
NOVELA OBČIANSKEHO SÚDNEHO PORIADKU 

Dňa 15. októbra 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 384/2008 Z. z., kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Najnovšie vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál, ktoré
Vám dnes prinášame, sme pre Vás spracovali s ambíciou sprostredkovať
Vám čo najskôr všetky zmeny vyplývajúce z novely Občianskeho súdneho
poriadku vykonanej vyššie citovaným zákonom. Aktuálny bulletin Vás
v prehľadnej a súhrnnej forme podrobne oboznámi s obsahom a dô -
sled kami tejto novely Občianskeho súdneho poriadku.

Už na tomto mieste si dovoľujeme dať Vám do pozornosti, že z usta no -
venia § 372p ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku po účinnosti vyš šie
ci tovaného zákona vyplýva, že na konania začaté pred 15. októbrom 2008
sa použijú predpisy účinné od 15. októbra 2008, ak nie je ďalej usta no-
vené inak.
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Zákon č. 384/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení ne-
skorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je v ďalšom texte označovaný len ako „novela
Občianskeho súdneho poriadku“ alebo len „novela OSP“ alebo len „novela“. 

V tomto dokumente sú zvýraznené tieto jeho časti textu:

– ustanovenia OSP, ktorých sa týka predmetná novela,
– spôsob, akým bolo konkrétne ustanovenie OSP novelizované, a to 

ak novela mení celé znenie ustanovenia, je pri tomto spôsobe novelizácie v texte tohto dokumentu okrem
dotknutého ustanovenia vždy uvedené aj jeho plné znenie, 
ak novela doplnila nové ustanovenie, uvádzame pri tomto spôsobe novelizácie v tex te tohto dokumentu okrem
dotknutého ustanovenia aj jeho plné znenie, zvýraz nené pod ľa povahy a rozsahu doplnenia, 
ak novela mení časť ustanovenia, je pri tomto spôsobe novelizácie v texte tohto do kumentu okrem dotknu-
tého ustanovenia uvedený aj dôsledok tejto zmeny, prípadne aj s celým zmeneným znením ustanovenia, 
ak novela vypustila celé ustanovenie, uvádzame pri tomto spôsobe novelizácie v tex te tohto dokumentu
okrem dotknutého ustanovenia aj prípadné súvisiace zmeny (napríklad zmeny týkajúce sa označenia ďalších
odsekov),

– doplnené časti ustanovení, pričom tieto sú zvýraznené vždy, ak ide o kratšie doplnenie ustanovenia a v prí -
pa de, ak je doplnenie rozsiahlejšie, zvýraznenie v texte tohto dokumentu zohľadňuje zachovanie prehľad-
nosti textu, v tomto prípade sú v texte zvý raznené aspoň nosné pojmy alebo dôsledky tohto doplnenia (ak
je napríklad v texte pri citovaní konkrétneho ustanovenia OSP zvýraznené jediné slovo, jedná sa o prípad,
keď novela zmenila v znení citovaného ustanovenia OSP len jediné slovo),

– dô ležité dôsledky novelizácie (napríklad predĺženie lehoty), prípadne iné dôležité sku točnosti (napríklad
pre pojenie na iné ustanovenie OSP), na ktoré sme považovali za dôležité upriamiť Vašu pozornosť.

V prípade, ak zmeny v niektorom ustanovení OSP súvisia s úpravou iného (iných) usta no  venia (ustanovení),
upozorňujeme na vzájomnú prepojenosť týchto zmien priamo v tex te.

Opakované zmeny, najmä zmeny v terminológii, uvádzame vo väčšine prípadov len pri prvom ustanovení,
v ktorom boli týmto spôsobom zmeny vykonané s odkazom na všetky ďalšie ustanovenia, ktorých sa taktiež
týkajú. 

– uvedené označenie častí zodpovedá svojím názvom jednotlivým častiam OSP, ktorých sa táto novela týka,
ich číslovanie však zodpovedá ich poradiu v tomto dokumente 

– uvedené označenie zodpovedá označeniu príslušnej hlavy, prípadne časti OSP, ktorej sa táto novela týka,
okrem niekoľkých prípadov, v ktorých by identické označenie viedlo k duplicite v tomto dokumente 

– uvedené označenie súhrnne vystihuje formu zmeny, prípadne dôsledok novelizovaných ustanovení OSP, kto-
rým je venovaný text pod týmto označením 
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Doplnením ustanovenia § 7 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej v texte len
„OSP“) novela rozšírila právomoc súdov na rozhodovanie o súlade všeobecne záväz-
ných nariadení orgánov územnej samosprávy vo veciach (1) územnej samosprávy so
zákonom a (2) pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväz-
nými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány. Ústava SR
v čl. 125 ods. 1 písm. c) a d) predpokladá, že o súlade všeobecne záväzných nariadení
orgánov územnej samosprávy so zákonmi vo veciach územnej samosprávy (článok 68 Ústa -
vy SR) a so zákonmi, nariadeniami vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy vo veciach plnení úloh
štátnej správy (článok 71 ods. 2 Ústavy SR) by mohol rozhodovať okrem Ústavného súdu
SR aj iný súd. Vyššie citovaným doplnením ustanovenia § 7 ods. 2 OSP dochádza k pre -
ne seniu rozhodovania z Ústavného súdu SR aj na všeobecné súdy. Vyššie vymedzené
rozšírenie právomoci súdov sa premietlo aj do znenia ustanovenia § 250zfa OSP,
sprie vodných novelizácií vykonaných prostredníctvom článku III tejto novely v zá ko -
ne č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len
„zákon o obecnom zriadení“) a článkom VI predmetnej novely v zákone č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení ne-
skorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o samosprávnych krajoch“), s ktorými Vás
oboznámime v ďalšom texte.

Novelou doplnený § 14 ods. 3 OSP rozšíril negatívne vymedzenie okolností, na kto-
ré súd neprihliada pri rozhodovaní o vylúčení sudcu. Dôvodom na vylúčenie sudcu nie
sú okolnosti, ktoré spočívajú v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci a po no-
vom ani okolnosti spočívajúce v jeho rozhodovaní v iných veciach. 

Zo znenia doterajšieho § 15 OSP vyplývalo, že ak sa sudca dozvie o skutočnostiach, pre
ktoré je vylúčený, je povinný to neodkladne oznámiť predsedovi súdu. Novelou bol 
§ 15 OSP doplnený o nový odsek, na základe ktorého platí, že ak skutočnosti podľa
predchádzajúcej vety predpokladajú vylúčenie aj ďalších sudcov toho istého súdu,
sudca má po novom povinnosť k takémuto oznámeniu pripojiť aj vyjadrenia týchto
sudcov, aby sa tak urýchlil proces predloženia veci nadriadenému súdu.

Z § 15 OSP naďalej vyplýva, že na opakované oznámenia tých istých skutočností (pre
ktoré je sudca vylúčený) súd neprihliadne, ak už o nich nadriadený súd rozhodol, pri-
čom v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Zmena v § 15a ods. 5 OSP
súvisí s rozšírením negatívneho definovania okolností, na ktoré súd neprihliada pri roz-
hodovaní o vylúčení sudcu, pričom v prípade, ak sa námietka zaujatosti týka len
okol ností ustanovených v § 14 ods. 3 OSP, súd na námietku zaujatosti neprihliada a vec
sa v tomto prípade nepredkladá nadriadenému súdu.

Nadriadenému súdu sa vec predkladá aj s vyjadrením sudcu na rozhodnutie o námietke
zaujatosti do 15 dní od jej podania. Ustanovenie § 16 OSP novela dopĺňa odsekom 3,
ktorým novela zakotvila, že podanie námietky zaujatosti nebráni súdu prejed-
nať vec alebo uskutočniť iné úkony pred jej predložením nadriadenému súdu podľa 
§ 16 ods. 1 OSP, ak možno predpokladať, že námietka nie je dôvodná, pričom platí,
že pred rozhodnutím o námietke zaujatosti súd nemôže vydať rozhodnutie vo veci
samej alebo rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Prostredníctvom týchto zmien 
získava sudca možnosť zvážiť dôvodnosť námietky a vec predložiť nadriadenému súdu
až tesne pred rozhodnutím. 

Okolnosti brániace
vylúčeniu sudcu

Vyjadrenia sudcov

Predpoklad 
nedôvodnosti 
námietky
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Zmenou v ustanovení § 18 OSP novela účastníkovi konania garantuje právo konať
nielen v jeho materčine, ale aj v jazyku, ktorému rozumie, teda už nemusí ísť
o úrad ný jazyk určitého štátu, keďže existencia jazyka nemusí byť vždy nevyhnutne
spojená aj s existenciou štátu. Novelou prijatá úprava súvisí so zmenou ustanovenia
§ 141 ods. 2 OSP pri inštitúte trov konania a takto je súčasne v súlade aj s Me dzi ná -
rodným paktom o občianskych a politických právach ako aj s Dohovorom o ochrane
ľudských práv a základných slobôd. 

Novela OSP prináša precíznejšiu právnu úpravu v § 21 OSP, v zmysle ktorého za práv -
nic kú osobu koná (1) štatutárny orgán, pričom ak štatutárny orgán tvorí viacero fy zic-
kých osôb, koná za právnickú osobu jeho predseda, prípadne jeho člen, ktorý tým bol
poverený, (2) zamestnanec, ktorý tým bol poverený štatutárnym orgánom, (3) vedúci
odštepného závodu alebo vedúci organizačnej zložky, o ktorých zákon ustanovuje, že sa
zapisujú do obchodného registra, ak ide o veci týkajúce sa tohto závodu alebo zlož ky,
alebo (4) prokurista, ak podľa udelenej prokúry môže samostatne konať a (5) výnim-
kou je prípad, ak tento zákon alebo osobitný zákon ustanovuje, že za právnickú oso-
bu konajú iné osoby. Po novele platí, že za právnickú osobu nemôže konať ten, koho
záujmy sú v rozpore so záujmami právnickej osoby. Za štát pred súdom koná štátny
orgán v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi alebo právnická osoba,
ktorá je oprávnená podľa osobitného predpisu, pričom na konanie štátneho orgánu
a toho, koho zákon splnomocňuje na zastupovanie pred súdom sa vzťahujú vyššie uve-
dené body (1), (2) a (5) vrátane zákazu konať v mene štátu pre toho, koho záujmy sú
v rozpore so záujmami štátu. Novela ustanovuje, že každý, kto koná za právnickú oso-
bu, štátny orgán alebo štát, musí svoje oprávnenie preukázať, ak takéto oprávnenie
nevyplýva z obchodného registra alebo iného verejného registra (napríklad pozemko-
vé spoločenstvo) alebo, ak takéto oprávnenie nie je známe súdu z jeho činnosti.

V súvislosti s úpravami týkajúcimi sa konania účastníkov novela novou formou upravu-
je aj nadpisy nad ustanoveniami § 22, § 24 a § 29 OSP, aby nadpisy jednotlivých usta-
novení neboli členené na pododseky. 

Po novele znie nadpis nad ustanovením § 22 OSP „Zástupcovia účastníkov na základe
zákona“, nad § 24 OSP „Zástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva“ a nadpis
nad ustanovením § 29 OSP znie „Zástupcovia účastníkov na základe rozhodnutia súdu“.

Pri zástupcoch na základe plnomocenstva novela doplnila § 24 OSP, na základe kto-
rého platí, že účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí.
Ak nejde o zastupovanie podľa § 26 OSP (upravuje zastupovanie právnickou osobou na-
príklad odborovou organizáciou či Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí
a mládeže, o ktorom sa zmienime v ďalšom texte), môže si účastník zvoliť za zástup-
cu len fyzickú osobu. V tej istej veci môže mať účastník súčasne len jedného zvole-
ného zástupcu, avšak po novom toto neplatí, ak ide o zastúpenie podľa § 25 OSP,
teda v prípade, ak si ako zástupcu účastník zvolil advokáta, resp. po novom viace-
rých advokátov. Pri zástupcoch na základe plnomocenstva teda novela vyššie citova-
ným doplnením § 24 OSP umožňuje, aby si účastník pre zastupovanie v občianskom
súd nom konaní mohol v tej istej veci zvoliť viacerých advokátov (obdobne ako
v trest nom konaní) a po novom ustanovuje výnimku z pravidla jedného zvoleného zá-
stupcu, podľa ktorej môže byť účastník v tej istej veci súčasne zastúpený prostred-
níctvom viacerých zvolených advokátov na základe § 25 OSP v spojení s osobitným
predpisom, o ktorom sa zmienime v ďalšom texte.

Právo na konanie
v jazyku účastníka 

Nové označenie
ustanovení

Zastúpenie 
viacerými 
advokátmi 

Konanie v mene
právnickej osoby 
a v mene štátu
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Pri zastupovaní podľa § 26 ods. 1 a 2 OSP, teda v prípade, ak zastupovanie na zákla -
de plnomocenstva, prevezme (1) Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mlá-
deže, ktoré môže zastupovať maloletého účastníka v konaní vo veciach starostlivosti
súdu o maloletých, ako aj plnoletého účastníka, ku ktorému trvá vyživovacia povin-
nosť rodičov, prípadne iných osôb podľa osobitného zákona v konaní o určenie a zme-
nu vyživovacej povinnosti, ak ide o veci s medzinárodným prvkom alebo (2) odborová
or ganizácia, ktorá môže v konaní zastupovať účastníka, ktorý je jej členom vo veciach
týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov, novela úpravou v § 26 ods. 3 OSP určila,
že ak je zástupcom účastníka na základe plnomocenstva právnická osoba podľa vyššie
uvedeného bodu (1) alebo (2), koná za ňu jej štatutárny orgán alebo osoba, ktorej
ten to orgán udelil plnomocenstvo. Na základe § 26 ods. 4 OSP naďalej platí, že práv -
nic ká osoba založená podľa osobitného zákona (§ 14 a 15 zákona č. 586/2003 Z. z. o advo -
kácii v znení neskorších predpisov) na účel výkonu advokácie môže zastupovať
účast níka na základe plnomocenstva v konaní.

