskoslovenskej konferencie práva životného prostredia. Bratislava : 
Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2020.

XII.D Praktický príklad

V československom právnom poriadku došlo prijatím zásadného zákona 
k narušeniu zásady superficies solo cedit.
1. Ako znie približný slovenský preklad (význam) zásady superficies solo cedit? 

Čo to v praxi znamená?
2. Akým zákonom v Československu bola táto zásada pri nakladaní s nehnu-

teľnosťami zrušená?
3. Trvá na rešpektovaní tejto zásady súčasná právna úprava?
4. Aký dôsledok malo nerešpektovanie tejto zásady pri nakladaní s pozemkami 

v zriadených záhradkových osadách?

V Československu neprebehla úplná nacionalizácia pôdy. Jednotné roľnícke 
družstvá väčšinou obrábali pôdu svojich členov, ktorí ju tam dobrovoľne alebo 
nasilu vniesli. Títo členovia zostali vlastníkmi tejto pôdy a mali povinnosť na 
nej pracovať. Štátne majetky väčšinou obhospodarovali štátnu pôdu. Pri vy-
sporiadaní vlastníckych vzťahov v zriadených záhradkových osadách bolo ne-
vyhnutné rozlišovať tieto druhy pôdy, lebo spôsob vysporiadania bol rozdielny.
1. Prečo vysporiadanie vlastníckych vzťahov v zriadených záhradkových osa-

dách bolo odlišné pri pôde, ktorú užívalo Jednotné roľnícke družstvo, a kto-
rú užíval Štátny majetok?

2. Ktorý spôsob vysporiadania bol jednoduchší a prečo?
3. Prečo bola cena pôdy rozhodujúcim problémom, ktorý bránil dohodnúť 

sa vlastníkovi a nájomcovi pozemku v zriadených záhradkových osadách 
podľa zákona č. 64/1997 Z. z.?

Vysporiadanie pozemkov v zriadených záhradkových osadách je proces dl-
hodobý. Vzťahy medzi vlastníkom a nájomcom sa majú prednostne riešiť doho-
dou. Dohode väčšinou bráni cena pozemku, cena nehnuteľnosti či hnuteľností 
na pozemku. Problémom vo väčšine prípadov je rozdielny pohľad na jej výšku 
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zo strany nájomcu a vlastníka. Tento fakt zohľadnil aj Európsky súd pre ľudské 
práva v Štrasburgu v prípade Urbárska obec Trenčianske Biskupice proti Sloven
skej republike.
1. Prečo sa v danom prípade rozchádzali pohľady vlastníkov a nájomníkov na 

cenu pozemkov?
2. Ako by ste navrhli tento problém riešiť, bez ohľadu na judikát súdu – teda 

bez využitia súdneho konania? (podľa Vášho názoru)
3. Je územné rozhodnutie príslušného Okresného národného výboru, ktorým 

boli zriadené záhradkové osady, preskúmateľné súdom?
4. Je možné v tomto prípade využiť protest prokurátora?

XII.E Judikatúra

Nález Ústavného súdu SR z 30. mája 2001, sp. zn. PL. ÚS 17/00, uverejnený 
v Zbierke zákonov SR pod č. 224/2001. 

Prijatie zákona, ktorým sa upravuje užívanie majetku, preto bez ďalšieho 
nemožno považovať za nesúladné s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru 
o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ak sú splnené ďalšie podmienky, t. j. 
preukázanie všeobecného záujmu na prijatí takéhoto zákona, ako aj spravodlivá 
rovnováha medzi požiadavkou verejného záujmu a požiadavkami ochrany indi
viduálneho práva jednotlivca... Sprievodné dopady takýchto zákonov (obmedze
nie vlastníckeho práva predovšetkým) však nesmú dosahovať intenzitu a rozsah 
vyvlastnenia...

Bez ohľadu na povahu konania a účel predošlého využívania majetku sa pri
meraná náhrada pri prechode vlastníckeho práva z pôvodného na iného vlastníka 
pri vyvlastnení dosahuje použitím jednotného spôsobu a postupu pri výpočte jej 
výšky v súlade a s použitím vyhlášky Ministerstva financií č. 465/1991 Zb. o ce
nách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného 
užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov.

Ustanovenie § 17 ods. 3 zákona č. 64/1997 Z. z. nie je v súlade s čl. 12 ods. 2,  
čl. 13 ods. 4, čl. 20 ods. 1 a  4 Ústavy SR. Ustanovenie § 17 ods. 3 zákona  
č. 64/1997 Z. z. znelo: Ak užívateľ do vydania rozhodnutia o vykonaní projektu 
(§ 16 ods. 1) nezaplatí náhradu a hodnotu podielu, okresný úrad v rozhodnutí 
o vykonaní projektu rozhodne, že pozemok a podiel prechádzajú do vlastníctva SR  
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v správe Slovenského pozemkového fondu. Slovenský pozemkový fond nemôže tie
to pozemky sám užívať, ale ich prenajíma užívateľovi.

Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva  z 27. novembra 2007  
vo veci Urbárska obec Trenčianske Biskupice proti Slovenskej republike 
(sťažnosť č. 74258/01).

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd ponecháva zmluvným štá
tom právo prijať a uplatňovať takú právnu úpravu, akú považujú za nevyhnutnú 
na účely kontroly užívania majetku v súlade so všeobecným záujmom. Takýto zá
sah do práva na majetok musí sledovať v skutočnosti, ako aj z princípu, legitímny 
cieľ „vo všeobecnom záujme“. Musí existovať tiež rozumný vzťah primeranosti me
dzi použitými prostriedkami a cieľom, ktorý sa má dosiahnuť. Inými slovami, súd 
musí určiť, či medzi požiadavkami všeobecného záujmu a záujmom dotknutých 
jednotlivcov bola dosiahnutá spravodlivá rovnováha. Pri rozhodovaní o existencii 
spravodlivej rovnováhy súd uznáva, že štáty používajú širokú mieru voľnej úvahy.

Jediným sporným bodom je, či bola medzi požiadavkami všeobecného záujmu 
a záujmami sťažujúceho sa spoločenstva dosiahnutá rovnováha alebo nie.

Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 27. januára 2009  
vo veci Urbárska obec Trenčianske Biskupice proti Slovenskej republike 
(druhý rozsudok)

Európsky súd pre ľudské práva priznal Urbárskej obci Trenčianske Biskupice 
200 000 eur z titulu majetkovej škody súvisiacej s prevodom vlastníctva a nepri
znal jej žiadne odškodnenia v súvislosti s nájmom. Ďalej jej európsky súd priznal 
7 000 eur z titulu nemajetkovej ujmy a 12 000 eur z titulu trov konania. Zvyšok 
nárokov pozemkového spoločenstva zamietol.

XII.F Kontrolné otázky

1. Ktorý normatívny dokument rieši zásadné vlastnícke práva a vzťahy v Slo-
venskej republike? Uveďte aspoň 4 ustanovenia.

2. Ktorý zákon v Československu narušil zásadu superficies solo cedit?
3. Mohol štát zriadené záhradkové osady „zlikvidovať“ tým, že by prijal zákon, 

kde by ustanovil, že boli narušené vlastnícke práva vlastníkov pôdy pri ich 
zriaďovaní, preto ich ex lege ruší?
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4. Čím sa riadi trhová cena pôdy?
5. Keby chcel štát v súčasnosti v nevysporiadaných záhradkových osadách 

pôdu vlastníkom vyvlastniť, ako by musel postupovať?
6. Aký postup musí zvoliť vlastník pozemkov v existujúcich zriadených zá-

hradkových osadách, ak sa nevie dohodnúť s nájomcom (užívateľom) na 
cene pozemku, aby uspel?

7. Môže kvalifikovaný učiteľ Právnickej fakulty UK urobiť znalecký posudok 
na cenu nehnuteľnosti?

8. Kde nájdeme charakteristiku nehnuteľnosti?
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XIII. REŠTITÚCIE

XIII.A Základný prehľad

Reštitúcie v Slovenskej republike idú v rámci dvoch právnych režimov 
(resp. sa v nich postupuje):
a) podľa zákona č. 229/1991 Zb. – nárok sa musel uplatniť do 31. decembra 

1992, inak právo na reštitúciu zaniklo (okrem reštitúcie za nehnuteľnosť 
vo vojenskom obvode Javorina, kde sa nárok mal uplatniť do 31. decembra 
2004) a

b) podľa zákona č. 503/2003 Z. z. – nárok sa musel uplatniť do 31. decembra 
2004, inak právo na reštitúciu zaniklo.

Reštitúcia – je odstránením protiprávnosti pri prevode vlastníctva, prípad-
ne protiprávneho zásahu do vlastníckeho práva, a to navrátením veci do pô-
vodného právneho vzťahu s právnymi účinkami ex tunc (spätne od počiatku 
v minulosti).

Reštitučné predpisy neboli vydané na ten účel, aby spôsobili zánik vlastníc-
keho práva oprávnených osôb, ale aby im uľahčili obnovenie tohto vlastníckeho 
práva. Preto, ak došlo k zabratiu majetku štátom bez právneho dôvodu, oso-
ba nestratila svoj vlastnícky vzťah k tomuto majetku a nič nebráni tomu, aby 
sa svojho nároku, resp. finančnej náhrady domáhala žalobou opierajúcou sa  
o všeobecné predpisy občianskeho práva [podľa nástrojov ochrany vlastníckeho 
práva – žalôb určovacích, vindikačných (na vydanie veci), negatórnych a pod. 
(III. ÚS 178/06)].

1. Reštitúcie podľa zákona č. 229/1991 Zb.:
Oprávnenou osobou je štátny občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý 

pobyt na jej území a ktorého pôda, budovy a stavby patriace k pôvodnej poľno-
hospodárskej usadlosti prešli na štát alebo na iné právnické osoby v období od 
25. februára 1948 do 1. januára 1990 spôsobom uvedeným v § 6 ods. 1 zákona 
č. 229/1991 Zb., plus oprávnenými osobami sú aj jeho dedičia, manžel/ka, deti, 
rodičia a súrodenci.



141

XIII. REŠTITÚCIE

Povinnými osobami sú štát alebo právnické osoby, ktoré ku dňu účinnosti 
tohto zákona nehnuteľnosť držia, s výnimkou:
a) podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou a obchodných spoločností, 

ktorých spoločníkmi alebo účastníkmi sú výhradne fyzické osoby. Táto vý-
nimka neplatí, ak ide o veci nadobudnuté od právnických osôb po 1. októbri 
1990 a

b) cudzích štátov.

Oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti v zmysle § 6 zákona  
č. 229/1991 Zb., ktoré prešli na štát alebo na inú právnickú osobu  
v dôsledku:
a) výroku o prepadnutí majetku, prepadnutí veci alebo zhabaní veci v trestnom 

konaní, prípadne v trestnom konaní správnom podľa skorších predpisov, ak 
bol výrok zrušený podľa osobitných predpisov,

b) odňatia bez náhrady postupom podľa zákona č. 142/1947 Zb. o revízii prvej 
pozemkovej reformy alebo podľa zákona č. 46/1948 Zb. o novej pozemkovej 
reforme,

c) postupu podľa § 453a OZ alebo podľa § 287a zákona č. 87/1950 Zb. o trest-
nom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení zákona č. 67/1952 Zb.,

d) odňatia bez náhrady postupom podľa zákona SNR č. 81/1949 Zb. o úprave 
právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, kompose-
sorátov a podobných právnych útvarov,

e) odňatia bez náhrady postupom podľa zákona SNR č. 2/1958 Zb. o úprave 
pomerov a obhospodarovaní spoločne užívaných lesov býv. urbarialistov, 
komposesorátov a podobných útvarov,

f) vyhlásenia a zmluvy o postúpení pohľadávok pre prípad vysťahovania  
(tzv. renunciačné vyhlásenie),

g) zmluvy o darovaní nehnuteľností uzavretej darcom v tiesni,
h) toho, že občan zdržiavajúci sa v cudzine nehnuteľnosť zanechal na území re-

publiky, alebo ktorého majetok prešiel na štát podľa zákona č. 183/1950 Zb.  
o majetku zanechanom na území ČSSR osobami, ktoré optovali pre ZSSR  
a presídlili na jeho územie,

i) dražobného konania uskutočneného na úhradu pohľadávky štátu,
j) súdneho rozhodnutia, ktorým sa vyhlásila za neplatnú zmluva o prevode 

majetku, ktorou občan pred odchodom do cudziny previedol vec na iného, 
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ak dôvodom neplatnosti bolo opustenie republiky, prípadne uznanie takejto 
zmluvy účastníkmi za neplatnú, 

k) kúpnej zmluvy uzavretej v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
l) odmietnutia dedičstva v dedičskom konaní urobeného v tiesni,
m) vyvlastnenia za náhradu, ak nehnuteľnosť existuje a nikdy neslúžila účelu, 

na ktorý bola vyvlastnená,
n) vyvlastnenia bez vyplatenia náhrady,
o) znárodnenia vykonaného v rozpore s vtedy platnými zákonnými predpismi 

alebo bez vyplatenia náhrady,
p) prevzatia nehnuteľností bez právneho dôvodu,
r) politickej perzekúcie alebo postupu porušujúceho všeobecne uznávané ľud-

ské práva a slobody,
s) odovzdania do vlastníctva družstva podľa osobitných predpisov,
t) prikázania do užívania právnickej osoby na základe zákona č. 55/1947 Zb.  

o pomoci roľníkom pri uskutočňovaní poľnohospodárskeho výrobného plá-
nu alebo vládneho nariadenia č. 50/1955 Zb. o niektorých opatreniach na 
zabezpečenie poľnohospodárskej výroby,

u) prevodu na štát spoločne užívaných singulárnych lesov a lesných družstiev, 
ak členmi družstva boli aj fyzické osoby. Na prevzatie tohto majetku sa po-
užijú osobitné predpisy alebo

v) prechodu na štát podľa osobitného predpisu, ak sa nachádzajú na území 
vojenského obvodu Javorina; § 11 ods. 1 písm. g) zákona č. 229/1991 Zb. sa 
nepoužije.

Pôdu, ktorá prešla na štát alebo inú právnickú osobu podľa tohto zákona  
a podľa osobitného predpisu, možno vydať každej oprávnenej osobe vo výmere 
najviac 150 ha poľnohospodárskej pôdy alebo 250 ha všetkej pôdy. Obdobne 
sa postupuje aj v prípadoch, ak oprávnenej osobe vznikol ďalší nárok na vyda-
nie nehnuteľnosti po oprávnenej osobe, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za 
mŕtvu.

Obmedzenia vydania nehnuteľností upravuje ich § 11 zákona č. 229/1991 Zb.  
tak, že pozemky alebo ich časti nemožno vydať v prípade, že: a) pozemok je 
vo vlastníctve fyzickej osoby alebo k pozemku bolo zriadené právo osobného 
užívania, b) na pozemku sa nachádza cintorín, c) na pozemku sú telovýchovné a 
športové zariadenia, d) pozemok možno vo verejnom záujme vyvlastniť, e) po-
zemok bol po prechode alebo prevode do vlastníctva štátu alebo inej právnickej 
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osoby zastavaný (pozemok možno vydať, ak stavba nebráni poľnohospodár-
skemu alebo lesnému využitiu pozemku), f) pozemok sa nachádza v pásme hy-
gienickej ochrany vodných zdrojov prvého stupňa alebo tvorí koryto vodného 
toku alebo na pozemku sú prírodné liečivé zdroje a zdroje prirodzene sa vysky-
tujúcich stolových minerálnych vôd, g) na pozemku bola zriadená záhradková 
alebo chatová osada, botanická záhrada a arborétum zamerané na záchranu  
a zachovanie genofondu alebo les určený na lesný výskum alebo pozemok slúži 
výlučne na vypestovanie nových šľachtiteľských odrôd a semenných sadov les-
ných drevín alebo h) pozemok sa nachádza v obvode projektu pozemkových 
úprav a jeho vykonanie bolo schválené.

Čo sa týka uplatnenia reštitučného nároku, tak na návrh oprávnenej osoby 
súd rozhodne, že na ňu prechádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti vo vlast-
níctve fyzickej osoby, ktorá ju nadobudla od štátu alebo inej právnickej oso-
by, ktoré ju získali za okolností uvedených v § 6 zákona č. 229/1991 Zb., a to  
v prípadoch, keď fyzická osoba nadobudla nehnuteľnosť buď v rozpore s vtedy 
platnými predpismi, alebo na základe protiprávneho zvýhodnenia nadobúda-
teľa, ďalej aj na osoby blízke tejto fyzickej osobe, ak na ne prešlo alebo bolo 
prevedené vlastníctvo alebo osobné užívanie k týmto nehnuteľnostiam. Návrh 
sa musí uplatniť do 31. decembra 1992, inak právo zaniká (okrem reštitúcie 
za nehnuteľnosť vo vojenskom obvode Javorina, kde sa nárok mal uplatniť do 
31. decembra 2004). Nárok uplatní (resp. musela si uplatniť) oprávnená osoba 
na príslušnom okresnom úrade a zároveň má (resp. mala) povinnosť vyzvať 
povinnú osobu na vydanie nehnuteľnosti. Povinná osoba uzavrie s oprávne-
nou osobou do 60 dní od podania výzvy dohodu o vydaní nehnuteľnosti. Do-
hoda podlieha schváleniu okresným úradom formou rozhodnutia vydaného  
v správnom konaní. Ak k takejto dohode nedôjde, rozhodne o vlastníctve 
oprávnenej osoby k nehnuteľnosti okresný úrad.

V prípade, že pozemky alebo ich časti nemožno vydať oprávnenej osobe, 
tak sa jej prevedú bezodplatne do vlastníctva iné pozemky vo vlastníctve štátu 
v primeranej výmere a kvalite ako boli jej pôvodné pozemky, a to:
a) v prvom poradí v tom istom katastrálnom území (ďalej aj „k. ú.“), v ktorom 

sa nachádzal pôvodný pozemok, alebo v inom k. ú. obce, v ktorej k. ú. sa 
nachádzal pôvodný pozemok,

b) v druhom poradí v katastrálnych územiach obcí bezprostredne susediacich 
s obcou, v ktorej k. ú. sa nachádzal pôvodný pozemok alebo
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c) v treťom poradí v okrese, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok, ak s tým 
oprávnená osoba súhlasí. 
Ak oprávnená osoba s náhradným pozemkom trikrát nesúhlasí, poskytne 

sa jej náhrada v peniazoch. Náhradný pozemok sa prevedie na oprávnenú 
osobu, ak jej bol rozhodnutím priznaný nárok na náhradu za pozemky alebo za 
spoluvlastnícky podiel k pozemkom, ak výška takého nároku predstavuje výme-
ru nad 400 m2 a ak nárok v peniazoch je väčší ako 166 eur. Ak oprávnená osoba 
nespĺňa podmienky na priznanie nároku na náhradu za pozemky, náhrada za 
pozemky sa poskytne v peniazoch.

Náhradu za pozemky, ktoré sa podľa tohto zákona nevydávajú a za ktoré ne-
bol poskytnutý oprávnenej osobe iný pozemok, poskytne štát. Výšku náhrady 
v hotovosti upraví vláda SR svojím nariadením.

Ostatné náhrady podľa zákona č. 229/1991 Zb. poskytne právnická osoba 
(právny nástupca), ktorá vec drží alebo ju držala v čase zániku nehnuteľnosti 
alebo ju previedla na osobu, ktorá nehnuteľnosť podľa tohto zákona nevydáva. 
Ak túto osobu nemožno zistiť alebo ak touto osobou je rozpočtová organizácia 
alebo príspevková organizácia, náhradu poskytne štát prostredníctvom Slo-
venského pozemkového fondu podľa tohto zákona  č. 229/1991 Zb. a podľa 
v ďalšej vete uvedeného všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného vlá-
dou SR. Postup Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných 
pozemkov po drobnejšie upravila vláda Slovenskej republiky svojím nariade-
ním, pričom v súčasnosti je platné nariadenie vlády SR č. 237/2010 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu 
pri poskytovaní náhradných pozemkov, pričom platí aj pre reštitúcie podľa 
nového reštitučného zákona č. 503/2003 Z. z. 

2. Reštitúcie podľa zákona č. 503/2003 Z. z.:
Keďže ostali státisíce hektárov pôdy nereštituované z dôvodu, že mnohí ľu-

dia o možnosti reštitúcií nevedeli, nestihli lehotu alebo neboli ukončené ich 
dedičské konania, bol v NRSR prijatý nový reštitučný zákon č. 503/2003 Z. z.

Právo na navrátenie vlastníctva k pozemku podľa tohto zákona (poľnohos-
podárky alebo lesný pozemok) mohla uplatniť oprávnená osoba, ktorá bola ob-
čanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území (plus jej dedičia, 
manžel/ka, deti, rodičia a súrodenci) a ktorej pozemok prešiel na štát alebo na 
inú právnickú osobu v období od 25. februára 1948 do 1. januára 1990. Bolo 
upravené vydanie nehnuteľností zo širšieho okruhu právnych dôvodov – a to  
v § 3 zákona č. 503/2003 Z. z.
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Právo na navrátenie vlastníctva k pozemku si mohla uplatniť oprávnená 
osoba do 31. decembra 2004 na obvodnom pozemkovom úrade, v ktorého ob-
vode vlastnila pozemok, a zároveň musela preukázať skutočnosti podľa § 3 toh-
to zákona. Neuplatnením práva v lehote toto právo oprávnenej osobe zaniklo. 
Rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemku alebo rozhodnutie o priznaní 
práva na náhradu podľa § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 503/2003 Z. z. vydával obvod-
ný pozemkový úrad, pričom na jeho konanie sa vzťahovali všeobecné predpisy  
o správnom konaní. Ak je to nevyhnutne potrebné, môže/mohol obvodný po-
zemkový úrad zriadiť alebo zrušiť k pozemku, ku ktorému navracia vlastníctvo, 
vecné bremeno, prípadne uložiť iné opatrenia na ochranu životného prostredia 
alebo dôležitých záujmov iných vlastníkov.

Postup v rámci reštitúcie podľa zákona č. 503/2003 Z. z. je obdobný ako bol 
podľa zákona č. 229/1991 Zb., pričom buď sa na základe rozhodnutia prísluš-
ného obvodného pozemkového úradu (dnes OÚ – Pozemkový a lesný odbor) 
vydal v rámci reštitúcie pôvodný pozemok, alebo sa vydal náhradný pozemok, 
alebo sa vydala finančná náhrada za pôvodné pozemky.

V zmysle zákona č. 503/2003 Z. z. platí, že pozemky, ktoré sa prevedú opráv-
neným osobám za ich pôvodný pozemok, poskytne Slovenský pozemkový fond, 
ak pôvodný pozemok bol súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
spoločnej nehnuteľnosti, alebo ich poskytne správca lesného majetku vo vlast-
níctve štátu (napr. Lesy, š. p.), ak pôvodný pozemok bol súčasťou lesného pôd-
neho fondu. Ak ide o bezodplatný prevod pozemku z vlastníctva štátu do vlast-
níctva oprávnenej osoby, § 140 OZ sa nepoužije. Finančnú náhradu za pôvodné 
pozemky, ku ktorým sa vlastníctvo nevracia a za ktoré nebol poskytnutý ná-
hradný pozemok, poskytne Slovenský pozemkový fond podľa druhu pozemku 
v čase jeho prechodu na štát alebo inú právnickú osobu.

Podľa zákona č. 503/2003 Z. z. oprávnená osoba môže (resp. mohla) vyzvať 
SPF alebo správcu (Lesy, š. p.) na vydanie náhrady do troch rokov odo dňa na-
dobudnutia právoplatnosti rozhodnutia pozemkového úradu. Vo výzve opráv-
nená osoba uvedie (resp. mala povinnosť uviesť), či náhradu požaduje v pe-
niazoch, alebo formou náhradného pozemku. SPF alebo správca bol povinný 
do jedného roka od doručenia výzvy zo strany oprávnenej osoby jej ponúknuť 
náhradný pozemok. Po uplynutí lehoty na výzvu právo oprávnenej osoby na 
náhradu zaniká (resp. zaniklo).
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O ponuke náhradného pozemku sa uskutočňovalo (resp. stále uskutočňuje 
pri neukončených konaniach) v zmysle zákona č. 503/2003 Z. z. prerokovanie. 
Ak oprávnená osoba požaduje náhradu v primeranom náhradnom pozemku, 
môže sama takýto pozemok navrhnúť písomne najneskôr päť pracovných dní 
pred prerokovaním ponuky náhradného pozemku SPF. Na návrhy doručené po 
tejto lehote SPF neprihliada. Navrhnutý pozemok musí byť:
a) v prvom poradí v tom istom katastrálnom území, v ktorom sa nachádzal 

pôvodný pozemok, alebo v inom k. ú. obce, v ktorej k. ú. sa nachádzal pô-
vodný pozemok,

b) v druhom poradí v katastrálnych územiach obcí bezprostredne susediacich 
s obcou, v ktorej katastrálnom území sa nachádzal pôvodný pozemok alebo

c) v treťom poradí v okrese, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok.

Ďalší postup podľa zákona č. 503/2003 Z. z. bol obdobný ako podľa zákona  
č. 229/1991 Zb., pričom tisícky reštitučných konaní stále ešte v Slovenskej re-
publike nie sú ani po mnohých rokoch podľa týchto dvoch zákonov ukončené, 
resp. tisíckam oprávneným osobám nie sú poskytnuté reštitučné náhrady. 

XIII.B Právne predpisy

 – Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľ-
nohospodárskemu majetku.

 – Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene  
a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.   
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

 – Nariadenie vlády SR č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných 
pozemkov.
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XIII.D Praktický príklad

Peter Veľký, nar. 11. decembra 1950, rodné číslo: 801211/5453, trvale bytom 
Tajovského 25, 95201 Vráble, je osobou, ktorej pozemok – lúka vo výlučnom 
vlastníctve o výmere 20 000 m2 – nachádzajúci sa v k. ú. Vráble, mesto Vráble, 
okres Nitra (ďalej aj „predmetný pozemok“) v roku 1980 prešiel na základe 
rozhodnutia ONV Nitra o jeho zhabaní ako nepriateľovi republiky priamo na 
štát – vtedy na ČSSR. Peter Veľký sa tým dlhé roky nezaoberal, keďže už na to 
zabudol, no v roku 2020 našiel staré listy vlastníctva a doklady k predmetnému 
pozemku. V januári 2021 sa rozhodol, že by skúsil získať svoj bývalý predmetný 
pozemok späť od štátu, a to v rámci reštitúcie a prípadného uplatnenia si rešti-
tučného nároku na predmetný pozemok.
1. Skúste mu poradiť, čo môže v tomto prípade urobiť a či sa v tomto prípade 

dá v roku 2021 začať nejaké reštitučné konanie, či si môže uplatniť svoj reš-
titučný nárok a akým právnym predpisom sa to celé bude riadiť.

2. Môže Peter Veľký v tomto prípade podať tzv. vlastnícku žalobu na určenie 
jeho vlastníckeho práva k predmetnému pozemku?

3. Uveďte, v akej lehote právo na vydanie nehnuteľnosti od štátu (tzv. reštitučné 
právo) zaniká a v ktorých prípadoch.

4. Uveďte postup, že ako by prebiehalo reštitučné konanie z pohľadu účastníka 
konania a z pohľadu správneho orgánu, ak by bol Peter Veľký svoj reštitučný 
nárok uplatnil ešte v roku 1992.

5. Zmenila by sa právne situácia, ak by Peter Veľký svoj reštitučný nárok uplat-
nil v roku 2004?

Peter Zima odišiel v roku 1968 z Československa aj so svojím otcom Jánom 
Zimom žiť do Švédska. Následne mu rok na to bol jeho majetok, ako aj majetok 
jeho otca Jána, zo strany ČSSR skonfiškovaný (resp. zhabaný) ako zradcom štátu 
po odsúdení za zradu v ich neprítomnosti. Otec Ján zomrel vo Švédsku v roku 
1989. Peter Zima po jeho a otcovej súdnej rehabilitácii vo februári 1990 začal 
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čiastočne žiť v ČSFR a čiastočne aj vo Švédsku. Dňa 25. mája 1992 si prihlásil 
svoje prechodné bydlisko na adresu svojho priateľa v Topoľčanoch a následne 
si v Topoľčanoch prihlásil 16. januára 1993 trvalý pobyt, pričom dovtedy mal 
trvalé bydlisko vo Švédsku. Peter Zima ešte 28. júla 1992 podal žiadosť o reš-
titúciu svojho majetku, ako aj majetku svojho otca Jána Zimu, podľa zákona  
č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodár-
skemu majetku.
1. Aký majetok (typ, druh) si mohol Peter Zima nárokovať v rámci reštitúcie 

na navrátenie od štátu podľa zákona č. 229/1991 Zb.?
2. Mal Peter Zima platný reštitučný nárok? Svoju odpoveď zdôvodnite.
3. Ktorý príslušný správny orgán podľa Vášho názoru rozhodoval o reštituč-

nom nároku Petra Zimu?
4. Aký bol podľa Vášho názoru právny postup príslušného správneho orgánu?
5. Mohol by sa Peter Zima odvolávať aj na to, že jeho nárok spadá aj pod 

ochranu a aplikáciu čl. 1 Protokolu č. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv  
a základných slobôd?

6. Zmenila by sa právne situácia, ak by bol Peter Zima svoj reštitučný nárok 
uplatnil v roku 1993?

7. Zmenila by sa právne situácia, ak by bol Peter Zima svoj trvalý pobyt v Slo-
venskej republike prihlásil už 25. mája 1992?

8. V prípade zamietnutia reštitučného nároku Petra Zimu zo strany prísluš-
ného správneho orgánu, bolo by takéto rozhodnutie preskúmateľné pro-
stredníctvom nejakého mimoriadneho opravného prostriedku (akého) a za 
akých podmienok?

9. V prípade zamietnutia reštitučného nároku Petra Zimu zo strany prísluš-
ného správneho orgánu, bolo by takéto rozhodnutie preskúmateľné súdmi, 
akými druhmi (resp. typmi) súdov a za akých podmienok?