Novelou pozmenená formulácia v § 26 ods. 5 OSP spresnila, že iná právnická osoba
ako v § 26 ods. 1 až 4 OSP (o znení týchto ustanovení OSP sme sa zmienili v pred chá -
dza jú com texte) môže na základe plnomocenstva v konaní zastupovať účastníka, len
ak tak ustanoví osobitný zákon.

Podľa § 27 ods. 1 OSP sa účastník mohol dať na základe plnomocenstva zastúpiť aj kto-
rýmkoľvek občanom spôsobilým na právne úkony, pričom tento zástupca môže konať
jedine osobne. Novela citované ustanovenie § 27 ods. 1 OSP zosúlaďuje s už citova-
ným § 24 OSP, v zmysle ktorého si účastník za zástupcu môže zvoliť len fyzickú osobu
(samozrejme, ak nejde o vyššie spomínané zastupovanie podľa § 26 OSP) a pojem občan
nahrádza fyzickou osobou spôsobilou na právne úkony, teda v prípade tohto zvole-
ného zástupcu už nie je potrebné, aby tento bol občanom SR. 

Novela OSP prináša novú úpravu aj pri inštitúte opatrovníka. Ustanovenie § 29 OSP
sa dopĺňa novým odsekom 5, v zmysle ktorého platí, že ak súd nerozhodne inak, opa-
trovník ustanovený podľa § 29 ods. 1 až 4 OSP zastupuje účastníka v konaní pred súdom
prvého stupňa, v odvolacom konaní a v dovolacom konaní, novela OSP má touto úpra-
vou ambíciu predísť ujme, ktorá by mohla vzniknúť osobám zastúpeným opatrovníkom
a súčasne snahu zachovať v zastupovaní opatrovníkom želateľnú mieru kontinuity.
V tých to intenciách novela citované ustanovenie § 29 OSP dopĺňa aj ďalším novým
od sekom 6, ktorý určuje, že za opatrovníka súd ustanoví osobu pôsobiacu v ro din -
nom, pracovnom, kultúrnom, prípadne inom prostredí, ktoré je účastníkovi blízke. Súd
za opatrovníka môže ustanoviť aj obec. Súd nemôže ustanoviť za opatrovníka za-
mestnanca súdu, ktorý prejednáva vec, to však neplatí vo veciach, v ktorých hodnota
pohľadávky bez príslušenstva v čase začatia konania neprevyšuje 500 eur (tzv. drobné
spory, o ktorých sa zmienime v ďalšom texte pri § 200ea OSP).

Za ustanovenie § 29 OSP bolo novelou doplnené nové ustanovenie § 29a OSP obsahu -
jú ce úpravu inštitútu spoločného zástupcu. Na základe nového § 29a OSP platí, že ak
je v tej istej veci na jednej strane sporu počet účastníkov väčší ako dvadsať (naprí -
klad, ak ide o spoločné žaloby poškodených) a jednotlivým výkonom ich práv by mo-
hol byť ohrozený účel a rýchly priebeh konania a títo účastníci sa nedohodnú na
spoločnom zástupcovi, navrhne ho súd a účastníkov vyzve, aby sa k nemu vyjadrili.
Zá roveň súd pripojí doložku, že ak sa účastníci nevyjadria v určitej lehote, bude sa
predpokladať, že nemajú k ustanovenému zástupcovi pripomienky. Spoločný zástupca
má rovnaké procesné postavenie ako splnomocnenec (teda zástupca na základe
plnomocenstva). Spoločný zástupca nemôže bez písomného súhlasu zastúpeného
účastníka konania vziať za neho návrh späť. Ak účastník nesúhlasí s ustanovením spo-

Zastúpenie 
právnickou osobou 

Zástupca účastníka
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ločného zástupcu, môže súd vylúčiť prejednanie jeho nároku na samostatné konanie,
ak to povaha veci dovoľuje. Ak povaha veci nebude dovoľovať vylúčiť prejednanie
nároku účastníka, ktorý s ustanovením spoločného zástupcu nesúhlasí, súd bude s ta -
kým to účastníkom ďalej konať bez zastúpenia. 

Novelou bola do OSP doplnené aj ďalšie nové ustanovenie, a to spoločné ustanovenie
v § 31a OSP, ktoré v odseku 1 explicitne zakazuje, aby zástupcom účastníka bol ten,
koho záujmy sú v rozpore so záujmami účastníka konania, ktorého zastupuje. Ci to va né
ustanovenie ďalej určuje, že v prípade, ak na strane opatrovníka alebo advokáta
exis tujú dôvody nezlučiteľné s ich ustanovením, súd zruší uznesenie o ustanovení
opatrovníka alebo advokáta.

Doplnením ustanovenia § 35 ods. 1 OSP o nové písmeno f) novela prináša rozšírenie
dôvodov, na základe ktorých môže prokurátor podať návrh na začatie konania
o prípad, ak ide o vyslovenie neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva alebo o ur-
čenie vlastníctva a pri prevode alebo prechode vlastníctva boli porušené ustanovenia
všeobecne záväzného právneho predpisu. V súvislosti s uvedeným dôvodom si dovoľu-
jeme dať Vám do pozornosti, že v danom prípade, sa jedná o jedinú výnimku, ktorou
je prelomené generálne pravidlo upravujúce vzťah tejto novely k doterajšiemu zne-
niu OSP, o čom sa zmienime v ďalšom texte v súvislosti s ustanovením § 372p OSP. 

Ďalším doplnením, a to novými písmenami g) až i) v § 35 ods. 2 OSP novela rozširuje
aj prípady, v ktorých prokurátor môže vstúpiť do začatého konania. Prokurátor môže
vstúpiť do začatého konania (1) vo veciach spôsobilosti na právne úkony, (2) vo ve-
ciach vyhlásenia za mŕtveho, (3) vo veciach zápisu do obchodného registra, (4) vo veciach
výchovy maloletých, (5) vo veciach opatrovníctva, (6) vo veciach konkurzu a vy rov na -
nia, po novom aj (7) vo veciach určenia neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníc -
tva, alebo o určenie vlastníctva, (8) vo veciach preskúmania zákonnosti rozhodnutia
správneho orgánu, ktorým bolo vyhovené protestu prokurátora a (9) vo veciach, kde
ako jeden z účastníkov konania vystupuje štát, štátny podnik, právnická osoba s ma -
jet kovou účasťou štátu, obec alebo vyšší územný celok. V zmysle § 35 ods. 3 OSP na-
ďalej platí, že prokurátor je v konaní podľa vyššie spomínaných odsekov 1 a 2 § 35 OSP
oprávnený na všetky úkony, ktoré môže vykonať účastník konania, ak nejde o úko-
ny, ktoré môže vykonať len účastník právneho vzťahu. Prokurátor má možnosť vstúpiť
do občianskeho súdneho konania v ktoromkoľvek jeho štádiu, a to až do momentu
jeho právoplatného skončenia, možnosť vstupu prokurátora do občianskeho súdneho
ko nania teda nie je ohraničená iným časovým okamihom či lehotou. 

Okrem zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov považu -
je me za potrebné dať Vám na tomto mieste do pozornosti aj príkaz generálneho pro-
kurátora SR č. 15/2006 Zbierky služobných predpisov generálneho prokurátora SR zo
dňa 27. júna 2006 o postupe prokurátorov pri vykonávaní pôsobnosti prokuratúry
v netrestnej oblasti (ďalej v texte len „príkaz GP SR“), z ktorého taktiež vyplývajú
ďalšie podrobnosti týkajúce sa vstupu prokurátora do občianskeho súdneho konania.
Podľa článku 8 ods. 1 príkazu GP SR sa vecná a miestna príslušnosť prokurátora určuje
podľa príslušnosti súdov. Tým však nie je dotknutá povinnosť ktoréhokoľvek prokurá-
tora vykonať neodkladné opatrenia alebo šetrenia, ak hrozí nebezpečenstvo z omeš -
ka nia. Na základe článku 9 príkazu GP SR platí, že do občianskeho súdneho konania
zásadne vstupuje vecne a miestne príslušný prokurátor, pričom vstup do občianskeho
súdneho konania prokurátor oznámi súdu písomne alebo ústne do zápisnice. Ak v prie-
behu konania zaniknú podmienky na vstup prokurátora do občianskeho súdneho kona-
nia, prokurátor z tohto konania vystúpi a oznámi to súdu.

Vypustením vnútorného odkazu na ustanovenie § 36b OSP, ktoré bolo zrušené, sa nove -
lou vykonala len legislatívno-technická oprava v § 36 ods. 3 OSP.
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Novela nanovo upravuje znenie § 38 OSP. Zmyslom nového znenia § 38 OSP je urých-
liť priebeh dedičského konania odstránením zbytočného kolobehu spisov medzi súdom
a súdnym komisárom. V zmysle § 38 ods. 1 OSP platí, že notár ako súdny komisár je
na základe poverenia súdu oprávnený viesť samostatne konanie o dedičstve smeru-
júce k vydaniu osvedčenia o dedičstve alebo k predloženiu veci súdu na vydanie
uzne senia podľa § 175zd OSP. Toto poverenie môže súd dodatočne meniť. Usta no -
ve nie § 38 ods. 1 OSP naďalej určuje, že poverenie a zmena poverenia sú voči súdne-
mu komisárovi účinné, len čo mu ich súd oznámil. 

Novo je formulované i znenie odseku 2 predmetného ustanovenia § 38 OSP, podľa kto-
rého je notár v konaní o dedičstve oprávnený vydať rozhodnutia okrem rozhodnutí
uve dených v osobitnom predpise. Notár má teda na základe novej právnej úpravy
oprávnenie vydávať procesné rozhodnutia v konaní o dedičstve (napríklad rozhodnu-
tie o ustanovení opatrovníka, rozhodnutie o ustanovení znalca, rozhodnutie o znaleč-
nom, rozhodnutie o uložení poriadkového opatrenia a pod.), pričom notár ako súdny ko -
misár bude zabezpečovať aj doručovanie týchto rozhodnutí. Rozhodovanie v de dič ských
veciach sa takto zjednoduší, pričom proti rozhodnutiam notára vydaným v kona ní
o de dičstve je prípustné odvolanie. Ak odvolanie podá osoba, ktorej bolo rozhodnu-
tie určené na doručenie a toto odvolanie bude podané včas, včas podaným odvola-
ním sa rozhodnutie súdneho komisára zo zákona zruší a nové rozhodnutie vydá sud-
ca. V ostatných prípadoch o odvolaní rozhodne odvolací súd. Podrobnosti týkajúce sa
vydávania rozhodnutí podľa ustanovenia § 38 ods. 2 OSP budú upravené vo všeobecne
záväznom právnom predpise, ktorý vydá na základe splnomocňovacieho ustanovenia
§ 374 ods. 2 OSP Ministerstvo spravodlivosti SR. 

Z novoformulovaného § 38 ods. 3 OSP je nesporné, že účastník konania sa nemôže
vzdať odvolania proti rozhodnutiu notára. Zo znenia § 38 ods. 4 OSP naďalej vyplýva,
že z úkonov podľa § 38 ods. 1 OSP sú vyňaté žiadosti o poskytnutie právnej pomoci
v cudzine (súdne rozhodnutia boli novelou z predmetného ustanovenia vypuste-
né). Odseky 5 a 6 predmetného ustanovenia OSP naďalej ustanovujú, že úkony notá-
ra podľa § 38 ods. 1 OSP sa považujú za úkony súdu a že poverenie nie je súdnym roz-
hodnutím.

Z ustanovenia § 40 ods. 1 OSP je zrejmé, že o úkonoch, pri ktorých súd koná s účast -
ník mi alebo vykonáva dokazovanie, sa spisuje zápisnica. V zápisnici sa najmä označí
prejednávaná vec, uvedú sa prítomní, opíše sa priebeh dokazovania a uvedie sa obsah
prednesov a výroky rozhodnutia a ak nahrádza zápisnica podanie, musí mať aj jeho
ná ležitosti. Novela upravila znenie § 40 ods. 2 OSP, podľa ktorého platí, že zápisni-
cu podpisuje predseda senátu, samosudca alebo súdny úradník a zapisovateľ, ktorý
zápisnicu spísal, pričom, ak predseda senátu nemôže zápisnicu podpísať, podpíše ju za
neho iný člen senátu. Ak bol uzavretý zmier, podpisujú zápisnicu aj prítomní účastní-
ci. Zápisnicu o hlasovaní podpisujú všetci členovia senátu a zapisovateľ. Z no vo for mu -
lo vaného ustanovenia § 40 ods. 2 OSP je takto nesporné, že zápisnicu môže spísať
nielen sudca, ale aj súdny úradník. Druhá veta odseku 2 tohto ustanovenia OSP bola
novelou doplnená o slovo „prítomní“, avšak nejde len o účastníkov prítomných na súde,
ale aj na ktoromkoľvek mieste, kde sa uzatvára zmier. 
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Novela prináša upravené znenie v § 42 ods. 1 OSP, na základe ktorého možno poda-
nie urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami (teda po novom
aj bez nutnosti ich podpísania zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona
o elektronickom podpise a taktiež už nie telegraficky) alebo telefaxom. Podanie ob -
sa hujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia,
ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo
ústne do zápisnice najneskôr do troch dní, pričom podanie, ktoré bolo podpísané zaru -
če ným elektronickým podpisom doplniť netreba. Podanie urobené telefaxom treba
doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho originálu. Na podania, ktoré neboli
v tejto lehote doplnené sa neprihliada. V súlade s citovanou novou právnou úpravou
v § 42 ods. 1 OSP možno podanie urobiť elektronickými prostriedkami aj bez ich podpí -
sa nia zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona o elektronickom podpise, ale
aj vo forme podania opatreného takýmto podpisom. Novelou sa tak rozširujú možnos-
ti využitia elektronickej komunikácie aj bez zaručeného elektronického podpisu,
ktorá tak nahrádza zastaranú telegrafickú komunikáciu.