Príslušný správny orgán rozhodol o schválení reštitučného nároku p. Agneši 
Martinovej, nar. 11. novembra 1954, trvale bytom Dolný Kubín, ako dedičke po 
zosnulom Tomášovi Martinovi, nar. 12. októbra 1920, trvale bytom Námesto-
vo, a to tak, že Slovenská republika v zastúpení ............ a .................... je povin-
ná Agneši Martinovej ako dedičke, na základe 10. mája 2004 ňou uplatneného 
reštitučného nároku, vydať reštitučnú náhradu v zmysle príslušného zákona za 
štátom (ČSSR) v roku 1969 zhabané pozemky vo výlučnom vlastníctve Tomáša 
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Martinova, v katastrálnom území Slanica, mesto Námestovo, okres Námestovo, 
a to konkrétne za nasledujúce pozemky: 
a) trvalo trávnatý porast, pôvodná parcela E, číslo 123/1 o výmere 350 m2, 
b) lúka, pôvodná parcela E, číslo 123/2 o výmere 1 450 m2, 
c) lesný pozemok (ucelená časť), pôvodná parcela E, číslo 124 o výmere  

4 750 m2, 
d) orná pôda, pôvodná parcela E, číslo 125/1 o výmere 1 900 m2,
e) orná pôda, pôvodná parcela E, číslo 125/2 o výmere 4 550 m2,
f) záhrada – arborétum, pôvodná parcela E, číslo 226 o výmere 10 550 m2.
1. Ktorý zákon použil príslušný správny orgán na rozhodovanie o uplatnenom 

reštitučnom nároku a o vydaní reštitučnej náhrady?
2. Uveďte, ktorý príslušný (vecne, miestne a funkčne) správny orgán podľa Vás 

rozhodoval o reštitučnom nároku p. Agneši Martinovej?
3. Ktoré subjekty budú povinné v mene Slovenskej republiky (teda za štát) vy-

dať reštitučné náhrady v zmysle príslušného zákona p. Agneši Martinovej?
4. Aké náhrady (resp. v akej forme) sú povinné (resp. môžu) vydať príslušné 

subjekty oprávnenej p. Agneši Martinovej za jednotlivé pozemky uvedené  
v a) až f) textu tejto prípadovej štúdie? 

5. Kedy sa reštitučná náhrada v tomto prípade vydáva iba v náhradných po-
zemkoch?

6. Kedy sa reštitučná náhrada v tomto prípade vydáva iba vo forme relutárnej 
náhrady?

7. Kedy a v ktorom z pozemkov uvedených v a) až f) textu tejto prípadovej 
štúdie prichádza do úvahy aj tzv. restitutio in integrum vo forme vydania 
pôvodného pozemku?

Príslušný správny orgán rozhodol o schválení reštitučného nároku pána Jána 
Malého, pri ktorom rozhodol o vydaní náhrady v peniazoch za štátom zhaba-
ných jeho päť pozemkov, ktoré boli orná pôda. Predmetné rozhodnutie bolo 
podložené znaleckým posudkom súdneho znalca v odbore poľnohospodárstvo 
Ing. Jozefa Tótha, ktorý má v kompetencii aj oceňovanie poľnohospodárskej 
pôdy, pričom ako súdny znalec stanovil v tomto prípade na základe príslušných 
právnych predpisov (resp. vyhlášok) hodnotu zhabanej ornej pôdy ako poľno-
hospodárskej pôdy vo výške 0,30 eur/m2. 



150

PRAKTIKUM POZEMKOVÉHO PRÁVA

Slovenská republika preto Jánovi Malému na základe tohto rozhodnutia 
správneho orgánu nemá vydať žiadne náhradné pozemky, ale má mu na zákla-
de uvedeného súdnoznaleckého posudku v rámci reštitúcie vyplatiť náhradu za 
jeho štátom zhabané pozemky – ornú pôdu, a to spolu vo výške sumy 660 eur 
za všetky jeho pôvodné pozemky. 

Pán Ján Malý je však nespokojný s rozhodnutím príslušného správneho 
orgánu – hlavne s výškou sumy peňažnej náhrady voči jeho osobe, lebo štá-
tom zhabané pôvodné pozemky boli síce orná pôda, no mali výmeru 360 m2,  
390 m2, 400 m2, 500 m2 a 550 m2 a nachádzali sa podľa neho v lukratívnej loka-
lite v extraviláne dedinky Zuberec. 
1. Bolo rozhodnutie príslušného správneho orgánu o poskytnutí relutárnej ná-

hrady podľa Vášho názoru správne? Svoju odpoveď zdôvodnite.
2. Nemohol príslušný správny orgán rozhodnúť aj tak, že by pánovi Jánovi 

Malému boli vydané jeho pôvodné štátom zhabané pozemky?
3. V prípade, že predmetné rozhodnutie správneho orgánu o poskytnutí pe-

ňažnej náhrady bolo už doručené Jánovi Malému a on by hneď na druhý 
deň po jeho doručení prišiel za Vami do Vašej advokátskej kancelárie, čo by 
ste mu právne poradili v prípade jeho nespokojnosti s formou poskytnutej 
náhrady v reštitúcii za jeho štátom zhabané pozemky?

4. Zmenil by sa právny stav a právna situácia, ak by sa neskôr po právoplat-
nosti rozhodnutia správneho orgánu preukázalo, že súdny znalec urobil  
v znaleckom posudku chybu v tom, že správne neprihliadol na lokalitu štá-
tom zhabaných pôvodných pozemkov a nedal správny koeficient pri vý-
počte hodnoty, pričom hodnota poľnohospodárskej pôdy by nakoniec vyšla 
0,50 eur/m2 namiesto pôvodných 0,30 eur/m2? Aký právny postup by ste 
potom navrhli pánovi Jánovi Malému?

XIII.E Judikatúra

Uznesenie Ústavného súdu SR z 20. júna 2006, sp. zn. III. ÚS 178/06
Ústavný súd SR ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti nerozhoduje 

o vrátení majetku oprávneným osobám. V reštitučných veciach konajú a rozho
dujú príslušné orgány štátnej správy a všeobecné súdy. 



151

XIII. REŠTITÚCIE

Z odôvodnenia nálezu Ústavného súdu ČR z 25. mája 1994,  
sp. zn. PL. ÚS 16/93

Rozdíl mezi restitucí a vyvlastněním lze obecně vymezit následovně:
1. Restituce je odstraněním protiprávnosti při převodu vlastnictví, případně pro

tiprávního zásahu do vlastnického práva, a to navrácením věci do původního 
právního vztahu s právními účinky ex tunc.

2. Vyvlastnění je nuceným odejmutím vlastnického práva ve veřejném zájmu,  
a to na základě zákona a za náhradu a s právními účinky ex nunc.

3. Důvodem restituce je výlučně protiprávnost, zatímco důvodem vyvlastnění 
je veřejný zájem, t. j. pojem odlišný. Otázkou v této souvislosti je, zdali od
stranění protiprávnosti může být veřejným zájmem v případě vyvlastnění. 
Z podstaty vyvlastnění plyne následující závěr: Vyvlastněným (expropriátem) 
jsou „všichni majitelé práv, která jsou nesrovnatelná s právy, jež mají být ex
propriací založena, a proto musí být zrušena neb omezena. Z toho plyne, že 
všichni expropriáti by měli mít přímý nárok proti vyvlastniteli na odškodnění.“ 
K odmítnutí možnosti podřadit odstranění protiprávnosti pod pojem „veřejný 
zájem“ při vyvlastnění lze dospět argumentem reductio ad absurdum. Z poža
davku náhrady, který je definičním znakem vyvlastnění, tudíž plyne, že důvo
dem vyvlastnění odstranění protiprávnosti být nemůže, protože poskytování 
náhrady vyvlastněnému, kterého právní pozice je spojena s protiprávnosti, by 
bylo absurdní.

4. Právní účinky restituce nastávají ex tunc, právní účinky vyvlastnění ex nunc. 
Restituce tudíž není nuceným odejmutím vlastnictví, nýbrž povinností obnovit 
původní právní stav. Zákonná úprava restituce může však v ústavně odůvod
něných případech vyloučit zpětné nároky osob, oprávněných žádat vydání věci. 
Uvedená úprava platí právě v případě zákona č. 229/1991 Sb. , ve znění po
zdějších předpisů. Podle § 28 citovaného zákona oprávněná osoba, které byla 
věc vydána, nemůže proti povinné osobě uplatňovat jiné nároky, související  
s vydávanou věcí, než jsou uvedeny v tomto zákoně (§ 14 odst. 3, § 15 odst. 2 
až 4). V této souvislosti nutno zkoumat, zdali tímto založená nerovnost vůči 
jiným reivindikacím je v souladu s ústavou. Protože podle čl. 3 Ústavy ČR 
je Listina základních práv a svobod součástí jejího ústavního pořádku, lze  
z uvedeného dovodit i závaznost rozhodnutí Ústavního soudu ČSFR, která 
byla na jejím základě vydána. Ve svém rozhodnutí č. 11/1992 Sbírky usnese
ní a nálezů Ústavní soud ČSFR vyjádřil své chápání principu rovnosti takto:  
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„Je věcí státu, aby v zájmu zabezpečení svých funkcí rozhodl, že určité skupině 
poskytne méně výhod než jiné. Ani zde však nesmí postupovat zcela libovolně. 
... Pokud zákon určuje prospěch jedné skupiny a zároveň tím ustanoví neúměr
né povinnosti jiné, může se tak stát pouze s odvoláním na veřejné hodnoty.“ 
V daném případě nutno za důvod omezení nároků oprávněné osoby vůči osobě 
povinné, obsažené v citovaném § 28 , považovat účel zákona, spočívající ve 
zmírnění (a nikoli v odstranění) některých (a nikoli všech) křivd, spáchaných 
v období let 1948 – 1989.

5. Právní účinky restituce jsou také odlišné od právních účinků vyvlastnění  
z hlediska obsahu zápisu do katastru nemovitostí.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. septembra 1992, sp. zn. 3 Cdo 70/92
Oprávnená osoba odôvodňujúca svoje právo na vydanie veci z § 3 zákona 

č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd sa môže 
tohto práva domáhať iba k podielu, ktorého spoluvlastníkom bol v čase odňatia 
veci právny predchodca oprávnenej osoby. Nie je pri tom významné, že právny 
predchodca oprávnenej osoby by inak bol zákonným dedičom a nadobudol by 
vlastníctvo celej veci.

Nález Ústavného súdu SR zo 14. februára 2013, sp. zn. II. ÚS 468/2012-22
Zmyslom a účelom reštitučného zákonodarstva nebolo spôsobenie zániku 

vlastníckeho práva oprávnených osôb, ale naopak, uľahčenie obnovenia ich vlast
níckeho práva. A v žiadnom prípade ním nemohlo byť a nebolo vytváranie do
datočných nadobúdacích titulov pre nadobudnutie vlastníckeho práva (štátom)  
s odstupom mnohých rokov, a tým aj legalizácia takých postupov štátu v období 
neslobody, ktoré boli nezlučiteľné nielen s ústavnými princípmi ochrany vlastníc
tva v ich dnešnom chápaní, ale boli v rozpore aj s právom platným v rozhodnom 
období.

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva zo 4. marca 2003, Jantner 
proti Slovensku

Podľa relevantného zákona, tak, ako ho uplatňujú a interpretujú vnútroštátne 
orgány, sťažovateľ nemal právo ani nárok, ktorý by v zmysle judikatúry Súdneho 
dvora predstavoval legitímnu dôveru v získanie reštitúcie predmetného majetku, 
a teda žiadne „vlastníctvo“ v zmysle čl. 1 Protokolu č. 1 Dohovoru o ochrane ľud
ských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“). 
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Súd ďalej pripomína, že čl. 1 Protokolu č. 1 nezaručuje právo nadobúdať 
majetok (pozri napr. Van der Mussele proti Belgicku, rozsudok z 23. novembra 
1983, séria A č. 70, § 48). Tiež to nemožno interpretovať tak, že ukladá akékoľvek 
obmedzenia slobody zmluvných štátov zvoliť si podmienky, za ktorých súhlasia  
s navrátením majetku, ktorý im bol prevedený pred ratifikáciou Dohovoru.

V dôsledku toho ani príslušné vydané rozhodnutia, na ktoré sa sťažovateľ sťa
žoval, ani použitie zákona o vlastníctve pôdy z roku 1991 v jeho prípade nepred
stavovali zásah do jeho práva na pokojné užívanie jeho majetku. Preto nedošlo  
k porušeniu čl. 1 Protokolu č. 1.

Súd pripomína, že čl. 14 Dohovoru iba dopĺňa ostatné hmotnoprávne usta
novenia Dohovoru a Protokolov. Nemá žiadnu nezávislú existenciu, pretože má 
účinok výlučne vo vzťahu k „užívaniu práv a slobôd“ zaručených týmito ustano
veniami. Napriek tomu, že použitie čl. 14 Dohovoru nepredpokladá porušenie 
týchto ustanovení – a do tej miery je autonómne –, nemôže existovať priestor na 
jeho uplatnenie, ak predmetné faktické skutočnosti nespadajú do rámca jedného 
alebo viacerých z nich [pozri liturgické združenie Cha‘are Shalom Ve Tsedek proti 
Francúzsku (GC), č. 27417/95, § 86, EDĽP 2000VII; Polacek a Polackova proti 
Českej republike (dec.) (GC), č. 38645/97, § 69].

Vzhľadom na to, že Súdny dvor dospel k záveru, že namietané konania sa 
netýkajú „majetku“ sťažovateľa v zmysle čl. 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru, čl. 14 
Dohovoru nemožno s týmto ustanovením kombinovať za konkrétnych okolností 
tohto prípadu. Preto nedošlo k porušeniu čl. 14 Dohovoru.

Z odôvodnenia rozsudku Najvyššieho súdu SR z 24. júna 2015, sp. zn.  
9 Sžr 132/2015, a z odôvodnenia rozsudku Najvyššieho súdu SR z 9. mája 2019, 
sp. zn. 6 Sžr 4/2018:

Podľa názoru odvolacieho senátu 28. februárom 1992 došlo k prelomeniu zá
sady, že sa vydávajú len pozemky, ktoré prešli na štát v období od 25. februára 
1948 z titulu konfiškácie. Tento jeho záver sa opiera o znenie tretej vety ods. 2  
§ 6; práve zo spojenia „pokiaľ tento majetok bol už pred rozhodným obdobím 
pridelený“ vyplýva nárok takýchto osôb na vydanie aj v prípade, keď konfiškačné 
rozhodnutie bolo vydané pred 25. februárom 1948. Uvedený záver je navyše pod
porený dôvodovou správou k zákonu č. 186/1993 Z. z., ktorým sa menil zákon 
č. 229/1991 Zb., v ktorej sa uvádza: Druhá veta § 6 ods. 2 doplnená zákonom  
č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov prevzala rozšírenie 
vyňatia majetku z konfiškácie podľa § 38 zákona č. 330/1991 Zb. s tou zmenou, že 
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reštitučný nárok patrí oprávneným osobám aj vtedy, ak nehnuteľnosti boli pride
lené pred 25. februárom 1948. Ďalšou zmenou oproti § 38 zákona č. 330/1991 Zb. 
bolo, že nehnuteľnosti možno vydať bez ohľadu na to, či rozhodnutie konfiškačnej 
komisie alebo Zboru povereníkov bolo vydané pred alebo po rozhodnom období.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. júna 2015, sp. zn. 9 Sžr 132/2015
I. Z § 6 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. vyplýva záver, že nemožno poznámky 

pod čiarou č. 9 a č. 9a interpretovať inak než ako príkladné odkazy na osobitné 
predpisy prichádzajúce do úvahy, a preto uvedené ustanovenie je žiaduce chá
pať ako ďalší reštitučný titul špecificky orientovaný do oblasti možnej zákonnej 
reštitúcie konfiškovaného poľnohospodárskeho majetku priamo v režime zákona  
č. 229/1991 Zb. Neobstojí preto ani zásadná námietka, že predmetná konfiškácia 
majetkov spadá v danom prípade pred tzv. rozhodné obdobie. 

II. Je potrebné rešpektovať, že § 6 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. obsahuje 
výslovné pravidlo, ako postupovať pri strate konfiškovaného majetku, a preto je 
potrebné akceptovať ten záver, že § 6 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. predstavu
je prelom v inak striktne vymedzenom rozhodnom období pre prípady uvedené  
v § 6 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. Opačný výklad by bol v príkrom rozpore  
s ústavne konformným výkladom na tak citlivú problematiku, akou je nesporne 
problematika reštitučných konaní, ako aj v rozpore s právom na spravodlivý proces 
v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd. 

Uznesenie Ústavného súdu SR z 12. mája 2011, sp. zn. IV. ÚS 190/2011
Ak krajský súd dospel k  právnemu záveru, podľa ktorého osobu, ktorej 

nehnuteľnosť prešla v období od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 na štát, 
nemožno považovať za vlastníka nehnuteľnosti, a táto osoba (resp. jej právni ná
stupcovia) sa už nemôže úspešne domáhať svojich vlastníckych nárokov podľa 
všeobecných predpisov (Občianskeho zákonníka), keďže jej prináležala ochrana 
vlastníckeho práva k pozemkom podľa špeciálneho predpisu (zákona o pôde), tak 
takýto záver nemožno podľa názoru ústavného súdu považovať za zjavne neodô
vodnený alebo arbitrárny.

Uznesenie Ústavného súdu SR z 28. marca 2012, sp. zn. III. ÚS 16/2012
Systematickým a logickým výkladom zákona o pôde nemožno dospieť  

k inému záveru než takému, že reštitučné predpisy nevychádzali z domnienky, že 
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v rozhodujúcom období prešlo vlastnícke právo na štát aj v prípade neexistencie 
titulu pre jeho nadobudnutie, ale iba z toho, že v tomto zmysle bol v prospech štátu 
vykonaný zápis vlastníctva v evidencii nehnuteľnosti. 

Zo základných zásad občianskeho práva potom možno vyvodiť, že v situácii, 
keď povinnej osobe (štátu) nesvedčí žiadny právny titul nadobudnutia vlastníc
keho práva k nehnuteľnosti, zostalo k nehnuteľnosti naďalej zachované vlastníc
ke právo toho subjektu, ktorý bol jej posledným vlastníkom predo dňom zápisu 
vlastníckeho práva štátu, hoci zápis v evidencii nehnuteľností tomu nezodpovedá.

Uznesenie Ústavného súdu SR z 24. apríla 2013, sp. zn. III. ÚS 177/2013
Z povahy reštitučných zákonov ako špeciálnych predpisov vyplýva, že nároky 

nimi upravené nemožno riešiť inak než podľa ich ustanovení v zmysle všeobecnej 
zásady o zákone všeobecnom a osobitnom (lex specialis derogat legi generali). Ak 
reštitučný predpis ustanoví určité podmienky na uplatnenie reštitučného nároku, 
nemožno si ten istý nárok uplatňovať podľa iného predpisu.

Nález Ústavného súdu SR z 29. septembra 2011, sp. zn. II. ÚS. 249/2011
Reštitučné predpisy neboli vydané na ten účel, aby spôsobili zánik vlastníckeho 

práva oprávnených osôb, ale aby im uľahčili obnovenie tohto vlastníckeho práva. 
Preto ak došlo k zabratiu majetku štátom bez právneho dôvodu, osoba nestratila 
svoj vlastnícky vzťah k tomuto majetku a nič nebráni tomu, aby sa svojho nároku, 
resp. finančnej náhrady domáhala žalobou opierajúcou sa o všeobecné predpisy 
občianskeho práva [podľa nástrojov ochrany vlastníckeho práva – žalôb určova
cích, vindikačných (na vydanie veci), negatórnych a pod. (III. ÚS 178/06)]. 

.... Krajský súd pri argumentácii nevzal do úvahy zmysel a účel reštitučného 
zákonodarstva, ktorým nebolo spôsobenie zániku vlastníckeho práva oprávne
ných osôb, ale naopak, uľahčenie obnovenia ich vlastníckeho práva. A v žiadnom 
prípade ním nemohlo byť a nebolo vytváranie dodatočných nadobúdacích titulov 
pre nadobudnutie vlastníckeho práva (štátom) s odstupom mnohých rokov, a tým 
aj legalizácia takých postupov štátu v období neslobody, ktoré boli nezlučiteľné 
nielen s ústavnými princípmi ochrany vlastníctva v ich dnešnom chápaní, ale boli 
v rozpore aj s právom platným v rozhodnom období. 

Ak zákonodarca vytvoril v § 6 ods. 1 písm. p) zákona o pôde samostatný reš
titučný dôvod spočívajúci v tom, že oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti, 
ktoré prešli na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku prevzatia nehnuteľ
ností bez právneho dôvodu, zmyslom tohto ustanovenia bolo uľahčiť oprávneným 
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osobám dosiahnutie ich zápisu ako vlastníkov v katastri nehnuteľností v (nepo
chybne častých) prípadoch, keď štát zneužijúc svoje postavenie v období neslobody 
a nedbajúc na platné právo pripustil zmenu zápisu vlastníckeho práva v eviden
cii nehnuteľnosti bez splnenia základných požiadaviek vyplývajúcich (aj) z vtedy 
platného práva. Uľahčenie postavenia oprávnených osôb malo spočívať aj v tom, 
aby nápravu zápisu svojho (stále existujúceho) vlastníckeho práva mohli dosiah
nuť v relatívne jednoduchom správnom konaní a nemuseli sa domáhať súdnej 
ochrany svojho vlastníckeho práva...

Iba existencia reštitučného zákonodarstva nemôže spôsobiť nedostatok nalie
havého právneho záujmu sťažovateľov na určení vlastníckeho práva k pozemkom.

Z odôvodnenia nálezu Ústavného súdu ČR z 24. apríla 2000,  
sp. zn. I. ÚS 28/99 

Ústavní soud považuje za nepřípustné dovozovat neexistenci pozemků, které 
byly postupem předvídaným v § 1 restitučního zákona č. 403/1990 Sb., o zmír
nění následků některých majetkových křivd, státem odňaty, ze samotného jejich 
následného rozdělení, sloučení, přeparcelování, resp. přečíslování. Skutečnost, že 
jako části zemského povrchu oddělené od zbytku zemského povrchu hranicemi 
byly pozemky postupem doby v operátech evidence nemovitostí, popř. v operá
tech katastru nemovitostí evidovány pod různými parcelními čísly a s rozma
nitým geometrickým určením, neznamená, že se na jejich hmotném substrátu, 
jímž je samotná půda jako produkt přírody vzniklý bez přičinění člověka, který je  
z ekonomického hlediska nenahraditelný, nerozmnožitelný a nezastupitelný, cokoli 
změnilo. Nelze proto vyloučit vydání stávajícího pozemku jako věci v právním 
smyslu, která co do své půdní podstaty byla předmětem rozdělování, slučování  
a přeparcelování, a to i tehdy, jestliže v porovnání se stavem evidence nemovitostí  
v době jejího odnětí jde z kvantitativního a evidenčního pohledu o „část věci“ stá
tem odňaté původním vlastníkům.

Ústavní soud při svém posuzování uvedené věci zvažoval § 20 zákona 
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), na 
který obecné soudy v odůvodněních svých rozhodnutí poukazovaly. Musel však 
vzít v úvahu především tu skutečnost, že restituční nároky je zapotřebí v rám
ci platné právní úpravy vykládat extenzivněji, a to tak, aby slučování pozemků  
v období totality jakožto výraz potlačování, resp. likvidace soukromého vlastnictví 
nakonec nebylo důvodem pro nevydání těchto pozemků, a to v případě, kdy opráv
něné osoby podnikly veškeré dostupné kroky k uplatnění svého práva.
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Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 5. apríla 2006, sp. zn. 22 Cdo 1711/2005 
Skutečnost, že v restituci byla oprávněné osobě vydána stavba, ještě nezname

ná, že byl vydán i pozemek, na kterém tato stavba stojí.

Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 13. decembra 2006, sp. zn. 22 Cdo 18/2006
Převzetím věci státem bez právního důvodu ve smyslu restitučních předpisů se 

rozumí převzetí držby věci, a to i držby neoprávněné.

Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 26. mája 2005, sp. zn. 22 Cdo 1413/2004
Převzetí věci státem na základě neplatné darovací smlouvy je podřaditelné 

pod pojem „převzetí věci bez právního důvodu“ ve smyslu § 6 odst. 1 písm. p) 
zákona o půdě.

Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 19. mája 2003, sp. zn. 22 Cdo 613/2003
Ani zjevně nelegitimní právní předpisy z let 1948 – 1989 nebyly zrušeny se 

zpětnou platností; nápravy křivd, vzniklých odnětím vlastnictví podle těchto před
pisů, se nelze domáhat vlastnickou žalobou.

XIII.F Kontrolné otázky

1. Aké právne predpisy upravujú v Slovenskej republike problematiku reštitúcií, 
v čom sa od seba líšia a aké sú medzi nimi vzťahy z pohľadu špeciality, času 
prijatia či právnej sily?

2. Čo je reštitúcia, reštitučný nárok, reštitučná náhrada a aké sú ich zákonné 
podmienky?

3. Aký je rozdiel medzi reštitúciou a vyvlastnením?
4. Ktoré správne orgány sú príslušné na správne konanie o reštitúciách a ktoré 

správne orgány sú dotknutými subjektmi v správnom konaní ohľadom reš-
titúcií a reštitučných nárokov?

5. V akej lehote právo na vydanie nehnuteľnosti od štátu (tzv. reštitučné právo) 
zaniká a v ktorých prípadoch?

6. Aké sú fázy reštitučného konania? (Resp., aký je základný postup v rámci 
reštitučného konania?)
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7. Čo si myslíte, je možné zákon č. 229/1991 Zb. chápať ako zákon striktne 
alebo demonštratívne upravujúci reštitučné tituly špecificky orientované 
do oblasti možnej zákonnej reštitúcie konfiškovaného poľnohospodárskeho 
majetku, resp. existujú aj iné reštitučné tituly poľnohospodárskeho majetku 
mimo režimu tohto spomenutého zákona?

8. Akú podobu alebo formu môže mať reštitučná náhrada v zmysle platných 
právnych predpisov v Slovenskej republike?

9. Aké druhy (resp. typy) pozemkov možno alebo nemožno vydať oprávneným 
osobám v rámci reštitúcií?

10. V prípade, že ide o pozemky, ktoré oprávnenému účastníkovi konania  
v rámci reštitúcie nemožno vydať v rámci uplatneného reštitučného nároku, 
aké má možnosti konajúci správny orgán voči oprávnenému účastníkovi 
konania pri vydávaní tzv. reštitučnej náhrady? 

11. Má (resp. mal) trvalý pobyt v Slovenskej republike vplyv na reštitučný ná-
rok?

12. Je v rámci reštitúcie nejak obmedzený reštitučný nárok na navrátenie po-
zemkového vlastníctva? Môže byť obmedzený nejakou výmerou pôdy?

13. Čo chápete pod pojmom „súbeh reštitučných nárokov“ a aké právne mož-
nosti ich riešenia prichádzajú v úvahu?

14. Prichádza do úvahy v rámci reštitučného konania aj tzv. restitutio in integ-
rum vo forme vydania pôvodného pozemku? Kedy je a kedy nie je prípust-
né?

15. Ak oprávnená osoba v rámci reštitúcie ešte pred prerokovaním ponuky ná-
hradného pozemku navrhne iný náhradný pozemok, aký potom bude po-
stup príslušného správneho orgánu?

16. Sú prípustné riadne opravné prostriedky v rámci reštitučného konania?
17. Sú prípustné mimoriadne opravné prostriedky v rámci reštitučného kona-

nia?
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XIV. ŠTRUKTÚRA ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY  
NA ÚSEKU POZEMKOVOM

XIV.A Základný prehľad

Vychádzajúc zo znenia zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlá-
dy a organizácii ústrednej štátnej správy môžeme konštatovať, že ústredným 
orgánom štátnej správy (ďalej aj „ÚOŠS“) na úseku pozemkovom je podľa § 9 
ods. 1 písm. c) a l) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kto-
ré je ÚOŠS pre oblasť pozemkových úprav, ochrany poľnohospodárskej pôdy 
a pozemkových spoločenstiev. 

S ohľadom na špecifickosť pozemku, ktorý je jedným zo základných deter-
minantov pozemkového práva, však môžeme pre pozemkový úsek identifikovať 
viacero ÚOŠS. Ide napríklad o Úrad geodézie kartografie a katastra SR, ktorý 
je ÚOŠS pre: 
a) geodéziu – vedný odbor zaoberajúci sa meraním a zobrazovaním zemského 

povrchu, zememeračstvo, 
b) kartografiu – vedný a technický odbor zaoberajúci sa vypracúvaním, zosta-

vovaním a používaním máp a
c) kataster – geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností.

Medzi ďalšie ÚOŠS, ktorých základné kompetenčné vymedzenie v zmysle 
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy môžeme zaradiť do štruktúry ÚOŠS pre úsek pozemkový, patria:
a) Ministerstvo hospodárstva SR – pre oblasť dobývania nerastného bohat-

stva, ochrany a využívania nerastných surovín, odštátnenie a privatizáciu 
majetku štátu,

b) Ministerstvo dopravy a výstavby SR – pre oblasť pozemnej dopravy, staveb-
níctva, tvorbu a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja,

c) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – pre ob-
lasť regionálneho rozvoja,

d) Ministerstvo vnútra SR – pre oblasť ochrany a správy štátnych hraníc, veci 
územného a správneho usporiadania,

e) Ministerstvo obrany SR – pre oblasť správy vojenských obvodov,
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f) Ministerstvo spravodlivosti SR – pre oblasť zabezpečovania výkonu znalec-
kej činnosti a

g) Ministerstvo životného prostredia SR – pre oblasť ochrany prírody a kraji-
ny, ekologických aspektov územného plánovania, posudzovania vplyvov na 
životné prostredie.

V štruktúre orgánov štátnej správy má významné postavenie miestna štátna 
správa, ktorá sa na základe reformy ESO – Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená 
verejná správa – transformovala zo špecializovanej štátnej správy, primárne re-
prezentovanej pozemkovým úradom a lesným úradom, na všeobecnú miestnu 
správu reprezentovanú sústavou okresných úradov – odborov pozemkových 
a lesných, ktoré vznikli spojením pozemkových úradov a lesných úradov. Jed-
ným z výsledkov reformy ESO bolo aj prijatie zákona č. 180/2013 Z. z. o or-
ganizácii miestnej štátnej správy. V zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. 
o organizácii miestnej štátnej správy je okresný úrad miestny orgán štátnej sprá
vy. Okresný úrad je preddavková organizácia Ministerstva vnútra SR a riadi ho 
prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda SR. V § 3 ods. 2 písm. b) pred-
metný zákon odkazuje na prílohu č. 2, ktorá ustanovuje sídla a územné obvody 
na úsekoch štátnej správy poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníc-
tva a pozemkových úprav – ktoré bezprostredne súvisia s pozemkovoprávnou 
agendou. Podľa tejto prílohy je odbor pozemkový a lesný súčasťou organizačnej 
štruktúry v rámci 49 okresných úradov. Týmto zákonom sa taktiež v zmysle § 8 
písm. b) a c) zrušili obvodné pozemkové úrady a obvodné lesné úrady.