Podľa § 39 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlast-
níckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších pred-
pisov (ďalej v texte len „katastrálny zákon“) na návrh iného oprávneného podľa
osobitných predpisov (napríklad podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekúto-
roch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Exekučný poriadok“) správa katastra
zapíše do katastra najmä poznámku o začatí konania o súdnom výkone rozhodnutia
predajom nehnuteľnosti, o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, o vyhlásení kon -
kurzu proti vlastníkovi nehnuteľnosti, o začatí vyvlastňovacieho konania a o predbež-
nom opatrení, ktorým sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou. 

Novelou včlenené nové ustanovenie § 44a OSP oprávňuje účastníka konania podať
na príslušnej správe katastra nehnuteľností návrh na zápis začatia súdneho konania,
(1) v ktorom sa uplatňujú vecné práva k nehnuteľnostiam alebo (2) súdneho konania
o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby, čím sa rozširuje okruh iných oprávnených
osôb podľa osobitných predpisov (v tomto prípade podľa OSP) o účastníka konania
v súdnom konaní o uplatnenie vecného práva k nehnuteľnosti napríklad v konaní
podľa § 80 písm. c) OSP o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, v konaní podľa
§ 80 písm. b) OSP o uloženie povinnosti vypratať nehnuteľnosť či o uloženie povinnosti
niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť. Poznámka má len informatívny charakter, a teda
nie je prekážkou nadobudnutia nehnuteľnosti, vo vzťahu ku ktorej sa vedie súd ne ko-
nanie. Nové ustanovenie § 44a OSP súvisí aj s novým ustanovením § 159a OSP.

Novela sa významným spôsobom dotkla aj inštitútu doručovania. Ustanovenie § 45 OSP
doplnila o nové odseky 3 až 6, v zmysle ktorých súd okrem rozhodnutí v pí som nos -
tiach doručovaných účastníkovi konania alebo jeho zástupcovi uvádza aj adresu na
za sielanie písomností elektronickými prostriedkami. Podanie urobené elektronickými
prostriedkami, ktoré neobsahuje spisovú značku súdneho konania, súd vráti s uvede-
ním dôvodu, pre ktorý nemôže takéto podanie prijať. Písomnosti možno doručovať aj
elektronickými prostriedkami, ak o to účastník konania alebo jeho zástupca požia-
da a oznámi adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami, pričom
pí somnosť súdu sa považuje za doručenú piaty deň od jej odoslania, a to aj vtedy,
keď ju adresát neprečítal. 

Pri doručovaní elektronickými prostriedkami novela presúva ťažisko rizika na adresá-
ta, keďže súd po odoslaní správy obsahujúcej napríklad predvolanie advokáta ako zá-
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stupcu účastníka na pojednávanie, vyznačí túto skutočnosť v spise a predvolanie sa
bude považovať za doručené k piatemu dňu od jeho odoslania elektronickými pro-
striedkami, pričom neprečítanie správy nebude mať vplyv na účinky doručenia. Do ru -
čo vanie elektronickými prostriedkami je vylúčené pri doručovaní súdnych rozhodnu-
tí a taktiež pri písomnostiach, ktoré sa doručujú do vlastných rúk (napríklad poučenie
podľa § 49 ods. 5 OSP). Podrobnosti o postupe pri elektronickej komunikácii budú
upravené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá na základe splno-
mocňovacieho ustanovenia § 374 ods. 2 OSP Ministerstvo spravodlivosti SR. 

Podľa § 46 ods. 1 OSP možno adresátovi doručiť písomnosť v byte, v sídle (mieste pod-
nikania), na pracovisku alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Novela sa týka ustanovenia
§ 46 ods. 2 OSP upravujúceho tzv. náhradné doručenie zásielky, ktorá sa nedoru-
čuje do vlastných rúk a v zmysle tohto ustanovenia platí, že ak adresát nebol zastih-
nutý, hoci sa zdržuje v mieste doručenia, doručí sa inej dospelej osobe bývajúcej v tom
istom byte alebo v tom istom dome alebo zamestnanej na tom istom pracovisku, ak
je ochotná obstarať odovzdanie písomnosti. Ak nemožno ani takto doručiť, uloží sa pí-
somnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresát sa vhodným spôsobom vyzve, aby si
písomnosť vyzdvihol. Po novom sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola
súdu vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel, a teda už nie dňom, keď bola ulo-
žená. Ak sa pri tzv. náhradnom doručení písomnosť odovzdá účastníkovi, ktorý má na
veci protichodný záujem, je doručenie neúčinné.

Do vlastných rúk treba doručiť písomnosti, pri ktorých tak ustanovuje zákon, a iné pí-
somnosti, ak to nariadi súd. Nová úprava sa týka taktiež ustanovenia § 47 ods. 2 OSP
upra vujúceho tzv. náhradné doručenie zásielky, ktorá sa doručuje do vlastných rúk
a na základe ktorej v prípade, ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do
vlast ných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhod-
ným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v deň a hodinu uvede-
nú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovateľ pí -
somnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedo-
mí. Novela zakotvila, že ak si adresát zásielku počas jej uloženia (teda už nie do troch
dní) nevyzdvihne, považuje sa deň, kedy bola zásielka vrátená súdu za deň doruče-
nia, a to aj vtedy, keď sa adresát o tom nedozvedel (smerodajný teda už nie je posledný
deň lehoty pre uloženie zásielky, ale obdobne ako pri § 46 ods. 2 OSP deň jej vrátenia). 

V záujme zosúladiť terminológiu OSP s terminológiou používanou v Obchodnom zá-
konníku novela v § 48 ods. 3 OSP nahradila slová „oprávnenej podnikať“ slovami
„ktorá je podnikateľom“, a citované ustanovenie tak po novele určuje, že ak nie je
možné doručiť písomnosť fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, na adresu jej miesta
podnikania uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
a jej iná adresa nie je súdu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vráte-
nia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba, ktorá
je podnikateľom, o tom nedozvie. Obdobnú úpravu prináša novela aj v ustanovení 
§ 79 ods. 1 OSP, o ktorom sa zmienime aj v ďalšom texte.

Novela v súvislosti so zákazom ustanoviť za opatrovníka zamestnanca súdu, ktorý pre jed -
náva vec, obsiahnutým v už spomínanom ustanovení § 29 ods. 6 OSP doplnila § 48 OSP
o ďalší nový odsek 4, v ktorom zakotvila špecifický typ tzv. náhradného doručenia,
a to tým, že ustanovuje, že v prípade, ak nie je možné doručiť písomnosť fyzickej
osobe, ktorá nie je podnikateľom, na adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu, nie je možné zistiť miesto, na ktorom preberá písomnosti a nie je možné, aby
ju zastupoval ustanovený opatrovník, súd uznesením rozhodne, že písomnosti urče-
né tejto osobe sa budú doručovať uložením v súdnom spise, pričom toto uznesenie
sa vyvesí na úradnej tabuli súdu až do právoplatného skončenia konania. Súd takéto
uzne senie zruší aj bez návrhu, ak pominú dôvody na jeho vydanie. Písomnosti doručo-
vané uložením v súdnom spise sa považujú za doručené po uplynutí siedmich dní od
ich vyhotovenia. Doterajšie odseky 4 až 6 v ustanovení § 48 sa z dôvodu úpravy spo -
mí nanej v predchádzajúcej vete po novom označujú ako odseky 5 až 7. 
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Vo väzbe na úpravu novelou zakotvenú v § 24 OSP novela v novom ustanovení § 48a OSP
určuje, že ak má účastník viacerých advokátov, doručí sa písomnosť tomu z nich,
kto rého určí účastník na doručovanie písomností. Ak účastník výslovne neurčí žiad-
neho z advokátov, doručuje sa ktorémukoľvek zo zvolených advokátov, pričom súd nie
je povinný osobitne vyzývať účastníka, aby určil advokáta na doručovanie, ak však do
prvého doručovania advokát na doručovanie písomností nie je účastníkom výslovne
určený, môže súd písomnosť doručiť ktorémukoľvek z nich. 

Novela doplnila OSP o nové, fakultatívne, ustanovenie § 49a OSP, ktoré určuje, že ak
účastník konania požiada, aby sa na jeho náklady doručovali súdne písomnosti inému
účastníkovi súdnym exekútorom, súd môže doručovať písomnosti prostredníctvom
účastníkom zvoleného súdneho exekútora podľa osobitného predpisu (§ 194 ods. 1 Exe -
kučného poriadku), pričom účastník má povinnosť oznámiť aj údaj o elektronickej
adrese zvoleného súdneho exekútora a súčasne povinnosť hradiť takto vzniknuté ná-
klady a odmenu súdnemu exekútorovi, pričom náklady doručenia a odmena súdnemu
exekútorovi sa nepovažujú za trovy potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie
práva. V súvislosti s úpravou zakotvenou v § 49a OSP bolo doplnené aj ustanovenie 
§ 194 Exekučného poriadku, o ktorom sa zmienime v ďalšom texte.

Doručovanie 
pri viacerých 
advokátoch

Terminológia

Lehota pre 
nariadenie 
predbežného 
opatrenia

Doručovanie 
súdnym exekútorom

Vykonateľnosť
predbežného 
opatrenia 
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Podľa § 75 ods. 1 OSP predbežné opatrenie nariadi súd na návrh. Návrh nie je potrebný,
ak ide o predbežné opatrenie na konanie, ktoré môže súd začať i bez návrhu. Upra -
ve né znenie § 75 ods. 2 OSP zjednotilo doterajšiu terminológiu a zohľadnilo tak
sku točnosť, že predbežné opatrenie súd nevydáva, ale nariaďuje, čomu zodpoveda-
jú aj zmeny Občianskeho súdneho poriadku v jeho ustanoveniach § 75, § 76, § 77,
§ 81, § 102 ods. 1 a § 273c ods. 1, a že musí obsahovať označenie fyzickej osoby
alebo konkrétneho zariadenia. 

Na základe upraveného § 75 ods. 2 OSP tak po novele návrh na nariadenie predbežné-
ho opatrenia má okrem náležitostí návrhu podľa § 79 ods. 1 OSP obsahovať opísanie
roz hodujúcich skutočností odôvodňujúcich nariadenie (už nie vydanie) predbežného
opa trenia, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť pred-
bežná ochrana, a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy. Z návr hu
musí byť zrejmé, čoho sa mieni navrhovateľ domáhať návrhom vo veci samej. Ná vrh
musí ďalej obsahovať aj označenie fyzickej osoby, ktorej má byť maloleté dieťa zve-
rené do starostlivosti, alebo označenie zariadenia na výkon rozhodnutia súdu (teda
už nie označenie zariadenia sociálnych služieb), do ktorého má byť maloleté dieťa
umiestnené. Návrh podľa odseku 8 musí obsahovať aj výšku zábezpeky na náhradu
ujmy. Odkaz na § 75a OSP (predbežné opatrenia týkajúce sa maloletých) sa z tohto
ustanovenia vypustil.

V zmysle zmeneného § 75 ods. 4 OSP súd o návrhu na nariadenie predbežného opat-
renia, ktorý má náležitosti podľa odseku 2 citovaného ustanovenia OSP, rozhodne
bezodkladne najneskôr do 30 dní po doručení návrhu. Do § 75 ods. 4 OSP sa takto
do pĺňa požiadavka na bezodkladné nariadenie predbežného opatrenia, a to aj v prí -
pa de, ak nie je zaplatený súdny poplatok.

V § 75 ods. 5 OSP bola novelou prelomená zásada, že uznesenie je vykonateľné doru -
če ním a ak obsahuje lehotu na plnenie, tak uplynutím tejto lehoty, nakoľko potreba
okamžitého zásahu a dočasná úprava pomerov v záujme ochrany maloletého dieťaťa
a ochrany osôb pred osobami dôvodne podozrivými z násilia vyžadujú, aby uznesenie
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o nariadení predbežného opatrenia bolo okamžite vykonateľné. Po novele tak v zmysle
§ 75 ods. 5 OSP platí, že ak súd rozhoduje o návrhu na nariadenie predbežného opa tre -
nia podľa § 76 ods. 1 písm. b) a g) OSP, rozhodne najneskôr do siedmich dní od doruče -
nia návrhu, ktorý má náležitosti podľa § 75 ods. 2 OSP. Ak súd rozhoduje o návrhu na
nariadenie predbežného opatrenia podľa § 75a OSP, rozhodne najneskôr do 24 hodín
od doručenia návrhu, ktorý má náležitosti podľa § 75 ods. 2 OSP. Uznesenie o pred bež -
nom opatrení uvedenom v tomto odseku je vykonateľné dňom jeho nariadenia. 

V § 75 ods. 6 OSP novela opäť spresňuje terminológiu a pojem „vydanie“ predbežné-
ho opatrenia nahrádza pojmom „nariadenie“ predbežného opatrenia. Novela v § 75 OSP
vypustila odsek 7, ktorý určoval, že na rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení 
je rozhodujúci stav v čase vydania rozhodnutia súdu prvého stupňa, pričom otáz-
ku stavu rozhodujúceho pre nariadenie predbežného opatrenia rieši ustanovenie 
§ 154 ods. 1 OSP v spojení s § 167 ods. 2 OSP. Odseky 8 a 9 sa v § 75 OSP označujú
ako odseky 7 a 8, s čím súvisí aj spresnenie v § 77 ods. 4 OSP.