Primárnu agendu – okresných úradov, odborov pozemkových a lesných – 
predstavuje agenda:
a) pozemkových úprav – upravená najmä v zákone č. 330/1991 Zb.,
b) ochrany poľnohospodárskej pôdy – upravená najmä v zákone č. 220/2014 Z. z.,
c) nájmu a podnájmu poľnohospodárskej pôdy – upravená najmä v zákone  

č. 504/2003 Z. z.,
d) pozemkových spoločenstiev – upravená najmä v ZoPS, 
e) poľovníctva – upravená najmä v zákone č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve,
f) vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom (reštitúcie) – upravená naj-

mä v zákone č. 229/1991 Zb. a zákone č. 503/2003 Z. z.,
g) užívania pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadanie 

vlastníctva k nim – upravená najmä v zákone č. 64/1997 Z. z. a
h) lesného hospodárstva – upravená najmä v zákone o lesoch.
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Kompetencie v oblasti pozemkovoprávnej agendy majú taktiež aj iné odbory 
okresných úradov. Ide o:
a) katastrálny odbor – spravuje katastrálny operát, posudzuje spôsobilosť ve-

rejných listín na zápis do katastra nehnuteľností, zapisuje práva k nehnuteľ-
nostiam, rozhoduje o vklade práv k nehnuteľnostiam, kontroluje a úradne 
overuje geometrické plány, rozhoduje a vykonáva opravu chýb v katastrál-
nom operáte, a

b) odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny, pre-
vencia a manažment introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, 
prevencia závažných priemyselných havárií, posudzovanie vplyvov na život-
né prostredie, štátna vodná správa, prevencia a náprava environmentálnych 
škôd. 

Významná úloha orgánov verejnej moci so zameraním na pozemkovopráv-
ne vzťahy spočíva v kontrole nakladania s pozemkami. Disponovanie s pozem-
kom nie je absolútne a často naráža na verejný záujem, ktorý môže byť napríklad 
vyjadrený ochranou produkčných schopností poľnohospodárskej pôdy. Tento 
verejný záujem primárne vyplýva z Ústavy SR (čl. 44 ods. 5), ale napríklad aj zo 
zákona č. 220/2004 Z. z. 

V kontexte zákona č. 220/2004 Z. z. je napríklad potrebné ochraňovať poľ-
nohospodársku pôdu pred degradáciou. Zákon tu upravuje kompetencie pre 
tzv. pôdnu službu – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, pôsobia-
ceho v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (ďalej 
aj „NPPC“), ktoré napríklad realizuje:
a) výskum adaptácie poľnohospodárstva vzhľadom na klimatické zmeny,
b) špecializovanú poradenskú, skúšobnú, koncepčnú prognostickú, expertíznu 

a projektovú činnosť neinvestičného charakteru,
c) prognostickú, koncepčnú, expertíznu a normotvornú činnosť pre potreby 

orgánov štátnej správy,
d) monitoring, akreditačnú a skúšobnú činnosť a
e) kontrolnú činnosť v rozsahu predmetu činnosti NPPC.

Významným poslaním NPPC je taktiež aj rozvíjanie medzinárodnej spo-
lupráce a jeho integrácia do medzinárodného vedeckovýskumného priestoru, 
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predovšetkým zapájaním sa do riešenia projektov v rámci programu EÚ H2020/
Horizon Europe17. 

Štátna odborná kontrola a skúšobníctvo v podmienkach rezortu Minister-
stva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je realizovaná prostredníctvom 
Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ďalej aj 

„ÚKSÚP“), ktorý zodpovedá za výkon úradnej kontroly a štátnej odbornej kon-
troly vstupov do poľnohospodárstva, vinohradníctva, vinárstva, ovocinárstva 
a ekologickej poľnohospodárskej výroby. Legislatívny rámec činnosti ÚKSÚP 
predstavuje zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách, zákon č. 309/2009 Z. z. o pod-
pore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ale-
bo napríklad aj zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových 
sedimentov do pôdy. UKSÚP napríklad18: 
a) metodicky vedie a vyhodnocuje agrochemické skúšanie poľnohospodárskej 

pôdy, 
b) vykonáva štatistické zisťovanie spotreby hnojív a
c) uzatvára dohody s fyzickými a právnickými osobami na vykonávanie odbe-

ru vzoriek na preskúšavanie poľnohospodársky využívanej pôdy.

XIV.B Právne predpisy

 – Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy.

 – Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
 – Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o  zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
 – Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zá-

kon).
 – Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy. 

17 Bližšie pozri: NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM. Vý
ročná správa o činnosti za rok 2020. Marec 2021. Dostupné na: <http://www.nppc.sk/pdf/VS/
VS%20NPPC%202020.pdf>.

18 Bližšie pozri: ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY. 
Výročná správa za rok 2020. Apríl 2021. Dostupné na: <https://www.uksup.sk/sk/o-nas-vyroc-
ne-spravy>.
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 – Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách. 

 – Zákon č. 220/2014 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 
a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zne-
čisťovania životného prostredia.

 – Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osa-
dách a vyporiadaní vlastníctva k nim. 

 – Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a do-
plnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 z. z. o niekto-
rých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

 – Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohos-
podárskeho podniku a lesných pozemkov.

 – Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. 
 – Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve.
 – Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 – Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
 – Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko 

účinnej kombinovanej výroby.
 – Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimen-

tov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.
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XIV.D Praktický príklad

Pán Milan mal záujem odňať svoje poľnohospodárske pozemky na nepoľ-
nohospodárske použitie na účely výstavby rodinného domu pre svoju dcéru 
Gabrielu. Gabriele povedal, že keď si všetko vybaví, môže začať stavať. Pani 
Gabriela preto poslala žiadosť o zmenu účelu pozemku pre potreby stavby ro-
dinného domu okresnému úradu katastrálnemu odboru.
1. Postupovala pani Gabriela správne?
2. Aká by bola reakcia okresného úradu, katastrálneho odboru na žiadosť pani 

Gabriely?
3. Ktorý správny orgán rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľ-

nohospodárske účely?

Pán Jaroslav – samostatne hospodáriaci roľník – mal už 2 roky po sebe na 
pozemku, na ktorom hospodáril, veľmi slabú úrodu. Rozhodol sa preto, že musí 
zvýšiť produkčné schopnosti svojho pozemku a následne na pozemku založí 
sad.
1. Na koho by sa mal pán Jaroslav obrátiť, aby zistil, aké sú produkčné vlast-

nosti pôdy na jeho pozemku?
2. Ktorý orgán by rozhodoval o tom, či môže mať pán Jaroslav na svojom po-

zemku založiť sad?
3. Ako by postupoval správny orgán, keby zistil, že pán Jaroslav svojou činnos-

ťou znížil produkčné vlastnosti pôdy?

Pán Kazimír, vlastník parcely s ornou pôdou o celkovej výmere 5000 m2, 
ktorú mal vo svojom výlučnom vlastníctve, sa rozhodol, že na danej parcele 
bude realizovať investičnú bytovú výstavbu. Časť tohto pozemku bola zales-
nená náletovými drevinami, a to do takej miery, že táto časť pozemku mala 
charakter lesa. 
1. Čo by mal pán Kazimír urobiť pre to, aby mohol realizovať investičnú bytovú 

výstavbu na svojom pozemku?
2. Ako by sa mal vysporiadať pán Kazimír so skutočnosťou, že časť pozemku – 

ornej pôdy – má v súčasnosti charakter lesa?
3. Na ktorý správny orgán by sa mal pán Kazimír obrátiť? 
4. Môže sa pán Kazimír obávať aj nejakej sankcie?
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Správny orgán vydal pánovi Kazimírovi nesúhlasné stanovisko vo veci jeho 
zámeru realizácie investičnej bytovej výstavby. Vo svojom stanovisku sa odvo-
lával aj na to, že v obci ešte nebola ukončená investičná bytová výstavba v inej 
lokalite. Pán Kazimír s rozhodnutím správneho orgánu nesúhlasil, keďže pre-
biehajúca investičná bytová výstavba mala úplne iný charakter než investičná 
bytová výstavba, ktorú plánoval realizovať pán Kazimír. Ten sa preto rozhodol 
napísať list ministrovi pôdohospodárstva, v ktorom sa sťažoval na neodborné 
posúdenie žiadosti pracovníkmi správneho orgánu. 
1. Postupoval pán Kazimír správne, keď napísal list ministrovi?
2. Aké má zákonné možnosti?
3. Môže proti takémuto zamietavému stanovisku podať opravný prostriedok?

Poľovné združenie Ester žiadalo okresný úrad o uznanie poľovného revíru. 
Do konania sa listom zapojilo aj poľovné združenie Kozlica, ktoré namietalo 
uznanie poľovného revíru, keďže časť poľovných pozemkov, ktoré na uznanie 
poľovného revíru navrhuje poľovné združenie Ester, je súčasťou poľovného reví-
ru poľovného združenia Kozlica, na ktorých sa už právo poľovníctva vykonáva. 
Vo svojom liste taktiež namietali aj skutočnosť, že nie všetci vlastníci poľov-
ných pozemkov boli poľovným združením Ester informovaní o tom, že na ich 
pozemkoch má vzniknúť poľovný revír. Okresný úrad poľovný revír neuznal 
z namietaného dôvodu a taktiež aj preto, že po odpočítaní výmery týchto po-
zemkov nedosahuje poľovné združenie Ester dostatočnú výmeru na uznanie 
poľovného revíru. Poľovné združenie Ester v rozhodnutí namietalo, že poľovné 
združenie Kozlica nie je účastníkom konania podľa správneho poriadku, a tak 
nemá okresný úrad prihliadať na ich list. Okresný úrad tieto argumenty poľov-
ného združenia Ester pri svojom rozhodovaní nezobral do úvahy.
1. Postupoval okresný úrad v súlade so zákonom, keď sa nezaoberal argumen-

tami poľovného združenia Ester?
2. Ktoré právne predpisy mal okresný úrad pri uznávania poľovného revíru 

aplikovať?
3. Ako by malo postupovať poľovné združenie Ester? Ktorému správnemu or-

gánu by malo adresovať odvolanie?
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XIV.E Judikatúra

Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 11. júla 2019, sp. zn. 8 Sžk 4/2018 
Záväzné stanovisko dotknutého orgánu nepodlieha súdnemu prieskumu, keď

že ide o opatrenie, ktorým nebolo trvalým spôsobom zasiahnuté do subjektívnych 
práv žalobcu, a preto až konečné meritórne rozhodnutie vo veci samej, vydané  
v územnom, prípadne stavebnom konaní, bude následne možné podrobiť súdne
mu prieskumu správnym súdom.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 2. júla 2020, sp. zn. 4 Sžk 5/2019 
Z prezentovaných rozhodnutí Najvyššieho súdu SR vyplýva, že ak správny 

orgán, v právomoci ktorého je postupom podľa § 16 zákona č. 274/2009 Z. z.  
o poľovníctve rozhodnúť o zaevidovaní alebo nezaevidovaní zmluvy o užívaní 
poľovného revíru, skúma splnenie podmienky podpísania zmluvy vlastníkmi spo
ločného poľovného revíru vlastniacimi najmenej nadpolovičnú väčšinu poľovných 
pozemkov z výmery poľovného revíru, je takýto postup v súlade s príslušnými cito
vanými ustanoveniami zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve. Žalobnú námietku, 
že správny orgán uvedeným postupom prekročil medze svojej právomoci orgánu 
verejnej správy a prisvojil si oprávnenia prislúchajúce súdom, preto považuje ka
sačný súd za nedôvodnú. Ak by žalovaný bol nadaný právomocou posudzovať 
platnosť alebo neplatnosť zmluvy o užívaní poľovného revíru, imanentnou súčas
ťou tejto právomoci by bola spôsobilosť enunciátom rozhodnutia deklarovať plat
nosť alebo neplatnosť určitého právneho úkonu. Je evidentné, že takúto právomoc 
žalovaný nemá, jednak z dôvodu zaradenia v štruktúre orgánov verejnej moci  
a jednak (z čisto formálneho hľadiska) preto, že na evidenciu zmluvy sa nevzťahu
je všeobecný predpis o správnom konaní, jeho výsledkom nie je rozhodnutie podľa 
§ 46 správneho poriadku s náležitosťami podľa § 47 správneho poriadku, z čoho 
vyplýva irelevancia námietok smerovaných proti tomu, že si procesným postupom 
a jeho výsledkom žalovaný takúto právomoc fakticky prisvojil.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 1. apríla 2015, sp. zn. 3 Sžr 87/20 14 
Ak odporca (odbor pozemkový a lesný) bez vykonania dokazovania v dosta

točnom rozsahu (a následne aj odôvodnenia) pozemky druhu „ostatná plocha“ 
zaradil do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, takýto jeho postup nie je možné 
kvalifikovať inak ako nedostatočné zistenie stavu veci, dôsledkom čoho je (vo vzťa
hu k týmto pozemkom) aj nesprávne právne posúdenie veci. Ak by sa preukázalo, 
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že netvorili poľnohospodársky pôdny fond, bola by vylúčená aplikácia zákona  
č. 503/2003 Z. z., pretože tento sa vzťahuje len na pozemky, ktoré sú, resp. boli 
poľnohospodárskou alebo lesnou pôdou.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 9. júna 2020, sp. zn. 1 KO 24/2019 
Vzhľadom na uvedené ZoPS neustanovuje právomoc Okresného úradu Nové 

Zámky rozhodovať o  skôr uvedenom návrhu žalobkyne o zrušení Pozemkové
ho spoločenstva urbárov a želiarov Šarkan (bod 10 tohto rozhodnutia), naopak 
uvedenú právomoc zveruje súdu (§ 6 ods. l písm. b) ZoPS). Najvyšší súd preto  
s poukazom na citované ustanovenie CSP sa stotožnil s návrhom Okresného úra
du Nové Zámky, že zo zákona nie je rozhodovanie o jej návrhu zverené správnemu 
orgánu, ale súdu v civilnom konaní (§ 4 CSP).

Uznesenie Ústavného súdu SR z 26. novembra 2014, sp. zn. II ÚS 820/2014 28 
Rozhodnutím správneho orgánu je každé rozhodnutie, ktorým sa zakladajú, 

menia, rušia alebo môžu byť priamo dotknuté práva a povinnosti právnických 
osôb a fyzických osôb. Takéto rozhodnutie možno vydať vo formalizovanom pro
cese (druhu správneho konania), alebo aj mimo takého formalizovaného procesu, 
bez uplatnenia konkrétnej procesnej úpravy. ... Preskúmaniu rozhodnutia neb
ráni, ak správny orgán použije formu, ktorá neobsahuje všetky inak predpísané 
náležitosti správneho rozhodnutia podľa všeobecných alebo osobitných procesných 
predpisov upravujúcich administratívny proces, prípadne použije formu obyčaj
ného listu, prípisu alebo obdobného spôsobu informovania o svojom rozhodnutí 
o právach alebo povinnostiach právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Ak nejde  
o rozhodnutie, ale len o úkon správneho orgánu, ktorého obsah nemá autoritatív
ny vzťah k žiadnej osobe, taký úkon nepodlieha súdnemu prieskumu. Základným 
rozlišovacím znakom takého úkonu je to, že správny orgán nevystupuje v úlohe 
vykonávateľa štátnej moci, ale len v pozícii oznamovateľa, inštruktora alebo or
gánu zodpovedného za agendu sťažností, potvrdení, overení a pod. Klasifikácia 
takýchto úkonov je vecou konkrétnej súdnej praxe a vzhľadom na mnohorakosť  
a variabilitu nemožno bližšie vymedziť znaky takých úkonov a postupov, ktoré im 
predchádzajú (Komentár k Občianskemu súdnemu poriadku k § 244, ASPI, stav 
k 23. októbru 2014).