Novela ďalej pri inštitúte predbežného opatrenia v ustanovení § 75 OSP doplnila nové
odseky 9 až 10, v zmysle ktorých o nariadení predbežného opatrenia súd rozhodne
aj bez vyjadrenia (predtým bez výsluchu) ostatných účastníkov. Návrh na nariadenie
predbežného opatrenia súd doručí ostatným účastníkom až spolu s uznesením, kto-
rým bolo predbežné opatrenie nariadené. Ak bol návrh na nariadenie predbežného
opatrenia odmietnutý alebo zamietnutý, nedoručuje súd ostatným účastníkom uzne-
senie o jeho odmietnutí alebo zamietnutí, ani prípadné odvolanie navrhovateľa, pri-
čom uznesenie odvolacieho súdu im doručí, len ak ním bolo nariadené predbežné
opatrenie. Rozhodnutie o predbežnom opatrení súd odošle najneskôr do troch dní od
jeho nariadenia. Ak je návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietnutý, súd
odošle rozhodnutie do troch dní od jeho vydania. Záujem dosiahnuť rýchlu dočasnú
ochranu práv bol novelou uprednostnený pred právom odporcu vyjadriť sa k navrho-
vaným skutočnostiam a odporca sa tak po novele o predbežnom opatrení dozvie až 
v okamihu, keď je voči nemu účinné.

V ustanovení § 75a ods. 1 OSP novela zosúladila terminológiu OSP s terminológiou
používanou v zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nahra-
dením slov „orgánu povereného výkonom sociálnoprávnej ochrany a prevencie“ slova-
mi „orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“. Z rovnakých dôvodov,
ako pri ustanovení § 75a ods. 1 OSP, zjednotila novela terminológiu aj v usta no ve -
niach § 100 ods. 3, § 178 ods. 2 a v § 180 ods. 3 OSP, v ktorých slová „orgán sociál-
noprávnej ochrany detí“ nahradila slovami „orgán sociálnoprávnej ochrany detí a so -
ciál nej kurately“.

O terminologických spresneniach v ustanovení § 76 OSP sme sa už zmienili, novela
znenie § 76 OSP okrem toho doplnila o nové odseky 4 a 5, na základe ktorých platí,
že ak súd návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v celom rozsahu vyhovie a sto-
tožňuje sa so skutkovými a právnymi dôvodmi návrhu na nariadenie predbežného
opatrenia, súd to skonštatuje v odôvodnení a ďalšie dôvody nemusí uvádzať. Nový od-
sek 4 v § 76 OSP tak menej striktne určuje formu predbežného opatrenia. 

Na základe ďalšieho nového odseku 5 v § 76 OSP platí, že ak nie je možné doručiť
uznesenie o nariadení predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. b) OSP účastníkom
ani pri jeho výkone, postupuje sa pri doručovaní uznesenia podľa § 75a ods. 3 OSP,
podľa ktorého sa uznesenie o nariadení predbežného opatrenia doručuje účastníkom
až pri jeho výkone a účastníkom, ktorí neboli pri výkone uznesenia prítomní, uznese-
nie spolu s vyrozumením, že sa jeho výkon uskutočnil, doručí dodatočne súd príslušný
podľa § 88 ods. 1 písm. c) OSP. Postup podľa predchádzajúcej vety sa však neuplatní, ak
bolo predbežným opatrením nariadené účastníkovi, aby odovzdal dieťa do starost li vos ti
druhého z rodičov. Novela tak rieši situáciu, ak nie je možné doručiť rodičom (účast níkom)

Rozhodujúci stav 
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uznesenie o predbežnom opatrení a v záujme dieťaťa je nevyhnutné zabezpečiť sústav-
nú starostlivosť, a to aj napriek tomu, že jeho život a zdravie nie sú bezprostredne
ohrozené. 

Podľa § 77 ods. 1 OSP predbežné opatrenie zanikne, ak (1) navrhovateľ nepodal v sú -
dom určenej lehote návrh na začatie konania, (2) sa návrhu vo veci samej nevyhove-
lo, (3) sa návrhu vo veci samej vyhovelo a uplynulo 30 dní (teda už nie 15 dní) od vy-
konateľnosti rozhodnutia o veci a ak (4) uplynul určený čas, po ktorý malo trvať. V sú -
vis losti s dôvodmi, ktoré vedú k zániku predbežného opatrenia priamo zo zákona bez
nutnosti existencie osobitného rozhodnutia bola novelou OSP predĺžená lehota umož -
ňu júca nariadenie exekúcie, čím sa posilnil ochranný význam predbežného opatrenia. 

Zánik predbežného
opatrenia

Príslušnosť 
daná na výber

Výlučná miestna
príslušnosť

Vstup ďalšieho
účastníka 
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III. časť: KONANIE V PRVOM STUPNI

V súvislosti s náležitosťami návrhu na začatie konania novela doplnila § 79 ods. 1 OSP
o ďalšiu fakultatívnu náležitosť návrhu na začatie konania, a to o prípadné uvede-
nie dátumu narodenia a telefonického kontaktu účastníkov. Ich absencia nebude
však takou vadou návrhu, pre ktorú by súd nemohol pokračovať v konaní. Novela ob-
dobne ako v § 48 ods. 3 OSP prináša aj v ustanovení § 79 ods. 1 OSP zosúladenie ter-
minológie OSP s terminológiou používanou v Obchodnom zákonníku a slová „oprávne-
ná podnikať“ nahrádza slovami „ktorá je podnikateľom“. 

Ustanovenie § 81 OSP novela doplnila novým odsekom 4, ktorým zakotvila, že na ko-
nania, ktoré možno začať i bez návrhu, sa vzťahujú ustanovenia prvej až štvrtej
hlavy tejto časti (teda § 79 - § 175 OSP), ak ďalej nie je ustanovené inak.

Novelou sa ustanovenie § 87 OSP dopĺňa novým písmenom f), ktoré umožňuje, aby
popri všeobecnom súde odporcu mohol byť na konanie príslušný aj súd, v obvode kto -
ré ho má bydlisko spotrebiteľ, ak ide o spor zo spotrebiteľskej zmluvy.

Úprava zakotvená novelou v § 88 ods. 1 písmeno j) OSP určuje osobitnú miestnu prí-
slušnosť pre konkurzné a reštrukturalizačné konania, pri ktorých je po novom namiesto
všeobecného súdu odporcu na konanie príslušný súd, v obvode ktorého má dlž ník sídlo
alebo miesto podnikania a ak nemá sídlo alebo miesto podnikania, súd v obvode ktoré-
ho má svoje bydlisko, ak ide o konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie 
a súd, na ktorom tieto konania prebiehajú, ak ide o spory nimi vyvolané alebo s nimi
súvisiace, okrem sporov o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

V § 92 ods. 1 OSP novela priniesla terminologické spresnenie spočívajúce v na hra -
de ní slova „pristúpil“ slovom „vstúpil“, a prvá veta tohto ustanovenia tak určuje, že
na návrh účastníka môže súd pripustiť, aby do konania vstúpil ďalší účastník. 

Do ustanovenia § 93 OSP novela včlenila nový odsek 2, ktorý stanovuje, že ako ved-
ľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj
právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného
predpisu, ktorým je napríklad Obchodný zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľa, zá-
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kon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane
pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zá-
kon) v znení neskorších predpisov, o novelizácii ktorého sa zmienime v ďalšom texte.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa v § 93 OSP označujú ako odseky 3 a 4. Novela umožňuje
širšiu ochranu osobám, na ochranu ktorých sú zriaďované rôzne právnické osoby (rôz-
ne mimovládne organizácie zamerané na ochranu jednotlivcov a skupín pred diskrimi-
náciou, združenia na ochranu spotrebiteľov a podobne) a rozširuje ochranu práv
na prípady, na ochrane ktorých existuje istý dôležitý verejný právny záujem.

Ustanovenie § 94 OSP novela dopĺňa odsekom 3, ktorý zakotvuje, že ak sa stal účastní -
kom konania ten, o koho právach alebo povinnostiach sa v konaní nekoná, súd uznese -
ním konanie vo vzťahu k nemu zastaví. Súd takto uznesením účasť účastníka v konaní
ukončí (zastaví konanie vo vzťahu k tomuto účastníkovi), čím sa zjednoduší postup pri
zastavení konania voči osobe, ktorej sa už konanie netýka. 

Doplnenie ustanovenia § 100 ods. 1 OSP umožňuje súdu, aby počas konania účast-
níkom uviedol, ako sa na základe doteraz tvrdených a preukazovaných skutočností
javí právne posúdenie veci. Touto úpravou novela vytvára priestor na eliminovanie
situácií, že konanie skončí obzvlášť prekvapivým rozhodnutím a vďaka jeho naznače-
niu majú strany sporu možnosť využiť všetky náležité právne argumenty ešte pred sa-
motným rozhodnutím.

Novela zmenila znenie ustanovenia § 107 ods. 3 OSP, na základe ktorého po novom
platí, že súd konanie preruší najmä vtedy, ak ide o majetkovú vec a navrhovateľ alebo
odporca zomrel, pričom v konaní pokračuje s dedičmi účastníka, prípadne s tými,
kto rí podľa výsledku dedičského konania prevzali právo alebo povinnosť, o ktorú
v konaní ide, a to len čo sa skončí konanie o dedičstve, ak povaha veci nepripúšťa,
aby sa v konaní pokračovalo skôr. Z ustanovenia zmeneného novelou je zrejmé, že
os oba, ktorá nastúpi do konania namiesto doterajšieho účastníka, zdieľa v celom roz-
sahu postavenie doterajšieho účastníka vrátane rozhodovania o trovách konania.

Prípady spojenia vecí, ku ktorým dochádza priamo zo zákona bez potreby osobitného
rozhodnutia novela rozšírila úpravou v § 113 OSP, ktorý doplnila novým odsekom 3,
prostredníctvom ktorého zakotvila, že s konaním o osvojiteľnosti je spojené konanie
o priznaní, obmedzení alebo o pozbavení rodičovských práv a povinností alebo o po -
zastavení ich výkonu, ak už skôr nebolo rozhodnuté o priznaní, obmedzení alebo
o pozbavení rodičovských práv a povinností alebo o pozastavení ich výkonu. Ak už skôr
bolo rozhodnuté, spojeniu konaní bráni nutnosť rešpektovať negatívnu procesnú pod-
mienku spočívajúcu v neexistencii prekážky právoplatne rozhodnutej veci. 

Novela precíznejšie upravila ustanovenie § 114 ods. 2 OSP, v ktorom už len pouka -
zu je na totožné znenie v § 120 ods. 4 OSP (v § 114 ods. 2 OSP ho necituje tak ako dote -
raz), pričom z § 120 ods. 4 OSP vyplýva súdu povinnosť poučiť účastníkov o povinnosti
predložiť alebo označiť všetky dôkazy a skutočnosti najneskôr do vyhlásenia uznese-
nia, ktorým sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie
(§ 115a OSP) najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy

Ukončenie účasti
účastníka v konaní 
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predložené a označené neskôr súd neprihliada. Novela súčasne predmetné ustanove-
nie doplnila o úpravu týkajúcu sa zaslania vyjadrenia odporcu protistrane. Usta  -
nove nie § 114 ods. 2 OSP tak po novele určuje, že v rámci prípravy pojednávania súd
doručí návrh na začatie konania (žalobu) odporcovi (žalovanému) spolu s rovnopisom 
a prílohami návrhu do vlastných rúk a poučí účastníkov podľa § 120 ods. 4 OSP.
Vy ja drenie odporcu súd bezodkladne odošle navrhovateľovi. 

V súvislosti s vyjadrením odporcu novela doplnila ustanovenie § 114 ods. 4 OSP,
v kto rom ustanovila, že uznesenie podľa § 114 ods. 3 OSP sa doručí odporcovi do vlast-
ných rúk. Náhradné doručenie je vylúčené, avšak po novele je inštitút náhradného
doručenia možné využiť, ak ide o doručovanie právnickej osobe alebo fyzickej
osobe, ktorá je podnikateľom a spor sa týka jej podnikateľskej činnosti. Novela
touto zmenou zavádza možnosť náhradného doručenia uznesenia podľa § 114 ods. 3 OSP
odporcovi (odporcom), ktorý je (sú) podnikateľom (podnikateľmi). 

Podľa zmeneného § 115 ods. 1 OSP platí, že ak OSP alebo osobitný predpis (ktorým
je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007) neustanovuje inak, súd
nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, na ktoré predvolá účastníkov a všet-
kých, ktorých prítomnosť je potrebná. Z dôvodu, že nariadenia Európskeho spoločen-
stva sú podľa článku 7 ods. 2 Ústavy SR (na rozdiel od smerníc ES), priamo aplikovateľ -
né, novela v tomto ustanovení zohľadňuje odlišný procesný postup, ktorý umožňuje
článok 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 zo dňa
11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou
sporu v občianskych a obchodných veciach pri cezhraničných sporoch, ak hodnota po-
hľadávky nepresahuje 2000 eur. 

Novela ďalej určila, že doterajší text § 115a OSP bude odsekom 1 a tento sa dopĺňa
no vým odsekom 2, podľa ktorého pojednávanie nie je potrebné nariaďovať ani v drob-
ných sporoch, o ktorých sa zmienime v ďalšom texte pri ustanovení § 200ea OSP.
Sudca má aj po novele naďalej možnosť pojednávanie nariadiť, ak to podľa povahy
veci považuje za potrebné.

Ustanovenie § 116 OSP sa novelou doplnilo o odsek 6, ktorý súdu umožňuje, aby so
sú hlasom účastníkov konania uskutočnil ústne pojednávanie prostredníctvom video-
konferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.

Novela prináša nové znenie § 118 OSP. V zmysle § 118 ods. 1 OSP po novom platí, že
po začatí pojednávania účastníci prednesú alebo doplnia svoje návrhy a predseda se -
ná tu alebo samosudca oznámi výsledky prípravy pojednávania (odsek 1 teda zostal
zachovaný). 

Podľa § 118 ods. 2 OSP po vykonaní úkonov podľa predchádzajúceho bodu predseda
senátu alebo samosudca podľa doterajších výsledkov konania uvedie, ktoré právne
výz namné skutkové tvrdenia účastníkov je možné považovať za zhodné, ktoré
práv ne významné skutkové tvrdenia zostali sporné a ktoré z navrhnutých dôkazov
budú vykonané a ktoré dôkazy súd nevykoná, aj keď ich účastníci navrhli. 

Na základe § 118 ods. 3 OSP ďalší priebeh pojednávania určuje predseda senátu ale-
bo samosudca a podľa § 118 ods. 4 OSP platí, že ak sa pojednávanie neodročuje, pred
jeho skončením súd vyzve účastníkov, aby zhrnuli svoje návrhy a vyjadrili sa k doka -
zova niu i k právnej stránke veci a na záver súd uznesením vyhlási dokazovanie 
za skon čené. Novelou teda upravil postup sudcu vo vzťahu k nesporným skutočnos-
tiam a sporným skutočnostiam aj v otázke rozsahu dokazovania, ktoré mieni vykonať
a v § 118 ods. 4 OSP explicitne zakotvila, že uznesenie, ktorým sa končí dokazova-
nie, súd vyhlási na záver pojednávania. 
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Novou úpravou obsiahnutou v § 118a OSP sa taxatívne vymedzujú konania, v ktorých
sa po novele prísnejšie uplatní koncentrácia (účastníci konania sú povinní všetky roz ho  -
dujúce skutočnosti o veci samej a dôkazy predložiť alebo označiť najneskôr do skon-
čenia prvého pojednávania), pričom ide o konania, v ktorých súd často rozhodne na
zá klade písomných dôkazov. 

Novela zakotvuje aj výnimky z takto prísnej koncentrácie, na základe ktorých je súd
aj po skončení prvého pojednávania povinný prihliadať na skutočnosti a dôkazy, kto-
ré kumulatívne spochybňujú vierohodnosť vykonaných dôkazných prostriedkov, vyšli
najavo až po prvom pojednávaní a ktoré súčasne účastník nemohol bez svojej viny
včas uviesť. 

Novela v novom ustanovení § 118a ods. 1 OSP ustanovila, že vo veciach (1) ochrany
osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, (2) vo veciach ochrany podľa predpisov
o masovokomunikačných prostriedkoch, (3) v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich 
s kon kurzom a reštrukturalizáciou, (4) o základe veci v sporoch o ochranu hospodár-
skej súťaže, (5) o základe veci v sporoch o ochranu práv porušených alebo ohrozených
nekalým súťažným konaním, (6) o základe veci v sporoch z porušenia alebo ohrozenia
práva na obchodné tajomstvo, sú účastníci povinní opísať rozhodujúce skutočnosti 
o veci samej a označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do skonče-
nia prvého pojednávania, čo neplatí v prípade, ak neboli splnené podmienky na vy-
konanie prvého pojednávania a došlo k jeho odročeniu (§ 101 ods. 2 OSP). V zmysle 
§ 118a ods. 3 OSP platí, že o povinnostiach podľa predchádzajúcej vety a o násled-
koch ich nesplnenia musia byť účastníci poučení najneskôr v predvolaní na prvé po-
jednávanie vo veci. Podľa § 118a ods. 2 OSP totiž platí, že na neskôr predložené 
a označené skutočnosti a dôkazy súd neprihliada, okrem prípadu, ak ide o skutoč -
nos ti alebo dôkazy, ktoré vyšli najavo po prvom pojednávaní, ktoré účastník nemohol
bez svojej viny včas uviesť a ktorými má byť spochybnená vierohodnosť vykonaných
dô kazných prostriedkov. 

Novela § 119 OSP doplnila o nový odsek 3 a tak na základe tohto fakultatívneho usta-
novenia môže súd v prípade, ak sú splnené podmienky na odročenie pojednávania
podľa § 119 ods. 1 OSP, na návrh všetkých účastníkov konania, vyhlásiť rozsudok 
podľa § 153d OSP, ktorým spravodlivo usporiada veci účastníkov konania. O ďalších
podrobnostiach tohto nového typu rozsudku sa zmienime v ďalšom texte.

Novela doplnila ustanovenie § 120 ods. 4 OSP, ktoré sme už spomínali pri úprave vy -
ko nanej novelou v § 114 ods. 2 OSP, pričom zo znenia § 120 ods. 4 OSP vyplýva súdu
povinnosť poučiť účastníkov o povinnosti predložiť alebo označiť všetky dôkazy a sku -
toč nosti (o ktoré bolo toto ustanovenie doplnené) najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie 
(§ 115a OSP) najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy
pred ložené a označené neskôr súd neprihliada. Koncentrácia upravená v predmetnom
usta novení OSP sa týka predkladania a označovania dôkazov a skutočností do vyhláse-
nia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie (§ 118 ods. 4 OSP).

V súlade s článkom 9 Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov, ktorý od
zmluvných strán požaduje, aby v občianskom konaní umožnili účastníkovi použiť svoj
regionálny alebo menšinový jazyk bez vzniku dodatočných nákladov pre účastníka, sa
novelou doplnilo ustanovenie § 141 ods. 2 OSP, na základe ktorého platí, že trovy
dôkazov, ktoré nie sú kryté preddavkom, ako aj hotové výdavky ustanoveného zástup-
cu, ktorý nie je advokátom, a trovy spojené s tým, že účastník koná vo svojej mater-
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čine alebo v jazyku, ktorému rozumie (§ 18 OSP), platí štát. V tejto súvislosti bola
vykonaná aj úprava v § 18 OSP, ktorú sme už spomenuli.

Právnu úpravu o možnosti účastníka nechať sa zastupovať viacerými advokátmi,
o ktorej sme sa zmienili pri ustanoveniach § 24 a § 25 OSP, dopĺňa úprava vykonaná
novelou v § 149 OSP, ktorý bol rozšírený o nový odsek 3, na základe ktorého novela
určuje, že ak sa účastníkovi, ktorý si zvolil viacerých advokátov, prisudzuje náhrada
trov konania, patrí mu náhrada trov právneho zastúpenia len za jedného advokáta.
Túto náhradu trov súd prizná na účet advokáta, ktorého účastník určí a ak účastník
advokáta neurčí, súd prizná náhradu trov na účet ktoréhokoľvek z nich.

V súvislosti s náhradou trov konania sa novela dotkla aj znenia § 150 OSP, ktoré v od -
se ku 1 naďalej umožňuje súdu, aby v prípade, ak sú tu dôvody hodné osobitného zre-
teľa, výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti nepriznal, pričom uvedené
znenie bolo doplnené a po novom tak platí, že súd prihliadne najmä na okolnosti, či
účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri
prvom úkone, ktorý mu patril, okrem prípadu, ak účastník konania nemohol tieto sku-
točnosti a dôkazy uplatniť. V novom odseku 2 tohto ustanovenia OSP novela ďalej
zakotvila, že ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadáv-
ke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť. 

Ustanovenie § 151 OSP týkajúce sa rozhodovania o trovách konania novela doplnila
o ďalší odsek 7, na základe ktorého môže súd o náhrade trov konania rozhodnúť aj
tak, že namiesto určenia výšky trov prizná účastníkovi náhradu trov konania vyja -
dre nú zlomkom alebo percentom. Po právoplatnosti tohto rozhodnutia súd roz -
hod ne o výške náhrady trov konania samostatným uznesením.

V súvislosti s rozsudkom novela doplnila § 153 OSP novým odsekom 3, ktorý súdu
umož ňuje, aby v rozsudku, ktorý sa týka sporu zo spotrebiteľskej zmluvy aj bez návr -
hu vyslovil, že určitá podmienka používaná v spotrebiteľských zmluvách dodávate-
ľom je neprijateľná. Novela tak posilňuje súdnu ochranu spotrebiteľa, keď predví-
da, že spotrebiteľ v spore vyplývajúcom zo spotrebiteľskej zmluvy by kvôli neznalosti
práva nemusel takúto podmienku spochybniť, pričom spotrebiteľ môže vystupovať
na ktorejkoľvek procesnej strane. Pri neprijateľnej zmluvnej podmienke patria spo tre -
biteľovi podľa zákona o ochrane spotrebiteľa ďalšie práva, a to okrem iného aj právo
domáhať sa primeraného finančného zadosťučinenia, pričom v prípade, ak by spotre -
bi teľ vystupoval na strane odporcu môže takéto právo uplatniť protinávrhom. 

Doplnením odseku 5 v § 153b OSP písmenom d) novela rozširuje prípady, v ktorých
sa explicitne zakazuje rozhodnúť kontumačným rozsudkom o prípad, ak ide o spor,
v ktorom sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmlu-
vy a odporcom je spotrebiteľ, ak zmluva obsahuje neprijateľné podmienky.

V súvislosti so zmenami v § 119 OSP sme už spomenuli nový typ rozsudku, ktorý má
súd možnosť vyhlásiť na základe novoprijatého ustanovenia § 153d OSP a ktorým
spravodlivo usporiada veci účastníkov konania podľa stavu v čase vyhlásenia tohto roz -
sud ku. Podľa § 153d ods. 1 OSP platí, že súd môže na návrh všetkých účastníkov vy-
hlá siť rozsudok podľa § 153d OSP, ktorým spravodlivo usporiada veci účastníkov ko-
nania podľa stavu v čase vyhlásenia tohto rozsudku, ak sú splnené podmienky na od-
ročenie pojednávania podľa § 119 ods. 1 OSP. 

Súd rozsudok iba ústne odôvodní a doručí ho hneď po jeho vyhlásení prítomným
účastníkom a účastníkom neprítomným ho odošle do troch dní, pričom písomné vy -
ho tovenie nemusí obsahovať odôvodnenie. Ak ide o rozsudok, ktorý možno v budúc-
nosti zmeniť podľa § 163 OSP, v odôvodnení sa uvedú len okolnosti rozhodujúce pre
výšku a ďalšie trvanie dávok alebo splátok. 
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V zmysle § 153d ods. 2 OSP sa účastník konania nemôže vzdať odvolania proti roz-
sudku podľa odseku 1 tohto ustanovenia OSP. Včas podaným odvolaním účastníka ko-
nania proti ktorémukoľvek výroku sa takto vydaný rozsudok zrušuje a súd prvého
stupňa v konaní pokračuje, pričom odvolanie nemusí obsahovať dôvody. 

Ustanovenie § 153d ods. 3 OSP ďalej určuje, že odvolanie podľa odseku 2 tohto usta-
novenia OSP môže podať aj vedľajší účastník, ak z právneho predpisu vyplýva 
určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom. V zmysle
§ 153d ods. 4 OSP sa v rozsudku uvedie poučenie podľa odseku 2 tohto ustanovenia
OSP. Terminológia použitá novelou pri tomto rozsudku prihliada na fakt, že týmto roz-
sudkom sa majú spravodlivo usporiadať veci účastníkov konania v prípade nutnosti
odročiť pojednávanie, čo nie je štandardná procesná situácia, účastníkom konania
však umožňuje zvážiť medzi pomerne rýchlym súdnym rozhodnutím alebo odročením
pojednávania a ďalším dokazovaním. 

Vyhlásenie tohto rozsudku musia navrhnúť všetci účastníci, pričom zrušenie tohto
roz sudku priamo zo zákona (ex lege) sa dosiahne včasným podaním odvolania, ktoré
pre sudcu bude znamenať povinnosť pokračovať v konaní vykonaním tých úkonov, pre
ktoré boli splnené podmienky na odročenie pojednávania. 

Ustanovenie § 155 OSP bolo doplnené o nový odsek 3, pričom doterajší odsek 3 toh-
to ustanovenia sa označuje ako odsek 4. V zmysle § 155 ods. 3 OSP je výrok rozsudku 
o plnení v peniazoch možné vyjadriť aj iným nezameniteľným spôsobom než vyčísle -
ním, najmä s odkazom na presný spôsob určenia vyplývajúci z osobitného predpisu
(napríklad podľa § 62 ods. 3 zákona o rodine alebo podľa zákona o životnom minime). 

Novelou bolo zmenené ustanovenie § 156 ods. 2 OSP, v ktorom sa predĺžila lehota
pre odročenie pojednávania na účely vyhlásenia rozsudku z piatich dní na tri týždne
a doplnila sa aj explicitná úprava týkajúca sa lehôt pre doručenie vyhláseného rozsud-
ku. Ustanovenie § 156 ods. 2 OSP zakotvil, že rozsudok sa vyhlasuje spravidla hneď po
skončení konania, ktoré rozsudku predchádzalo. Ak to nie je možné, súd na vyhláse-
nie rozsudku odročí pojednávanie najdlhšie na tri týždne (teda už nie 5 dní), pričom
v takomto prípade súd doručí rozsudok prítomným účastníkom hneď po pojednáva-
ní, na ktorom bol rozsudok vyhlásený a neprítomným účastníkom ho odošle najne-
skôr do troch dní. Ustanovenie § 119 ods. 2 OSP sa v tomto prípade nepoužije.

V súvislosti s písomným vyhotovením odôvodnenia rozsudku novela doplnila § 157 OSP
novým odsekom 4, na základe ktorého má súd povinnosť v odôvodnení rozsudkov
podľa ustanovenia § 114 ods. 5, § 153a ods. 1 a § 153b ods. 1 OSP, teda pri rozsud-
koch pre zmeškanie a rozsudkoch na základe uznania alebo vzdania sa nároku uviesť
iba predmet konania a ustanovenie zákona, podľa ktorého rozhodol. Toto znenie
bolo v OSP obsiahnuté aj pred novelizáciou Občianskeho súdneho poriadku vykonanou
zákonom č. 341/2005 Z. z., avšak modifikované je tým, že rozsudkom pre zmeškanie
možno rozhodnúť aj podľa § 114 ods. 5 OSP. 