Uznesenie Ústavného súdu SR z 22. októbra 2020, sp. zn. II. ÚS 463/2020-12 
Ako vyplýva z § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, držiteľ 

povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom 
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záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elek
trické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej 
sústavy; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za 
akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia 
stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého 
rozhodnutia. Podkladom pre vydanie preskúmavaného rozhodnutia žalovaného 
bolo okrem iného aj rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR, sekcie energeti
ky, č. 24928/2015411052303, z. 9. novembra 2015 (právoplatného 30. novem
bra 2015), ktorým bolo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a. s., vyda
né osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia... Podľa názoru najvyššieho 
súdu z uvedeného vyplýva, že žiadateľ o vyňatie lesných pozemkov bol osobou  
s iným právom k pozemku a stavbe v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zá
kona, a preto nebol povinný v zmysle § 7 ods. 3 zákona o lesoch k žiadosti priložiť 
súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého lesného pozemku a dohodu o určení 
výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv. Uvedenú 
otázku správne právne posúdili konajúce správne orgány, ako aj krajský súd, ktorý 
ich rozhodnutia preskúmal.

XIV.F Kontrolné otázky

1. Ktorý orgán štátnej správy je ústredným orgánom štátnej správy na úseku 
pozemkovom? Kto stojí na jeho čele?

2. Ktorý orgán štátnej správy je orgánom miestnej štátnej správy na úseku po-
zemkovom? Kto stojí na jeho čele?

3. Zamyslite sa nad významom štátnej správy na úseku pozemkovom.
4. Ktoré ústredné orgány štátnej správy regulujú pozemkovoprávnu agendu 

a prečo?
5. Aké kompetencie má ministerstvo vo vzťahu k ochrane poľnohospodárskej 

pôdy?
6. Určite ústredný orgán štátnej správy na úseku katastra. 
7. Aké kompetencie má okresný úrad, odbor katastra na úseku katastra?
8. Mala by byť miestna štátna správa na úseku pozemkovom všeobecná alebo 

špecializovaná?
9. Aké výhody prináša všeobecná miestna štátna správa na úseku pozemkovom?
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10. Aké kompetencie má pôdna služba vo vzťahu k ochrane poľnohospodárskej 
pôdy?

11. Popíšte význam Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospo-
dárskeho vo vzťahu k ochrane poľnohospodárskej pôdy.

12. Aká kompetencie zákon priznáva okresnému úradu vo veci odňatia poľno-
hospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske využitie? 

13. Aké kompetencie má okresný úrad v reštitučnom konaní?
14. Aké kompetencie a povinnosti má okresný úrad v prípravnej fáze konania 

o pozemkových úpravách?
15. Môže okresný úrad nejakým spôsobom zasiahnuť do vlastníckych práv ma-

jiteľa pozemku? Svoju odpoveď zdôvodnite.
16. Určite orgán miestnej štátnej správy na lesnom úseku. 
17. Súvisí nejakým spôsobom lesný úsek s pozemkovým úsekom? Súvislosti 

bližšie popíšte. 
18. Riadi sa pri regulácii poľovníctva okresný úrad správnym poriadkom?
19. Aké kompetencie má okresný úrad vo veci regulácie záhradkových osád? 
20. Ako vznikol na okresnom úrade odbor pozemkový a lesný?
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XV. SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND

XV.A Základný prehľad

Slovenský pozemkový fond bol zriadený po prijatí zákona č. 229/1991 Zb. 
Podľa § 17 tohto zákona pozemkový fond spravuje nehnuteľnosti vo vlastníctve 
štátu uvedené v § 1 ods. 1. Ustanovenie ďalej obsahuje výnimky vzťahujúce sa 
k nehnuteľnostiam, ktoré pozemkový fond nespravuje. Zákon definuje pozem-
kový fond ako právnickú osobu zriadenú zákonom. Pozemkový fond nie je 
štátny orgán. Môžeme ho však definovať ako orgán verejnej správy.

V  podmienkach Slovenska bol pozemkový fond zriadený zákonom  
č. 330/1991 Zb. Podľa § 34 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. „zriaďuje sa Slovenský 
pozemkový fond. Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje sa do podniko
vého registra. Sídlom pozemkového fondu je Bratislava. Pozemkový fond môže 
zriaďovať územné organizačné útvary a určovať ich sídla.“ Slovenský pozemkový 
fond (ďalej aj „SPF“) nie je zriadený na podnikanie a pri svojej činnosti sa riadi 
zákonom č. 330/1991 Zb. SPF koná vo verejnom záujme. Generálne riaditeľstvo 
SPF sídli v Bratislave. Podľa § 34 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. SPF: 
a) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené 

osobitným predpisom,
b) spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené 

osobitným predpisom,
c) nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy, okrem pozemkov, kto-

ré sú lesnými pozemkami a
d) nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy.

Správa a nakladanie s nehnuteľnosťami SPF sú regulované zákonom, ako aj 
podzákonnými právnymi predpismi, napríklad nariadením vlády č. 283/2010 Z. z.,  
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zá-
meny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom. SPF 
teda vstupuje do súkromnoprávnych vzťahov, vo svojej činnosti je však prísne 
limitovaný reguláciou zo strany štátu.

Orgánmi SPF sú:
a) rada SPF a
b) generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa.



171

XV. SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND

Podľa § 35a zákona č. 330/1991 Zb. „činnosť a hospodárenie pozemkového 
fondu kontroluje trinásťčlenná rada SPF“. Členovia rady SPF sú volení a odvo-
lávaní Národnou radou SR. Ôsmich členov rady SPF navrhuje vláda SR, ktorej 
jedného člena navrhuje Združenie miest a obcí Slovenska a jedného Slovenská 
poľnohospodárska a potravinová komora. Zvyšných piatich členov navrhuje 
Národná rada SR na základe pomerného politického zastúpenia v Národnej 
rade SR. Účelom vzniku rady SPF bolo zvýšenie verejnej kontroly pri nakladaní 
so zvereným majetkom. Jej spôsobom kreácie však môže dochádzať k politizácii 
SPF, čo môžeme považovať za neželaný stav. Práve preto bude potrebné v bu-
dúcnosti hľadať mechanizmy odpolitizovania činnosti SPF, a to napríklad otvo-
rením možností nominácií do rady SPF, alebo aj zvýšením funkčného obdobia, 
ktoré je v súčasnosti trojročné, a teda nepresahuje ani jedno volebné obdobie 
Národnej rady SR. 

Spolu s radou SPF medzi orgány SPF zaraďujeme generálneho riaditeľa a ná-
mestníka generálneho riaditeľa. Spoločne tvoria generálny riaditeľ s námestní-
kom štatutárny orgán SPF, čo sa okrem iného prejavuje aj v kontrasignácii zmlúv, 
kde SPF tvorí jednu zo zmluvných strán. Do svojej funkcie sú vymenúvaní vlá-
dou SR na návrh ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Činnosť SPF ria-
di generálny riaditeľ, ktorý rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach a zastupuje 
SPF aj navonok. Námestník preberá agendu generálneho riaditeľa v čase, keď je 
generálny riaditeľ neprítomný. 

Tým, že činnosťou SPF je správa nehnuteľného majetku, prevažne pozemkov, 
pre zefektívnenie svojej činnosti môže zriadiť regionálne pracoviská. V súčas-
nosti je štruktúra pracovísk reorganizovaná podľa špecializácie a nie podľa loka-
lizácie. Z regionálnych odborov SPF sa k 1. júnu 2021 stali centrá špecializujúce 
sa na konkrétny typ agendy, a to:
a) centrum nájmu – Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Rimavská Sobota,
b) centrum prevodov – Nitra, Trnava,
c) centrum špeciálnych prevodov – spolupracujúce najmä s Národnou diaľ-

ničnou spoločnosťou, správcami majetku štátu a samosprávou – Košice  
s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky,

d) centrum stanovísk a vecných bremien – Martin s pôsobnosťou pre celé úze-
mie Slovenskej republiky a

e) centrum administrácie rozhodnutí a opravných prostriedkov – Lučenec  
s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. 
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Primárna agenda SPF vyplýva z radu predpisov upravujúcich pozemkovo-
právne vzťahy a týka sa všetkých otázok správy zvereného majetku. Túto agendu 
je možne rozdeliť do niekoľkých okruhov:
a) nájom spravovaného majetku,
b) prevod spravovaného majetku,
c) reštitúcie,
d) usporiadanie vlastníctva,
e) poskytovanie stanovísk a schvaľovanie vecných bremien,
f) zastupovanie v pozemkových spoločenstvách,
g) zastupovanie v agende podľa poľovníckeho zákona a
h) výrub drevín.

XV.B Právne predpisy

 – Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľ-
nohospodárskemu majetku.

 – Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách.
 – Nariadenie vlády SR č. 283/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľnos-
tí Slovenským pozemkovým fondom. 

 – Nariadenie vlády SR č. 75/1993 Z. z. ktorým sa podrobnejšie upravuje po-
stup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov poľnohospodár-
skeho majetku.

XV.C Literatúra

 – FRANKOVÁ, M. a kol. Úvod do pozemkového práva. Beroun : Eva Rozkoto-
vá, 2014, 240 s. ISBN 978-80-87488-19-5.

 – GAISBACHER, J., PECEŇ, P. a kol. Základy pozemkového práva. Komentár. 
Šamorín : HEURÉKA, 1998, 462 s. ISBN 80-967653-3-7.

 – GAJNIAK, J. F. Pozemkové právo. Bratislava : STU, 2011, 230 s. ISBN 978-
80-227-3494-3.

 – PEKÁREK, M. a kol. Pozemkové právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, 331 s. ISBN 
978-80-7380-253-0.
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 – ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. 3. vyd. Bratislava : EUROUNION, 
2010, 312 s. ISBN: 978-80-89374-10-6.

 – PAVLOVIČ, M. Vývoj ustanovení upravujúcich zriadenie a  pôsobnosť 
Slovenského pozemkového fondu v zákone o pozemkových úpravách. In 
PAVLOVIČ, M. Zborník z XXI. ročníka medzinárodnej vedeckej – českopoľ
skoslovenskej konferencie práva životného prostredia. Bratislava : Wolters 
Kluwer SR, s. r. o., 2020, 322 s. ISBN 978-80-571-0314-1. 

XV.D Praktický príklad

V intraviláne obce Harvelka sa nachádzajú pozemky vo vlastníctve Sloven-
skej republiky. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, na základe ktorého sa 
má začať s výstavou nájomných obecných bytov na základe dobrých hospodár-
skych výsledkov obce. Pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky však nie sú 
určené na bývanie.
1. Ako má postupovať obec, keď chce začať stavať na pozemkoch Slovenskej 

republiky?
2. Ako má konať obec vo vzťahu k SPF?
3. Pripravte list obce pre SPF. Na základe analýzy zákona č. 330/1991 Zb.  

a podzákonných predpisov určite, čo všetko by mal takýto list obsahovať  
v prípade, že chce obec stavať na pozemku Slovenskej republiky.

Pán Jaroslav vlastní spoluvlastnícky podiel na pozemku, ktorý má v po-
dielovom spoluvlastníctve so Slovenskou republikou. Keďže sa ocitol v ťažkej 
životnej situácii, chcel tento pozemok predať. Jeho spoluvlastnícky podiel pred-
stavoval 35 000 m2. Pozemok parcela registra E má parcelné číslo 7, ide o ornú 
pôdu a nachádza sa v katastri obce Hrubá Borša. Tento pozemok chcel predať 
minimálne za 50 000 eur. Pán Jaroslav Vás požiadal o pomoc s týmto prípadom.
1. Čo by ste odporučili pánovi Jaroslavovi? Pripravte analýzu možností.
2. Na základe analýzy možností pripravte list s ponukou na predaj pozemku.
3. Môže SPF kúpiť pozemok za cenu, ktorú požaduje pán Jaroslav?

Pani Miriam mala záujem na svojom pozemku v priemyselnej zóne postaviť 
výrobné priestory spoločnosti na výrobu plyšových hračiek. Posledná vec, ktorá 
jej chýbala k úspešnej realizácii projektu, bolo zriadenie prístupu k pozemku, 
ktorý bol možný iba cez pozemok v správe SPF. Realizáciou projektu by pani 
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Miriam vytvorila v regióne s vyššou mierou nezamestnanosti 50 nových pracov-
ných miest. SPF napísala list so žiadosťou o vyjadrenie sa k vecnému bremenu 
už pred 4 mesiacmi, no do dnešného dňa nedostala žiadnu odpoveď. Pani Mi-
riam bola ochotná vybudovať cestu na vlastné náklady.
1. Pripravte list, ktorý pani Miriam zaslala SPF.
2. Prečo SPF pani Miriam neodpovedal ani po 4 mesiacoch?
3. Aké má pani Miriam možnosti, aby dosiahla odpoveď na svoju žiadosť?

Na pozemku v intraviláne mesta Sereď rastú stromy, ktoré ohrozujú chodcov 
a autá parkujúce v ich bezprostrednej blízkosti. Obyvatelia okolitých panelákov 
adresovali primátorovi prostredníctvom petície žiadosť o výrub týchto stromov.
1. Ako má postupovať primátor?
2. Kto má povinnosť tieto stromy odstrániť?
3. Pripravte list, ktorý v mene mesta zašle primátor.

XV.E Judikatúra

Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 2. februára 2010, sp. zn. 2 Sžo 417/2009 
Slovenský pozemkový fond je právnickou osobou, ktorá sa zapisuje do obchod

ného registra, nie je zriadená na podnikanie a ktorá svoju činnosť vykonáva podľa 
zákona č. 330/1991 Zb. a osobitných predpisov vo verejnom záujme a z tejto čin
nosti vznikajú práva a záväzky (§ 34 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb., § 1 
Štatútu Slovenského pozemkového fondu účinného od 1. januára 2002). Na účely 
spravovania nehnuteľností podľa ods. 3 pozemkový fond za podmienok ustanove
ných osobitnými predpismi (zákon č. 229/1991 Zb., zákon č. 503/2003 Z. z. atď.) 
a zákonom č. 330/1991 Zb. prevádza bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb 
pozemky, ak im nemožno podľa týchto predpisov vydať pôvodné pozemky, uzatvá
ra zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkoch ktorých je zriadená 
záhradková alebo chatová osada, a poskytuje ďalšiu súčinnosť pri uplatňovaní 
práv oprávnených osôb; povinnosti právnických osôb, ktoré pozemok držia, nie sú 
tým dotknuté (§ 34 ods. 4 písm. a/ zákona č. 330/1991 Zb.).

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11. októbra 2016, sp. zn. 1 Sžr 126/2014 
Z uvedených ustanovení pre Najvyšší súd nevyplýva porušenie čl. 2 ods. 2 

Ústavy SR, ak by správny orgán pripustil v správnom konaní znalecký posudok 
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od znalca, ktorého by do tohto konania neustanovil. Naopak, znalecký posudok 
predložený iným zadávateľom (t. j. Slovenským pozemkovým fondom, ktorý je 
súčasne aj účastníkom konania – § 6 písm. d/ zákona č. 64/1997 Z. z.) v správnom 
konaní má rovnakú relevanciu a výpovednú hodnotu ako znalecký posudok, kto
rý vyhotovil znalec ustanovený správnym orgánom. Navyše, z § 8 ods. 2 zákona  
č. 64/1997 Z. z. v citovanom znení, ktoré plní úlohu „ius specialis“ k úprave Správ
neho poriadku, nevyplýva žiadny záver, že iba správny orgán je oprávnený zadať 
uvedenú úlohu znalcovi, a preto bolo celkom oprávnené, že znalec túto úlohu,  
t. j. stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v konkrétne označenej záhradkovej 
osade, aj vykonal.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 19. mája 2010, sp. zn. 2 Sžo 433/2009 
Odvolací súd zastáva názor, že ťarchu vyrovnania formou náhradných pozem

kov žalovaný správny orgán nemôže preniesť na vlastníka pôvodných pozemkov, 
a preto jeho povinnosťou v súčinnosti so Slovenským pozemkovým fondom bolo 
žalobcovi ako vlastníkovi pôvodných pozemkov ponúknuť na vyrovnanie náhrad
né pozemky vo výmere a v kvalite zodpovedajúcej jeho pôvodným pozemkom  
v obvode pozemkových úprav a takúto ponuku s ním prerokovať. Finančná ná
hrada by prichádzala do úvahy len v krajnom prípade, a to predovšetkým v tom 
prípade, že vlastník pôvodných pozemkov odmietne na vyrovnanie náhradné po
zemky vo výmere a v kvalite zodpovedajúcej jeho pôvodným pozemkom. Takýto 
právny záver vyplýva aj z nálezu Ústavného súdu SR, č. PL. ÚS 17/00, uverejne
nom v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu SR pod sp. zn. 1/2001, ktorým 
bol odvolací súd pri rozhodovaní viazaný podľa § 246c ods. 1 v spojení s § 135 
ods. 1 OSP.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 4. novembra 2015, sp. zn. 4 Sžnz 2/2015 
Účelom zákona č. 229/1991 Zb. je zmiernenie následkov niektorých majetko

vých krívd z obdobia rokov 1948 až 1990, obnovenie pôvodných vlastníckych vzťa
hov k pôde a úprava niektorých vlastníckych vzťahov v uvedených súvislostiach. 
Pri výklade § 1 citovaného zákona o rozsahu pôsobnosti tohto zákona je potrebné 
mať na zreteli záujem oprávnených osôb, ak uplatnili výzvou nárok na vydanie 
veci, pôdy, budov a stavieb patriacich k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti, ak 
sa obrátili na organizácie, o ktorých podľa objektívnych hľadísk boli presvedčené, 
že ich majetok držia, a to v lehotách uvedených v zákone č. 229/1991 Zb. Štát  
a jeho orgány, ako aj obce, sú teda povinné postupovať v konaní podľa tohto 
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zákona v súlade so zákonnými záujmami osôb, ktorých ujma na základných ľud
ských právach a slobodách má byť aspoň čiastočne kompenzovaná. Tento výklad 
vychádza zo skutočnosti, že zmyslom všetkých reštitučných zákonov bolo zmier
nenie následkov niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo v rozhodnom 
období, pričom zákonodarca si bol vedomý, že odstránenie všetkých krívd nie je 
reálne a že sa musí uspokojiť len s nápravou krívd niektorých.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. júla 2012, sp. zn. 7 Cdo 93/2012 
Pri rozhodovaní o trovách konania sa uplatňuje zásada zodpovednosti za vý

sledok, ktorá je obmedzená iba v prípadoch, v ktorých to zákon expressis verbis 
upravuje. Ďalšou všeobecne platnou zásadou je, že účastník konania má právo 
iba na náhradu tých trov konania, ktoré boli potrebné na účelné uplatňovanie 
alebo bránenie práva. Nemožno preto priznať náhradu trov konania, hoci aj plne 
úspešnému účastníkovi konania, v prípade, ak má náhrada trov pozostávať z trov, 
ktoré neboli účelne vynaložené. Účelnosť vynaložených trov bude vždy závisieť od 
konkrétnych okolností danej veci. Záver o neúčelnosti trov právneho zastúpenia 
(v konaní úspešných) žalovaných odvolací súd vyvodil z právneho názoru, podľa 
ktorého nie je možné považovať za účelne vynaložené trovy konania pozostáva
júce z odmeny advokáta v prípade, ak právnická osoba (Slovenský pozemkový 
fond), ktorá udelila plnú moc na zastupovanie v konaní advokátovi, zamestnáva 
osoby s právnickým vzdelaním, alebo má aj vlastný právny útvar. Akceptácia ne
účelnosti trov konania (právneho zastúpenia) v týchto prípadoch by v konečnom 
dôsledku znamenala, že účastník konania, ktorý zamestnáva osoby s právnickým 
vzdelaním alebo sám má právnické vzdelanie, musí znášať aj trovy právneho za
stúpenia sám.

XV.F Kontrolné otázky

1. Definujte SPF.
2. Aký význam z pohľadu spoločnosti má SPF?
3. Je možné na SPF aplikovať zásady správneho konania?
4. Je možné na SPF aplikovať správny poriadok?
5. Prečo má SPF regionálne organizačné zložky?
6. Kto stojí na čele SPF?
7. Kto za SPF podpisuje zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov?
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8. Ako funguje kontrola v SPF?
9. Aké nehnuteľnosti spravuje SPF?
10. V akých konaniach vystupuje SPF za štát?
11. Vystupuje SPF aj v súdnych konaniach týkajúcich sa nehnuteľností, pri kto-

rých je sporné vlastníctvo?
12. Akým spôsobom sa kreuje rada SPF? Kto stojí na jej čele?
13. Aké úlohy realizuje rada SPF?
14. Za akých podmienok môže SPF kúpiť majetok do vlastníctva Slovenskej 

republiky?



178

PRAKTIKUM POZEMKOVÉHO PRÁVA

XVI. POZEMKOVÉ PRÁVO V KONTEXTE OCHRANY 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

XVI.A Základný prehľad

XVI.A.1 Pôda a jej význam z pohľadu ochrany životného prostredia

Na pôdu nazerá právo z viacerých pohľadov, čo súvisí s tým, čo predstavu-
je pôda v predmetnom odvetí práva. A to buď ako na časť zemského povrchu, 
alebo ako na hmotnú časť najvrchnejšej vrstvy Zeme. Zákon č. 220/2004 Z. z. 
definuje pôdu ako prírodný útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom po-
vrchu ako produkt vzájomného pôsobenia klimatických podmienok, organiz-
mov, človeka, reliéfu a materských hornín.19 Zákon definuje poľnohospodársku 
pôdu ako produkčne potenciálnu pôdu evidovanú v katastri nehnuteľností ako 
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.20 
Predmetom tejto právnej úpravy je teda ochraňovať vlastnosti a funkcie poľno-
hospodárskej pôdy, zabezpečovať jej trvalo udržateľné obhospodarovanie a poľ-
nohospodárske využívanie. Zákon č. 220/2004 Z. z. sa zameriava na ochranu 
environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy, medzi ktoré zákonodarca 
zaradil produkciu biomasy, filtráciu, neutralizáciu a premenu látok v prírode  
a udržiavanie ekologického a genetického potenciálu živých organizmov v prí-
rode.21 Poľnohospodárska pôda zaberá v súčasnosti 48,5 % celkovej výmery 
Slovenskej republiky. Význam pôdy ako jedinečného a neobnoviteľného prí-
rodného zdroja, konkrétnejšie poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, vyzdvi-
hol aj samotný zákonodarca a prostredníctvom novelizácie Ústavy SR22 jej bola 
poskytnutá osobitná ústavná ochrana.23

19 Ustanovenie § 2 písm. a) zákona č. 220/2004 Z. z.
20 Tamže.
21 Tamže, § 1 písm. b).
22 Ústava SR.
23 Ustanovenie čl. 44 ods. 4 Ústavy SR: „Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu 

poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné 
prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živo
číchov.“

 Ustanovenie čl. 44 ods. 5 Ústavy SR: „Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné 
prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.“
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XVI.A.2 Niektoré opatrenia na zamedzenie degradácie pôdy

Pôda ako jedna z najvýznamnejších zložiek životného prostredia zároveň 
predstavuje ľahko zničiteľný prírodný zdroj, ktorý umožňuje život živým or-
ganizmom na nej. Druhá časť zákona č. 220/2004 Z. z. upravuje zásady trvalo 
udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdy a obhospodarovania poľno-
hospodárskej pôdy a zásady jej ochrany. Je potrebné zvýrazniť, že právo v tejto 
oblasti ukladá povinnosti predovšetkým vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi 
poľnohospodárskej pôdy (ďalej aj „užívateľ pôdy“). Zákon ukladá užívateľovi 
pôdy zoznam všeobecných povinností zameraných na ochranu kvantity a kva-
lity poľnohospodárskej pôdy, akými sú napríklad:
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kva-

litatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred 
jej poškodením a degradáciou,

b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak oso-
bitný predpis neustanovuje inak,

c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená 
ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných 
procesov v krajinnom prostredí a

d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou 
v katastri.  

Právna úprava kladie veľký dôraz na ochranu pred rôznymi zdrojmi ohro-
zenia, pričom špecifickú právnu úpravu nájdeme v prípadoch ochrany prírody 
proti šiestim špecifickým ohrozeniam, a to pred:
a) degradáciou,
b) eróziou,
c) zhutnením,
d) rizikovými látkami a
e) stratou organickej hmoty.

Významnú úlohu pri ochrane poľnohospodárskej zohráva tzv. Pôdna služba, 
ktorú vykonáva Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v rámci svojej 
odbornej činnosti.24 Medzi jej hlavné úlohy patrí vykonávať prieskum poľno-
hospodárskych pôd a následne v oblastiach ohrozených degradáciou navrhovať 
ochranné opatrenia zamerané na jej zmiernenie a odstránenie. Pôdna služba 

24 Tamže, § 4 ods. 1.
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vykonáva odborný dohľad nad ochranou vlastností a funkcií poľnohospodár-
skej pôdy. V prípade, že je zistené, že užívateľ neposkytuje dostatočnú ochra-
nu pred jedným z uvedených špecifických ohrození, Pôdna služba spracuje 
návrh opatrení pred konkrétnym ohrozením, ktoré navrhne príslušnému or-
gánu ochrany pôdy (miestne príslušný okresný úrad), ktorý ich uloží vykonať 
užívateľovi pôdy.25 

XVI.A.3 Vplyv zmeny klímy na pôdu

V súčasnosti už nikto nemôže popierať existenciu a zľahčovať závažnosť 
zmeny klímy. Jej prejavy sú v posledných rokoch citeľné aj na území Sloven-
skej republiky, kde sa za obdobie rokov 1881 až 2017 priemerná teplota zvýšila 
o približne 1,7 °C. Negatívnym následkom zmeny klímy sú aj ďalšie prejavy, 
ktoré ohrozujú oblasť poľnohospodárstva, ktorá je veľmi závislá od klimatických 
podmienok. Medzi najnegatívnejšie prejavy, ktoré vplývajú na poľnohospodár-
stvo, môžeme zaradiť: rozdielny trend ročných úhrnov atmosférických zrážok, 
pokles relatívnej vlhkosti vzduchu, vzrast výparu vody, pokles vlhkosti pôdy či 
častejšie a intenzívnejšie extrémne prejavy počasia, ako sú búrky, víchrice, dlhé 
obdobia sucha atď.

Zmena klímy prináša veľa negatívnych faktorov pre oblasť poľnohospodár-
stva a výrazne ohrozuje aj pôdu samotnú.26 Stratégia adaptácie Slovenskej re-
publiky na zmenu klímy identifikovala relatívne veľký zoznam predpoklada-
ných negatívnych dôsledkov zmeny klímy na poľnohospodárstvo:
a) zmeny v druhovom zložení, počte a miestach výskytu škodlivých organiz-

mov (chorôb, škodcov, burín), ale najmä v náraste počtu hospodársky vý-
znamných škodlivých organizmov,

b) zmeny teplotnej zabezpečenosti rastlinnej výroby,
c) zmeny fenologických pomerov a agroklimatického produkčného poten ciálu,
d) zmeny v rozdelení a množstve spadnutých zrážok a vlhkostnej zabezpeče-

nosti,
e) zmeny podmienok prezimovania ozimín (absencie snehovej pokrývky),

25 Viac pozri v kapitole VI.
26 Bližšie pozri napríklad Medzivládny panel pre zmenu klímy: Special Report: Climate Chan

ge and Land An IPCC. An Special Report on climate change, desertification, land degradation, 
sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. 
Dostupné na: <https://www.ipcc.ch/srccl/>.
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f) zmeny pôdnej diverzity a fyzikálnych a chemických vlastností pôdy,
g) zvýšená veterná erózia a
h) úplná zmena alebo strata produkcie poľnohospodárskych plodín, a to najmä 

v dôsledku sucha.

XVI.A.4 Sekvestrácia uhlíka v pôde

Za jeden z hlavných problémov, ktorým pôda (a predovšetkým poľnohos-
podárska pôda) už v súčasnosti trpí, je strata pôdnej organickej hmoty a pre-
dovšetkým jej hlavnej zložky – pôdneho organického uhlíka. Ten predstavuje 
látkový a energetický základ pre biologické procesy prebiehajúce v pôde, a tým 
aj väčšiny produkčných a mimo produkčných funkcií pôdy. Pôda celkovo pred-
stavuje najväčší rezervoár uhlíka, ktorý sa však, najmä pre intenzívnu poľnohos-
podársku činnosť, pomaly z pôdy uvoľňuje.