Novela prináša nové ustanovenie § 159a OSP, ktoré určuje, že výrok právoplatného
rozsudku (1) o určení vecného práva k nehnuteľnosti, (2) o neplatnosti právneho úkonu,
ktorým sa nakladalo s nehnuteľnosťou, prípadne (3) o určení neplatnosti dobrovoľnej
dražby nehnuteľnosti je záväzný aj pre osobu, ktorá nadobudla vecné právo k tej-
to nehnuteľnosti v čase, kedy v katastri nehnuteľností bola vykonaná poznámka 
o tomto súdnom konaní. 

Pri ustanovení § 44a OSP sme sa už zmienili, že účastník konania je na základe § 44a
OSP v spojení s § 39 ods. 1 katastrálneho zákona oprávnený podať príslušnej správe
katastra návrh na zapísanie poznámky o začatí súdnych konaní špecifikovaných
v tomto ustanovení OSP. S novým ustanovením § 159a OSP korešponduje aj sprievod-
ná novelizácia katastrálneho zákona vykonaná prostredníctvom článku IV tejto no-
vely v ustanovení § 34 ods. 2 katastrálneho zákona. Účastník konania by preto v sú vis -
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los ti s uvedenými novými úpravami nemal opomenúť podať návrh na zapísanie po -
znám  ky v deň podania návrhu na začatie konania.

Novela upravila ustanovenie § 160 ods. 1 OSP, podľa ktorého platí, že ak súd uložil
v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku,
pričom súd môže určiť dlhšiu lehotu. Súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vy-
konať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí a to aj tak, že ome-
škanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia (tzv. stra-
ta výhody splátok). 

Doplnený § 169 ods. 1 OSP po novele zakotvuje, že v písomnom vyhotovení uznesenia
sa uvedie, ktorý súd ho vydal, ďalej označenie účastníkov a veci, výrok, odôvodne nie,
poučenie o odvolaní a deň a miesto vydania uznesenia a ak súd rozhodol o vykona-
teľnosti uznesenia až po jeho právoplatnosti (§ 171 ods. 3 OSP), uvedie dôvody, pre
ktoré viazal vykonateľnosť až na právoplatnosť rozhodnutia. Uvedené ustanovenie
súvisí s § 209 ods. 2 OSP. Dôvodom tejto zmeny je eliminovať prípady, v ktorých sa vy-
konateľnosť rozhodnutia viaže až na jeho právoplatnosť a ak sudca bude viazať jeho
vykonateľnosť až na právoplatnosť, potom má povinnosť takýto postup zdôvodniť. 

Doplnený bol taktiež odsek 2 § 169 OSP, po novele zakotvuje, že písomné vyhotove-
nie uznesenia, ktorým sa celkom vyhovuje návrhu, ktorému nikto neodporoval, alebo
uznesenia, ktoré sa týka vedenia konania, nemusí obsahovať odôvodnenie. Uznesenie
o prerušení konania a o zamietnutí návrhu na prerušenie konania musí odôvodne-
nie obsahovať vždy.

V snahe odstrániť doterajšie výkladové nejasnosti týkajúce sa otázky, či uznesenie
o prerušení konania možno považovať za uznesenie o vedení konania, novela doplni-
la § 170 OSP novým odsekom 3, ktorý explicitne ustanovil, že uznesenie o prerušení
konania sa nepovažuje za uznesenie o vedení konania.

Explicitnú právnu úpravu novela priniesla aj v § 172 ods. 2 OSP, podľa ktorého platob -
ný rozkaz nemožno vydať, ak nie je známy pobyt odporcu, alebo ak by sa mal pla -
tob ný rozkaz doručiť odporcovi do cudziny. 

V § 172 OSP novela ďalej doplnila nové odseky 5 až 9, na základe § 172 ods. 5 OSP
pla tí, že platobný rozkaz možno vydať aj v prospech viacerých navrhovateľov alebo
aj proti viacerým odporcom. 

Podľa § 172 ods. 6 OSP zmenu návrhu na začatie konania (§ 95 OSP) alebo čiastočné
späťvzatie návrhu na začatie konania (§ 96 OSP) pred vydaním platobného rozkazu súd
vybaví tak, že platobný rozkaz vydá v rozsahu, ktorý vyplýva z navrhovateľom usku-
točneného posledného podania pred vydaním platobného rozkazu a odporcovi 
(odporcom) spolu s návrhom na začatie konania doručí všetky zmeny a čiastočné
späťvzatia návrhu na začatie konania uskutočnené v čase od začatia konania do vyda -
nia platobného rozkazu. O týchto podaniach pred vydaním platobného rozkazu osobit-
ne nerozhoduje, ak o návrhu na začatie konania rozhodne platobným rozkazom, pri-
čom v konaní nasledujúcom po vydaní platobného rozkazu je predmetom konania
takto upravený posledný návrh. 

Z § 172 ods. 7 OSP vyplýva, že ak sa v návrhu uplatňuje právo, ktoré je v časti v zjav-
nom rozpore s právnymi predpismi, súd so súhlasom navrhovateľa vydá platobný rozkaz
len v tej časti, ktorej sa rozpor netýka, pričom oznámením súhlasu sa predmetom
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konania stáva iba táto časť návrhu a o zvyšnej časti súd nerozhoduje. Predmetom
konania zostáva tá časť návrhu, o ktorej súd rozhodol platobným rozkazom aj po jeho
vydaní, a to aj v prípade, ak bol podaný odpor. Z judikatúry (R 45/1986) vyplýva, že
vydaním platobného rozkazu nie je možné návrhu na začatie konania vyhovieť len
sčas ti a súdna prax má za to, že platobným rozkazom je súd povinný vybaviť celý
predmet konania, teda rozhodnúť v ňom o všetkom, čo žalobca požaduje. Tento me -
cha nizmus prelamuje úprava v § 172 ods. 7 OSP, na základe ktorej môže súd rozhodovať
aj o časti návrhu, ak je zvyšná časť návrhu v zjavnom rozpore s právnymi predpis mi,
pričom súd rozhodne o časti návrhu, ktorej sa rozpor netýka, ak navrhovateľ oznámi
súdu súhlas s vydaním rozkazu len v tejto časti.

Podľa § 172 ods. 8 OSP platí, že ak (1) navrhovateľ predloží spolu s návrhom na zača -
tie konania platobný rozkaz na tlačive vydanom podľa vzoru uvedenom v osobitnom
pred pise (podrobnosti o postupe pri uverejňovaní a vydávaní vzorových tlačív rozhodnu-
tí budú upravené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá na základe 
splnomocňovacieho ustanovenia § 374 ods. 2 OSP Ministerstvo spravodlivosti SR), 
(2) na vydanie platobného rozkazu sú splnené zákonom ustanovené podmienky a (3) je
zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracov-
ných dní od splnenia týchto podmienok. 

Ustanovenie § 172 ods. 9 OSP zakazuje súdu vydať platobný rozkaz, ak zmluva obsa-
huje neprijateľné podmienky v prípade, ak sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej
sumy zo spotrebiteľskej zmluvy a odporcom je spotrebiteľ. V súvislosti s ne pri ja teľ -
ný mi podmienkami bola v OSP zakotvená úprava aj v § 153 ods. 3 OSP, o ktorej sme
sa už zmienili v predchádzajúcom texte. 

Z doplneného § 173 ods. 2 OSP po novele vyplýva, že ak platobný rozkaz nemožno
do ručiť čo i len jednému z odporcov, súd ho uznesením zruší v plnom rozsahu, to však
ne platí, ak sa platobný rozkaz týka niekoľkých účastníkov, z ktorých každý koná sám
za seba (§ 91 ods. 1 OSP), pričom súd zruší platobný rozkaz spravidla až spolu s ďal -
ším úkonom vo veci samej, prípadne spolu s úkonom, ktorým sa konanie končí (na-
príklad spolu so zrušením platobného rozkazu doručí aj predvolanie na pojednávanie).
Na základe doplnenia § 173 OSP o nové odseky 3 a 4 platí, že pred tým, ako súd
uznesením zruší platobný rozkaz podľa § 173 ods. 2 OSP, môže vyzvať navrhovateľa,
aby oznámil miesto pobytu odporcu, ak má o ňom vedomosť a poučí ho o násled-
koch nemožnosti doručenia platobného rozkazu. Ak sa doručuje platobný rozkaz oso-
bám, ktorým je možné doručovať písomnosti ukladaním na súde podľa § 49 OSP, súd
s doručením platobného rozkazu doručuje aj poučenie podľa § 49 ods. 2 až 5 OSP.

Podľa § 174 ods. 3 OSP po novom platí, že súd uznesením odmietne odpor, ktorý bol
podaný (1) oneskorene, (2) bez odôvodnenia vo veci samej, pričom o týchto násled-
koch musí byť účastník poučený v platobnom rozkaze alebo (3) neoprávnenou osobou.
Novela teda upresňuje dôvod na odmietnutie odporu podľa bodu (2) o chýbajúce odô-
vodnenie vo veci samej, čím je táto úprava zosúladená s ustanovením § 174 ods. 1 OSP
vy žadujúcim podanie odporu s odôvodnením. Ustanovenie § 174 OSP bolo ďalej dopl -
ne né o nový odsek 4, ktorý ustanovuje, že ak nie sú splnené podmienky na odmietnu-
tie odporu, súd odpor bezodkladne odošle navrhovateľovi a môže ho vyzvať, aby sa
k od poru písomne vyjadril v lehote určenej súdom. Doterajšie odseky 4 a 5 v § 174 OSP
sa označujú ako odseky 5 a 6.

Novela prináša ďalšie nové typy rozhodnutí, a to v § 174a OSP Európsky platobný
rozkaz, v § 174b OSP Rozkaz na plnenie a pod nadpisom Zmenkový platobný rozkaz
a šekový platobný rozkaz v § 175 OSP súčasne precizuje a dopĺňa úpravu tohto špeci-
fického rozhodnutia.
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V novozakotvenom § 174a OSP je upravený Európsky platobný rozkaz, ide o platobný
rozkaz vydaný podľa osobitného predpisu (ktorým je Nariadenie Európskeho parlamen-
tu a Rady (ES) č. 1896/2006 zo dňa 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske
konanie o platobnom rozkaze). Európsky platobný rozkaz treba doručiť odporcovi do
vlastných rúk, náhradné doručenie je vylúčené, výnimkou je prípad, ak sa európsky
platobný rozkaz doručuje zástupcovi odporcu. Európsky platobný rozkaz sa doručuje
do cudziny a ustanovenia o platobnom rozkaze sa použijú primerane, pokiaľ osobitný
predpis neustanovuje inak.

Novým typom rozhodnutia, vydanom v skrátenom konaní, je rozkaz na plnenie upra-
vený v novom § 174b OSP, v zmysle ktorého súd môže aj bez výslovnej žiadosti navr -
ho vateľa a bez vypočutia odporcu vydať rozkaz na plnenie, ak sa v návrhu uplatňuje
právo na plnenie inej povinnosti než zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúce zo sku-
točností uvedených navrhovateľom. V rozkaze na plnenie súd uloží odporcovi, aby
v sú dom určenej lehote nie kratšej ako 15 dní plynúcej od doručenia rozkazu na
plnenie, splnil uloženú povinnosť a uhradil trovy konania alebo v tej istej lehote po-
dal odpor na súde, ktorý rozkaz na plnenie vydal, pričom odpor proti rozkazu na plne-
nie sa musí odôvodniť. Ustanovenie § 43 OSP sa nepoužije. Rozkaz na plnenie môže
vydať iba sudca. 

Na rozkaz na plnenie sa primerane použijú ustanovenia § 172 ods. 2, 3, 5 až 7 a 9 a § 173
a 174 OSP. 

Podrobnosti o postupe pri uverejňovaní a vydávaní vzorových tlačív rozhodnutí budú
upravené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorým vydá na základe splno-
mocňovacieho ustanovenia § 374 ods. 2 OSP Ministerstvo spravodlivosti SR.

Na zavedenie nového inštitútu „rozkaz na plnenie“, o ktorom sme sa zmienili v pred chá -
dzajúcom texte, novela reagovala už pomenovaním ustanovenia § 175 OSP podľa špe ci fic -
ké ho typu rozhodnutia, ktorý upravuje, a týmto je „zmenkový platobný rozkaz a šekový
pla tobný rozkaz“. Novela precíznejšie upravila ustanovenia § 175 ods. 1 až 3 OSP,
v ktorých upustila od neoddeleného pomenovania „zmenkový (šekový) platobný roz-
kaz“, miesto samosudcu určila súd, ustanovenie § 175 ods. 2 OSP doplnila o ďalší dô-
vod na odmietnutie námietok obdobne, ako je tomu v § 174 ods. 3 OSP pri platobnom
rozkaze, o ktorom sme sa zmienili v predchádzajúcom texte. 

V ustanovení § 175 ods. 3 OSP doplnila postup súdu v súvislosti s odvolaním proti vý -
ro ku o trovách konania, novela ďalej v § 175 OSP doplnila o nové ustanovenia obsiah-
nuté v § 175 OSP v odsekoch 4 až 7 a doterajší odsek 4 je v ustanovení § 175 OSP
naďalej, avšak v § 175 ods. 8 OSP.

Po novele tak v zmysle ustanovenia § 175 ods. 1 OSP platí, že ak navrhovateľ predlo-
ží v prvopise zmenku alebo šek, o pravosti ktorých niet dôvodu pochybovať, a ďalšie
listiny potrebné na uplatnenie práva, súd vydá na jeho návrh zmenkový platobný roz-
kaz alebo šekový platobný rozkaz (predtým neoddelene pomenovaný), v ktorom od-
porcovi uloží, aby do troch dní zaplatil požadovanú sumu a uhradil trovy konania, alebo
aby v tej istej lehote podal námietky, v ktorých musí uviesť všetko, čo proti zmenko-
vému platobnému rozkazu alebo šekovému platobnému rozkazu namieta. Zmenkový
platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz sa musí doručiť do vlastných rúk od-
porcu. Ak nemožno návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu alebo šekové-
ho platobného rozkazu vyhovieť, nariadi súd (predtým samosudca) pojednávanie. 