Fakt, že sa pôdny rezervoár uhlíka „vyprázdňuje“, neznamená, že tento pro-
ces nie je zvrátiteľný alebo že postupne prídeme o všetok uhlík zachytený v pôde. 
Práve naopak, existuje riešenie tohto problému, a to vo forme sekvestrácie uh-
líka v pôde. Sekvestráciou uhlíka vo všeobecnosti označujeme prenos atmosfé-
rického uhlíka do iných rezervoárov, vrátane oceánskych, pedologických, bio-
tických a geologických vrstiev na účely zníženia množstva uhlíka v atmosfére. 
Ak sa chceme zamerať na biologickú sekvestráciu uhlíka v pôde, tú je možné 
dosiahnuť prostredníctvom zmeny využívania pôdy, zalesňovaním, revegetá-
ciou a postupmi, ktoré zvyšujú uhlík v poľnohospodárskych pôdach (spôsoby 
obhospodarovania pôdy, pastvín atď.).27

XVI.A.5 Pozemkové úpravy ako nástroj ochrany a tvorby životného prostredia

Vzťah ochrany životného prostredia a pozemkových úprav je daný len sa-
motnou definíciou pozemkových úprav, ktorá kladie dôraz na celospolo-
čenské požiadavky na tvorbu krajiny a životného prostredia.28 Podrobnosti 

27 Bližšie pozri napríklad GREŠOVÁ, L., MICHALOVIČ, M. Sekvestrácia uhlíka v poľnohos-
podárskych pôdach - súčasný stav a možnosti ďalšieho rozvoja. In Půda v právních vztazích –  
aktuální otázky. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 

28 Ustanovenie § 19 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. definuje pozemkové úpravy: „Pozemkovými 
úpravami sú zmeny v usporiadaní pozemkov na určitom území vykonané na účely vytvorenia 
pôdne ucelených hospodárskych jednotiek podľa potrieb jednotlivých vlastníkov pôdy a s ich súhla
som a podľa celospoločenských požiadaviek na tvorbu krajiny, životného prostredia a na investičnú 
výstavbu.“
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následne rozpracováva samotný zákon č. 330/1991 Zb., ktorý jednak odkazuje 
na ochranu životného prostredia vo vymedzení obsahu pozemkových úprav29 
a jednak ustanovením, že pozemkové úpravy zahŕňajú, okrem iného, biologické 
a ekologické opatrenia súvisiace s novým usporiadaním právnych pomerov.30

Za významné považujeme aj to, že zákonodarca zaradil medzi dôvody na 
vykonanie pozemkových úprav napríklad situáciu, ak:
a) je to potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stabi-

lity v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny,
b) je to potrebné v prípade obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stabi-

lity v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny,
c) má dôjsť k obmedzeniu poľnohospodárskej alebo lesnej výroby z dôvodu 

vyhlásenia ochranných pásiem, chránených území alebo z iných dôvodov a
d) je potrebné riešiť dôsledky živelných pohrôm. 

Veľký význam pri vykonávaní pozemkových úprav majú tzv. spoločné za-
riadenia a opatrenia. Zákon č. 330/1991 Zb. za spoločné zariadenia a opatrenia, 
ktoré slúžia vlastníkom pozemkov a v obvode pozemkových, ustanovil nasle-
dujúce:
a) cestné komunikácie (poľné cesty a lesné cesty) slúžiace na sprístupnenie 

pozemkov a súvisiace stavby (mosty, priepusty, železničné priecestia a pod.),
b) protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou  

a vodnou eróziou a súvisiace stavby (zatrávnenia, zalesnenia, vetrolamy, vsa-
kovacie pásy, terasy, prehrádzky a prieľahy),

c) opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vy-
tvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny (biokoridory, 
biocentrá, interakčné prvky, sprievodná zeleň) a

d) vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými 
vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového defi-
citu (nádrže, poldre, odvodnenia a závlahy).

29 Ustanovenie § 1 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. vymedzuje obsah pozemkových úprav ako 
„racio nálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného 
nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo verejnom 
záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného 
systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovoekonomickými 
hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka“.

30 Tamže, § 1 ods. 2 písm. b).
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Úspešné a komplexné vykonanie pozemkových úprav bude mať pozitívny 
vplyv na stav životného prostredia v Slovenskej republike. Vybudovaním všet-
kých potrebných (a ideálne aj tých vhodných) spoločných zariadení a vybu-
dovaním sa pozemky vstupujúce do pozemkových úprav stanú kvalitnejšími 
z viacerých hľadísk. Vybudovaním cestných komunikácií sa tieto stanú dostup-
nejšie pre majiteľov, vykonaním protieróznych opatrení sa chráni sa ochraňu-
je kvalita a kvantita poľnohospodárskej pôdy a jednotlivé opatrenia slúžiace 
ochrane životného prostredia môže pomôcť primárne biodiverzite, rastlinstvu 
a živočíšstvu, zlepšujú sa mikroklimatické podmienky pozemkov atď.

XVI.B Právne predpisy

 – Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb..
 – Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
 – Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho po-

zemku.
 – Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 

vôd.
 – Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 – Zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
 – Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 – Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd.
 – Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
 – Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľ-

nohospodárskemu majetku.
 – Vyhláška MPHRV SR č. 12/2009 o ochrane lesných pozemkov pri územ-

noplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov.
 – Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 508/2004 Z. z., ktorou sa 

vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospo-
dárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii  
a kontrole znečisťovania životného prostredia.

 – Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 245/2005 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov labora-
tórnych a vegetačných skúšok hnojív.
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 – Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 151/2016 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní  
a používaní hnojív.

 – Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 12/2009  
o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí 
a obmedzení z plnenia funkcií lesov.

XVI.C Literatúra

 – ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. Bratislava : EUROUNION, 2006.
 – PEKÁREK, M. a kol. Pozemkové právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010.
 – VARGAEŠTOK, P., SLAMKA, M. Zákon o nájme poľnohospodárskych po

zemkov, poľnohospodárskom podniku a lesných pozemkov. Komentár. Brati-
slava : Wolters Kluwer, 2019.

 – CEPEK, B. Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť. Plzeň : Aleš 
Čeněk, 2015.

 – TKÁČIKOVÁ, J., VOMÁČKA, V., ŽIDEK, D. Půda v právních vztazích – 
aktuální otázky. Brno : Masarykova univerzita, 2020.

XVI.D Praktický príklad

Pán Miroslav D. je vlastníkom dvoch pozemkov v k. ú. Nová Baňa. Prvý 
pozemok má rozlohu 15 455 m2, druhý pozemok má rozlohu 4 605 m2. Obidva 
pozemky sú na liste vlastníctva zapísané ako trvalo trávnatý porast, keďže na 
obidvoch sa zvykol pásť v minulosti dobytok už zaniknutého družstva. Odvtedy 
obidva pozemky zarástli stromami a začínajú vyzerať skôr ako mladý les než 
ako lúky alebo pastviny. Pán Miroslav chcel zmeniť tieto pozemky na les, aby 
na ňom mohol hospodáriť. Prvý pozemok sa nachádza vyššie na kopci a spadá 
do tretieho stupňa územnej ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. Druhý 
pozemok sa nachádza v hraniciach zastavaného územia obce a spadá iba do 
prvého stupňa územnej ochrany v zmysle uvedeného zákona. 

Okresný úrad Žarnovica – Pozemkový a lesný odbor rozhodol, že ani jeden 
z pozemkov nemôže byť zmenený na lesný pozemok, na základe toho, že Okres-
ný úrad Žarnovica – Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal nesúhlasné 
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záväzné stanoviská s týmito zmenami. Dôvodom bolo, že súčasný stav si to 
nevyžaduje a na pozemkoch je významný biotop poľného typu. Pán Miroslav 
D. by sa rád odvolal proti týmto rozhodnutiam, a preto vyhľadal Vašu pomoc 
s riešením tohto problému.
1. Je Okresný úrad Žarnovica – Pozemkový a lesný odbor povinný rozhod-

núť v súlade so stanoviskom príslušného orgánu starostlivosti o životné 
prostredie?

2. Boli záväzné stanoviská s navrhovanými zmenami vydané v súlade s prá-
vom?

3. Pán Miroslav Vás upozornil, že nikto z Okresného úradu Žarnovica sa nebol 
na predmetné pozemky pozrieť a rozhodlo sa len „od stola“ – má to nejaký 
význam z pohľadu práva?

4. Ak by pán Miroslav chcel na týchto pozemkoch osadiť fotovoltaické články 
na 9 rokov, aké rozhodnutia by potreboval pri jednotlivých pozemkoch?

5. Bol by v tomto prípade pán Miroslav povinný platiť nejaké peňažné plnenie?
6. Ak by bolo rozhodnuté o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy na ne-

poľnohospodárske účely – stavbu slnečnej farmy, aké povinnosti v súvislosti 
s ochranou pôdy by mal pán Miroslav?

Spoločnosť Nože a Nožíky, a. s., je vlastníkom troch pozemkov na okraji 
dediny Veľká mača, ktoré kúpila pred piatimi rokmi od zanikajúceho družstva 
Veľká mača. Ide o:

 – Pozemok A: rozloha 21 000 m2 – orná pôda,
 – Pozemok B: rozloha 12 400 m2 – ostatné plochy, a
 – Pozemok C: rozloha 4 200 m2 – trvalý trávnatý porast

Spoločnosť sa na Vás obrátila pri riešení problému: bola jej uložená pokuta 
vo výške 100 000 eur za to, že na svojich pozemkoch nevykonáva poľnohospo-
dársku činnosť a sú zarastené rôznymi rastlinami a náletovými drevinami. 

Idete na prvé stretnutie s klientom, rozhodnutie o uložení pokuty Vám uká-
žu až na mieste a Vy si musíte pripraviť základné informácie pre klienta, a to 
len na základe uvedeného:
1. Aký orgán rozhodol o uložení pokuty voči spoločnosti Nože a nožíky, a. s.?
2. Aký typ zodpovednosti jej voči spoločnosti bol pravdepodobne vyvodený?
3. Akého deliktu sa pravdepodobne spoločnosť dopustila?
4. Je možné považovať rozhodnutie za zákonné?
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5. Je možné považovať rozhodnutie za správne?
6. Čo možno predpokladať, že bolo (okrem uloženia pokuty) súčasťou ro-

zhodnutia?

XVI.E Judikatúra

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. februára 2004, sp. zn. 1 Sžr 12/2013
Podľa názoru odvolacieho súdu bolo nesporným, že v predmetnej lesnej ceste 

ide o spoločné zariadenie slúžiace všetkým vlastníkom v obvode pozemkových 
úprav v zmysle § 12 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. Zároveň v súlade s riadne 
schválenými a teda platnými a záväznými ZUNP, ako aj v súlade s § 11 ods. 19 zá
kona č. 330/1991 Zb. sa malo vlastníctvo k takémuto zariadeniu previezť na obec. 
Náhradou za uvedené prevedenie vlastníckeho práva (resp. obmedzenie vlastníc
keho práva žalobcu) bolo vecné plnenie obce Slaská – a to správa a údržba uvede
nej cesty. Nemožno preto dať za pravdu žalobcovi, že došlo de facto k vyvlastneniu 
jeho pozemku bez náhrady a v rozpore so zákonmi aj ústavou. 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. apríla 2016, sp. zn. 6 Sžr 144/2014
Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. patrí vlastníkom pozemkov za po

zemky podliehajúce pozemkovým úpravám vyrovnanie zodpovedajúce hodnote 
ich pozemkov a trvalých porastov, ktoré sa na nich nachádzajú; vyrovnanie patrí 
aj vlastníkom spoluvlastníckych podielov, pričom obvodný pozemkový úrad musí 
zohľadniť úbytky pre spoločné zariadenia a opatrenia podľa § 12 ods. 7 zákona  
č. 330/1991 Zb. Cieľom pozemkových úprav v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. nie 
je drobenie pozemkov, ale naopak sceľovanie rozdrobených parciel do ekonomic
kejších celkov, v dôsledku ktorých vlastníkovi parciel zaniká vlastníctvo voči dovte
dajším drobným parcelám a stáva sa vlastníkom novo vymeranej ucelenej plochy 
tak, ako to vyplýva z konania správnych orgánov v danom prípade.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 9. februára 2011, sp. zn. 5 Nds 1/2011
Odporca podľa zákona č. 330/1991 Zb. koná ako orgán štátnej správy v ob

lasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 5 ods. 2 písm. c/)  
a jeho rozhodnutia a postupy podľa tohto zákona sa preto považujú za rozhodnu
tia a postupy v oblasti verejnej správy. Takto potom aj vzťah medzi navrhovate
ľom ako účastníkom pozemkových úprav a odporcom ako orgánom štátnej správy  
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v oblasti pozemkových úprav je vzťahom verejnoprávnym vyplývajúcim zo zákona 
č. 330/1991 Zb. a nemožno ho považovať za vzťah občianskoprávny. Na základe 
uvedeného Najvyšší súd SR dospel k záveru, že bez ohľadu na žalobný petit, ako 
aj na skutočnosť, že v správnom súdnictve nemožno vydať predbežné opatrenie  
(§ 246c ods. 1, veta prvá OSP a ZSP č. 22/1998), daná vec nepatrí do všeobecného 
občianskoprávneho súdnictva, ale patrí do súdnictva správneho.

Rozsudok Krajského súdu Trnava z 15. apríla 2020, sp. zn. 20 S 35/2019
Nad rámec žalobných bodov však správny súd uvádza, že tvrdeniu žalobcu 

o neúčelnosti a o rozpore návrhu vybudovania vetrolamov ako protieróznych 
opatrení so zákonom č. 220/2004 Z. z. nemožno prisvedčiť, a to predovšetkým  
s prihliadnutím na účel pozemkových úprav, na závery MÚSES vypracované pre 
účely projektu pozemkových úprav (§ 1 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.), ako aj  
s prihliadnutím na všeobecne známy trend klimatických zmien s dopadom na prí
rodné zmeny územia v dôsledku zmien počasia (zvýšená veternosť, neprimerane 
dlhé suchá striedajúce sa s prívalovými dažďami, nedostatkom snehovej pokrýv
ky v zimnom období atď.), ktoré v otvorenom priestore rovinatej krajiny a pôdy 
dotknutej pozemkovými úpravami nepochybne môžu mať z dlhodobého hľadiska 
nepriaznivý vplyv nielen na rozsah veternej erózie najkvalitnejšej pôdy, ale aj na 
tvorbu podzemných vôd a na celkové narušenie potrebnej biodiverzity a ekologic
kej stability územia. S ohľadom na uvedené sa argumentácia žalobcu, apelujúca 
na dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z. z. alebo poukazujúca na hrozbu nenapra
viteľnej závažnej ujmy na životnom prostredí predelením pozemkových celkov ne
účelnými vetrolamami (čl. V ods. 6 žaloby), javí ako protirečivá a nekonzistentná. 
Preto možno prijať záver, že zapracovanie vetrolamov do VZFUÚ a zmenšovanie 
pôdnych celkov poľnohospodárskej pôdy nechránenej pred vplyvmi klimatických 
zmien sa s odstupom času ukazuje ako dobrý trend aj za cenu zmenšenia pôdnych 
celkov a z krátkodobého hľadiska aj za cenu predpokladaných nižších výnosov 
získavaných z poľnohospodárskej výroby alebo pestovania poľnohospodárskych 
plodín.

XVI.F Kontrolné otázky

1. Ako nazerá právo všeobecne na pôdu?
2. Zadefinujte pojmy „pôda“, „pozemok“ a „poľnohospodárska pôda“ s odkaz-

mi na príslušné ustanovenia slovenského právneho poriadku.
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3. Uveďte základný právny predpis na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy 
a uveďte jeho predmet.

4. Uveďte, kto vykonáva prieskum poľnohospodárskych pôd a navrhuje 
ochranné opatrenia zamerané na zmiernenie a odstránenie degradácie pôdy.

5. Ako by sa mala oblasť poľnohospodárstva pripraviť na zmenu klímy a jej 
negatívne dôsledky?

6. Vyhľadajte a popíšte príklady sekvestrácie uhlíka v pôde.
7. Uveďte, aký význam má ochrana životného prostredia v oblasti pozemko-

vých úprav.
8. Vyhľadajte a popíšte jednotlivé spoločné zariadenia a opatrenia, ktoré je 

možné zriadiť v procese pozemkových úprav, a aké pozitíva ich zriadenie 
prináša.
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