V § 175 ods. 2 OSP sa zakotvuje, že ak odporca nepodá námietky včas, alebo ak 
ich vez me späť, má zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz účinky

Európsky platobný
rozkaz

Rozkaz na plnenie
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prá vo platného rozsudku. Súd odmietne (teda už nie zamietne, nakoľko nerozhoduje
v merite veci) (1) neskoro podané námietky, (2) námietky, ktoré neobsahujú odôvod-
nenie alebo (3) námietky, ktoré nie sú podané oprávnenou osobou.

Ustanovenie § 175 ods. 3 OSP určuje, že ak odporca podá včas námietky, súd (pred-
tým samosudca) nariadi na ich prejednanie pojednávanie, pričom na námietky podané
neskôr už nemožno prihliadať. V rozsudku súd vysloví, či zmenkový platobný rozkaz
alebo šekový platobný rozkaz ponecháva v platnosti alebo či ho zrušuje a v akom roz-
sahu. Opravným prostriedkom len proti výroku o trovách konania je odvolanie, o kto-
rom bez pojednávania rozhodne súd, ktorý vydal zmenkový platobný rozkaz alebo
šekový platobný rozkaz. 

Nový odsek 4 v § 175 OSP zakotvil, že ak je návrh na vydanie zmenkového platobného
rozkazu alebo šekového platobného rozkazu vzatý späť celkom po vydaní zmenkového
platobného rozkazu alebo šekového platobného rozkazu pred jeho právoplatnosťou,
súd, ktorý zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz vydal so súhlasom
odporcu uznesením zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz zruší 
a konanie zastaví. Rovnako postupuje aj pri čiastočnom späťvzatí návrhu v časti,
ktorej sa späťvzatie návrhu týka. 

Podľa nového § 175 ods. 5 OSP platí, že ak odporca do vyhlásenia rozsudku podľa 
§ 175 ods. 3 OSP vezme späť podané námietky, súd uznesením rozhodne o pri pus te -
ní späťvzatia námietok a o náhrade trov konania, ktoré nasledovalo po vydaní zmen-
kového platobného rozkazu alebo šekového platobného rozkazu. Právo plat nos ťou
uznesenia o pripustení späťvzatia námietok nadobúda zmenkový platobný rozkaz ale -
bo šekový platobný rozkaz právoplatnosť. Doplnený ďalší nový odsek 6 v § 175 OSP
stanovil, že ak súd schváli zmier po vydaní zmenkového platobného rozkazu alebo še-
kového platobného rozkazu, súd súčasne uznesením zruší vydaný zmenkový platobný
rozkaz alebo šekový platobný rozkaz. V novom § 175 ods. 7 OSP novela ustanovila, že
pri oprave chýb v písaní a počítaní, ako aj iných zrejmých nesprávností v zmenkovom
platobnom rozkaze alebo šekovom platobnom rozkaze sa postupuje podľa § 164 OSP.
Doterajší odsek 4 je po novom obsiahnutý v § 175 ods. 8 OSP a určuje, že súd postupu-
je podľa odsekov 1 až 7 (predtým 1 až 3) aj vtedy, ak navrhovateľ predloží v prvopise
oddelene prevedený záložný list skladiskového záložného listu alebo tova ro vý záložný list
(podľa zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom lis-
te a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov), o ktorých pra-
vosti niet dôvodu pochybovať a ďalšie listiny potrebné na uplatnené práva.

Novelou doplnené ustanovenie § 175o ods. 1 OSP po novele určuje, že na podklade
zistenia podľa § 175m OSP určí súd všeobecnú cenu majetku, výšku dlhov a čistú hod no -
tu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa. Za všeobecnú
cenu majetku určí súd sumu zhodne tvrdenú účastníkmi a ak sú tvrdenia rozdielne,
vykoná súd na jej zistenie potrebné dôkazy. Ustanovenie § 136 OSP sa použije 
pri me rane.

V znení § 175q ods. 1 OSP boli upravené písmená d) a e). Po novele tak v zmysle 
§ 175q ods. 1 OSP platí, že súd v uznesení o dedičstve (1) potvrdí nadobudnutie de-
dičstva jedinému dedičovi alebo (2) potvrdí, že dedičstvo, ktoré nenadobudol žiadny
dedič, pripadlo štátu, alebo (3) schváli dohodu o vyporiadaní dedičstva alebo dohodu
o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov alebo (4) potvrdí nadobudnutie
dedičstva podľa dedičských podielov, ak medzi účastníkmi nedôjde k dohode alebo
vykoná vyporiadanie (§ 707 ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 22 a 23 zákona 
č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 
v znení neskorších predpisov) medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov
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nadobudol, alebo (5) neschváli dohodu o vyporiadaní (§ 707 ods. 2 Občianskeho zá-
konníka, § 22 a 23 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov) dedičstva a potvrdí nadobudnu-
tie dedičstva podľa dedičských podielov alebo vykoná vyporiadanie medzi dedičmi 
a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol. Najmä v súvislosti so zákazom dro -
be nia poľnohospodárskej pôdy (podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatre-
niach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov) nie je
mož né potvrdiť dedičstvo podľa podielov, preto sa zavádza možnosť, aby súd vykonal
vyporiadanie. 

Zmenený § 175u ods. 1 OSP upravuje postup súdneho komisára pri speňažení majet-
ku za tzv. trhových podmienok a po novom ustanovuje, že likvidáciu dedičstva súd vy-
koná speňažením všetkého poručiteľovho majetku (už bez odkazu na príslušné právne
úpravy). Súdny komisár je povinný postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby
majetok speňažil za cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný majetok za obdob-
ných podmienok obvykle predáva. 

Ustanovenie § 175x OSP bolo doplnené novým odsekom 3, na základe ktorého pla-
tí, že ak sa konanie o znovuobjavenom majetku začalo na návrh niektorého z dedičov,
napriek tomu, že tento majetok bol medzi dedičmi sporný a dedič musel mať o spor -
nos ti vedomosť, náhradu odmeny notára a jeho výdavkov v prípade zastavenia ko-
nania platí tento dedič.

Zmenou časti znenia ustanovenia § 175zca ods. 1 písm. a) OSP, v ktorom sa vypustili
slová „ktorý nesmie byť maloletý, ani osobou, ktorá musí mať opatrovníka podľa záko -
na.“, novela rozšírila prípady, v ktorých je notár oprávnený ukončiť dedičské kona-
nie vo vlastnej kompetencii vydaním osvedčenia o dedičstve aj na prípady nadobud-
nutia dedičstva maloletým dedičom a dedičom, ktorý musí mať opatrovníka, ak je
jediným dedičom. Novým písmenom g) v § 175zca ods. 2 OSP sa demonštratívnym
výpočtom vymedzené obsahové náležitosti osvedčenia o dedičstve doplnili o ďalšiu
náležitosť, a to o údaj o odmene notára a o jeho hotových výdavkoch. Doterajšie 
písmená g) až k) v § 175zca ods. 2 OSP sa označujú ako písmená h) až l). 

Úprava osvedčenia o dedičstve sa § 175zca dopĺňa o nový odsek 7, na základe ktoré ho
notár doručuje písomnosti, ktoré je potrebné doručiť účastníkom konania, ak nej -
de o rozhodnutia, ktoré môže vydať iba súd. O doručovaní procesných rozhodnutí vy-
daných notárom sme sa zmienili už v predchádzajúcom texte pri úpravách v § 38 OSP.

Novela sa dotkla aj ustanovení týkajúcich sa starostlivosti súdu o maloletých a do pl -
nením § 176 ods. 1 OSP vytvára priestor na aplikáciu nového odseku 5 tohto ustano -
ve nia OSP. Podľa ustanovenia § 176 ods. 3 OSP naďalej platí, že ak zákon neustanovuje
inak, vo veciach starostlivosti súdu o maloletých rozhodne súd bez zbytočného odkladu,
najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa začatia konania. Konanie možno pre dĺ žiť, len ak
z vážnych dôvodov a z objektívnych príčin nemožno vykonať dôkazy, avšak novela v zá-
vere tohto ustanovenia explicitne ustanovila, že vo veciach starostlivosti súdu o ma-
loletých má súd povinnosť začať vykonávať úkony na vykonanie dôkazov bez odkladne
po začatí konania. Doplnenie § 176 OSP o nový odsek 5 umožňuje súdu využiť inštitút
skráteného konania, keď zakotvuje, že vo veciach starostlivosti súdu o ma loletých
môže súd rozhodnúť rozkazom na plnenie len na návrh, ak mu v celom rozsahu
vyhovie. O zosúladení terminológie v ustanoveniach § 178 ods. 2 a v § 180 ods. 3 OSP
sme sa už zmienili pri ustanovení § 75a ods. 1 OSP.

Osvedčenie 
o dedičstve
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Podľa zmeneného ustanovenia § 180a odsek 5 OSP platí, že súd v konaní vždy vypo-
čuje toho, v koho starostlivosti sa dieťa nachádza, alebo štatutárny orgán zariadenia
na výkon rozhodnutia súdu, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené. Súd v konaní 
o osvojiteľnosti skúma i okolnosti na strane dieťaťa vylučujúce splnenie účelu osvo-
jenia.

Novým § 180b OSP novela zakotvila, že súd na návrh rozhodnutie o osvojiteľnosti
zruší, ak dôjde k zmene pomerov. Návrh je možné podať len do času, kým nie je
maloleté dieťa odovzdané na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich
osvojiteľov.

V § 189 OSP novela vypustila znenie odseku 1, ktoré upravovalo prípadné nenaria-
denie pojednávania z dôvodov vhodnosti. Aktuálne znenie § 189 OSP zahŕňa len znenie
doterajšieho odseku 2 v § 189 OSP. 

Doterajší text § 189a OSP po novele tvorí znenie odseku 1, nakoľko novelou sa § 189a OSP
doplnil o nový odsek 2, na základe ktorého súd zabezpečí uloženie rozhodnutia
o poz bavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony v Notárskom centrálnom
re gistri listín podľa osobitného predpisu (§ 73k zákona č. 323/1992 Zb. o notároch 
a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov). 

Novým ustanovením § 200ea OSP novela zaviedla osobitný inštitút vecí s nízkou hod-
notou predmetu sporu (tzv. drobné spory), v ktorom zakotvila, že ak v priebehu konania
dosiahne predmet konania sumu 500 eur, od toho okamihu, ide o drobný spor. No ve la
formou negatívneho taxatívneho výpočtu vymedzuje druhy konaní, ktoré nemožno po-
važovať za drobný spor, pričom za drobné spory sa nepovažujú veci, ktoré sa týkajú
(1) osobného stavu alebo spôsobilosti na právne úkony, (2) sociálneho zabezpečenia,
(3) konania o preskúmanie rozhodnutí vydaných v rozhodcovskom konaní, (4) vyporia-
dania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, (5) konania o dedičstve, (6) konania
o určenie, zmenu alebo zrušenie vyživovacej povinnosti, (7) konkurzného konania
a reštrukturalizačného konania, (8) sporov z pracovných vzťahov a obdobných pracov-
noprávnych vzťahov a (9) ochrany osobnosti. 

Platí, že ak je predmetom konania iba príslušenstvo pohľadávky, ktorého hodnota 
neprevyšuje sumu 500 eur, konanie sa považuje za drobný spor, o čom sme sa zmie-
nili už pri explicitnom zakotvení tohto vymedzenia v § 29 ods. 6 OSP. Vymedzenie prí-
slušenstva pohľadávky vyplýva z § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka, podľa ktoré-
ho sú príslušenstvom pohľadávky úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania 
a náklady spojené s jej uplatnením. V predchádzajúcom texte sme už spomínali aj 
§ 115a ods. 2 OSP, podľa ktorého v drobných sporoch nie je potrebné nariaďovať
po jed návanie.
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V rámci ustanovení obsiahnutých v prvej hlave štvrtej časti OSP sa novela dotkla aj
úpravy riadneho opravného prostriedku - odvolania. Novela rozšírila prípady, v kto -
rých nie je odvolanie smerujúce proti uzneseniu neprípustné, dotkla sa úkonov, ktoré
vykonáva súd prvého stupňa, ak bolo podané odvolanie, rozšírila možnosti autoreme-
dúry pri ďalších uzneseniach, ale i samotného postupu v odvolacom konaní (napríklad
nariaďovania pojednávania odvolacím súdom, lehôt na rozhodnutie o odvolaní či dô-
vodov, pre ktoré je možné odvolanie odmietnuť). 

Doplnením § 202 ods. 3 OSP v písmene l) a o) novela rozšírila neprípustnosť odvo-
lania aj proti uzneseniu v § 209 ods. 1 OSP, ktorým súd prvého stupňa vyzval toho,
kto podal odvolanie neobsahujúce náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2 OSP, aby chýba-
júce náležitosti doplnil, a poučí ho o následkoch neodstránenia vád odvolania podľa 
§ 218 ods. 1 písm. d) OSP a taktiež proti uzneseniu, ktorým sa zamietol návrh na preru-
šenie konania podľa § 109 ods. 1 písm. c) OSP, teda proti uzneseniu prvostupňového súdu
vo veci postúpenia veci Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska 
k predbežnej otázke podľa medzinárodnej zmluvy. Zmena v § 202 ods. 3 písmeno m) OSP
súvisí so zavedením rozkazu na plnenie, pričom podľa nového znenia citovaného usta-
novenia odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní
proti výroku o trovách v platobnom rozkaze, európskom platobnom rozkaze, rozkaze
na plnenie, zmenkovom platobnom rozkaze a šekovom platobnom rozkaze.

V súvislosti so zmenami v § 214 OSP bolo zmenené aj ustanovenie § 209a odsek 1 OSP,
na základe ktorého platí, že ak nejde o prípad uvedený v § 209 ods. 1 druhej vete OSP,
doručí súd prvého stupňa bezodkladne odvolanie ostatným účastníkom, a ak odvola-
nie smeruje proti rozhodnutiu vo veci samej, vyzve účastníkov, aby sa k odvolaniu
vy jadrili (teda už nie aj na vyjadrenie, či súhlasia s rozhodnutím odvolacieho súdu bez
nariadenia pojednávania).

Doplnením § 210a OSP novela rozšírila prípady autoremedúry aj o uznesenie o zasta-
vení konania o dedičstve alebo uznesenie podľa § 75a OSP, v ktorých na odvolanie
môže uznesenie zmeniť priamo súd prvého stupňa, pokiaľ odvolaniu v celom rozsahu
vyhovie. Ak súd v celom rozsahu odvolaniu nevyhovie, vec predloží na rozhodnutie od-
volaciemu súdu.

So zmenami popísanými v ďalšom texte súvisí zmena vnútorného odkazu v § 213 ods. 1 OSP,
v ktorom sa slová „2 až 4“, týkajúce sa pôvodného značenia odsekov, nahradili slova-
mi „2 až 7“. Novela doplnila § 213 OSP o nový odsek 2, podľa ktorého, ak je odvo-
lací súd toho názoru, že sa na vec vzťahuje ustanovenie právneho predpisu, ktoré pri
doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a je pre rozhodnutie veci rozhodujúce,
vyzve účastníkov konania, aby sa k možnému použitiu tohto ustanovenia vyjadrili.
Účastníci tak budú mať možnosť vyjadriť sa k možnej aplikácii dovtedy nepoužitého
ustanovenia, resp. inštitútu, na zistený skutkový stav. Obdobne ako pri § 100 ods. 1 OSP
novela aj touto úpravou vytvára priestor na eliminovanie situácií, že konanie skončí
ob zvlášť prekvapivým rozhodnutím. 

Doterajšie odseky 2 až 5 § 213 OSP sa označujú ako odseky 3 až 6, pričom po nove -
le § 213 ods. 6 OSP zakotvuje, že dokazovanie podľa odsekov 4 a 5 vykoná odvolací
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súd sám alebo prostredníctvom súdu prvého stupňa alebo dožiadaného súdu. Novela
ďalej ustanovenie § 213 OSP doplnila o nový odsek 7, ktorý určuje, že ak odvolací
súd vykoná dokazovanie podľa odseku 6 tohto ustanovenia OSP prostredníctvom súdu
prvého stupňa, súd prvého stupňa vykoná dokazovanie podľa pokynov odvolacieho
súdu. Súd prvého stupňa podľa potreby rozhodne aj podľa § 139 a 141 OSP. Ak v súvis -
los ti s vykonávaním dokazovania je podané proti jeho uzneseniu odvolanie, vec pred kla -
dá odvolaciemu súdu až po vykonaní nariadeného dokazovania. Tieto úpravy súvisia
s úpravou v § 221 ods. 1 písm. h) OSP, o ktorej sa zmienime v ďalšom texte.

Zmenené znenie § 214 OSP zakotvilo nové pravidlá v postupe odvolacieho súdu
v súvislosti s nariadením pojednávania a po novom v zmysle § 214 ods. 1 OSP platí,
že na prejednanie odvolania proti rozhodnutiu vo veci samej nariadi predseda se-
nátu odvolacieho súdu pojednávanie vždy, ak (1) je potrebne zopakovať alebo do-
plniť dokazovanie, (2) súd prvého stupňa rozhodol podľa § 115a OSP bez nariadenia
pojednávania, (3) to vyžaduje dôležitý verejný záujem. V ostatných prípadoch mož-
no na základe § 214 ods. 2 OSP o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednáva-
nia. Po novom je teda zrejmé, že ak rozhodoval súd prvého stupňa na pojednávaní,
odvolací súd v zásade nemusí nariadiť pojednávanie (ak nejde o prípady taxatívne vy-
medzené v § 214 ods. 1 OSP spomínané vyššie), pričom odvolací súd môže nariadiť po-
jednávanie, ak to považuje za potrebné. 

Novela zmenila aj znenie § 217 OSP, pričom odsek 1 tohto ustanovenia OSP po no-
vom určuje, že súd rozhodne o odvolaní proti rozhodnutiu o návrhu na nariadenie
pred bežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. b) a g) OSP do siedmich dní od pred-
loženia veci odvolaciemu súdu, pričom o odvolaní proti rozhodnutiu o návrhu na naria -
de nie predbežného opatrenia podľa § 75a OSP súd rozhodne najneskôr do 24 hodín
od predloženia veci odvolaciemu súdu. O odvolaní proti rozhodnutiu o pred bež nom
opatrení v ostatných veciach rozhodne bezodkladne najneskôr do 30 dní. Ak roz-
hodnutie odvolací súd sám nedoručuje, spis odošle súdu prvého stupňa do troch dní
od vydania rozhodnutia o odvolaní. 

V zmysle § 217 ods. 2 OSP ďalej po novom platí, že súd rozhodne o odvolaní proti
uzne seniu o odmietnutí odporu (v súvislosti s rozkazom na plnenie je ustanovenie na
tomto mieste už bez odkazu na § 174 ods. 3 OSP a takto bude použiteľné aj pri odmiet -
nu tí odporu pri rozkaze na plnenie) do troch mesiacov od predloženia veci odvolacie-
mu súdu.

Novelou doplnený § 218 ods. 1 OSP určuje, že odvolací súd odmietne odvolanie,
ktoré (1) bolo podané oneskorene, (2) bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je
oprávnený, (3) smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné,
(4) nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2 OSP, a to len za predpokladu, že boli 
dodržané podmienky podľa § 209 ods. 1 OSP a § 211 ods. 1 OSP, (5) rozhodnutie
napadnuté odvolaním zaniklo inak.

Novela rozšírila aj úpravu v § 219 OSP, ktorý doplnila nielen ďalšími novými odsek-
mi 2 a 3, ale aj v odseku 1, a na jeho základe tak platí, že odvolací súd rozhodnutie
potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Z § 219 ods. 2 OSP vyplýva, že ak sa odvo-
lací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže
sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého
rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia
ďalšie dôvody. Na základe § 219 ods. 3 OSP platí, že ak je rozhodnutie súdu prvého
stupňa vecne správne iba o základe prejednávanej veci, odvolací súd môže rozhod-
nutie súdu prvého stupňa potvrdiť len o jeho základe. Zo znenia nových odsekov 
2 a 3 v § 219 OSP je zrejmé, že ide o fakultatívne ustanovenia.

Po zmenách vykonaných novelou v § 221 ods. 1 písm. h) a j) OSP a taktiež v od se -
koch 2 a 3 citovaného ustanovenia OSP platí, že odvolací súd napadnuté rozhodnutie
zruší len v taxatívne vymedzených prípadoch, pričom súd rozhodnutie zruší, len ak
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(1) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, (2) ten, kto v konaní vystu -
po val ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, (3) účastník konania
nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, (4) v tej istej veci sa už prv
právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, (5) sa nepodal
návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, (6) účastníkovi konania sa
postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, (7) rozhodoval vylúčený sudca ale-
bo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, (8) súd
prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil, tým, že nepoužil správne ustanovenie
právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav (nový dôvod teda predpokladá,
že rozhodnutie je nesprávne nielen po právnej, ale aj po skutkovej stránke), (9) sa roz-
hodlo bez návrhu, nejde o rozhodnutie vo veci samej a dôvody, pre ktoré bolo vyda-
né, zanikli alebo ak také dôvody neexistovali, (10) bol odvolacím súdom schválený
zmier. Podľa nového znenia § 221 ods. 2 OSP platí, že ak odvolací súd zruší rozhodnu -
tie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, preru -
šiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec
patrí. S novým mechanizmom zakotveným v predchádzajúcej vete súvisí aj zmena dik-
cie § 221 ods. 3 OSP, táto po novom určuje, že ak odvolací súd rozhoduje o odvolaní
proti uzneseniu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, zruší rozhodnutie,
len ak zastavuje konanie.

Doplnené ustanovenie § 222 ods. 1 OSP ustanovuje, že ak odvolateľ vezme odvolanie
späť, právoplatnosť napadnutého rozhodnutia nastane, ako keby k podaniu odvolania
nedošlo, pričom lehoty, ktoré majú plynúť od právoplatnosti napadnutého rozhod-
nutia, plynú v takom prípade od právoplatnosti uznesenia o zastavení odvolacieho
konania.

Novela zasiahla aj do niektorých ustanovení druhej hlavy štvrtej časti OSP, ktoré upra-
vujú ďalší z opravných prostriedkov, a to obnovu konania, zaraďovanú medzi mimo-
riadne opravné prostriedky. Novela rozšírila dôvody prípustnosti obnovy konania. 

Novela obsahuje celé znenie § 228 OSP, v ktorom v malej miere pozmenila znenie bo-
dov (1) až (4) uvedených v ďalšom texte, rozšírila prípady, v ktorých možno právo-
platné rozhodnutie napadnúť návrhom na obnovu konania o dôvod uvedený v bode
(5) a v novom odseku 2 § 228 OSP, pričom znenie doterajšieho odseku 2 presunula
do odseku 3 tohto ustanovenia OSP.

V zmysle § 228 ods. 1 OSP môže účastník návrhom na obnovu konania napadnúť prá -
voplatný rozsudok, ak (1) sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bez svo-
jej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, ak (miesto predchádzajúceho pokiaľ)
môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci, (2) možno vykonať dôkazy,
ktoré sa nemohli vykonať v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre neho priaznivej-
šie rozhodnutie vo veci, (3) bolo rozhodnuté v jeho neprospech v dôsledku trestného
činu sudcu, (4) Európsky súd pre ľudské práva rozhodol alebo dospel vo svojom roz-
sudku k záveru, že rozhodnutím súdu alebo konaním, ktoré mu predchádzalo, boli po-
rušené základné ľudské práva alebo slobody účastníka konania a závažné dôsledky toh-
to porušenia neboli odstránené priznaným primeraným finančným zadosťučinením,
(5) je v rozpore s rozhodnutím Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo iné-
ho orgánu Európskych spoločenstiev. Novela ustanovenie § 228 OSP doplnila o nový
odsek 2, podľa ktorého návrhom na obnovu konania môže účastník napadnúť i prá -
voplatné uznesenie, ktorým bol schválený zmier, ak možno dôvody obnovy podľa 
§ 228 ods. 1 OSP vzťahovať i na predpoklady, za ktorých sa zmier schvaľoval, pričom
uvedené platí obdobne aj pre právoplatný platobný rozkaz, rozkaz na plnenie, zmen-
kový platobný rozkaz a šekový platobný rozkaz. Do § 228 ods. 3 OSP bolo presunuté
znenie doterajšieho odseku 2 tohto ustanovenia OSP, na základe ktorého má návrh na
obnovu konania popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 OSP) obsahovať ozna-
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čenie rozsudku, proti ktorému smeruje, dôvod obnovy, skutočnosti, ktoré svedčia o tom,
že návrh je podaný včas, dôkazy, ktorými sa má dôvodnosť návrhu preukázať, ako aj to,
čoho sa navrhovateľ domáha.

V zmysle doplneného § 230 ods. 2 OSP platí, že po troch rokoch od právoplatnosti
rozsudku (teda po uplynutí objektívnej lehoty, subjektívna trojmesačná lehota je upra -
vená v prvom odseku tohto ustanovenia OSP) možno návrh na obnovu konania po dať
len z dôvodu uvedeného v (1) § 228 ods. 1 písm. a) OSP v prípade, že ide o trestný
roz sudok, na podklade ktorého sa v občianskom súdnom konaní priznalo právo a kto-
rý bol neskôr podľa trestnoprávnych predpisov zrušený, (2) § 228 ods. 1 písm. c) OSP,
(3) § 228 ods. 1 písm. d) OSP a po novom aj z dôvodu uvedeného v (4) § 228 ods. 1 písm. e)
OSP (teda pre rozpor napadnutého rozsudku s rozhodnutím Súdneho dvora Eu róp skych
spoločenstiev alebo iného orgánu Európskych spoločenstiev).

Novela sa významným spôsobom týka dovolania, ďalšieho z mimoriadnych opravných
prostriedkov, úprava ktorého je zaradená v tretej hlave štvrtej časti OSP. 

V súvislosti s úpravou týkajúcou sa vecí, v ktorých nie je prípustné dovolanie, novela
doplnila § 238 ods. 5 OSP, podľa znenia ktorého platí, že dovolanie nie je prípustné
ani vo veciach, v ktorých bolo napadnuté právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu
o peňažnom plnení neprevyšujúcom trojnásobok minimálnej mzdy a v obchodných ve-
ciach desaťnásobok minimálnej mzdy, pričom na príslušenstvo (vypustilo sa slovo po-
hľadávky) sa neprihliada. Ak je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo
pohľadávky, dovolanie nie je prípustné, ak výška príslušenstva v čase začatia do-
volacieho konania neprevyšuje sumu podľa predchádzajúcej vety. Na určenie mi-
nimálnej mzdy je rozhodujúci deň podania návrhu na prvostupňovom súde.

O definovaní príslušenstva pohľadávky sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte
v súvislosti s drobnými spormi zakotvenými v novom ustanovení § 200ea OSP. Ak je
pred metom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky, novela prípustnosť do-
volania odvíja od limitu pre prípustnosť dovolania pri pohľadávke, pričom rozho-
dujúca je výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania, a to aj v prípade,
ak by sa jeho výška dodatočne v priebehu dovolacieho konania menila. 

Na základe doplnenia § 239 ods. 1 OSP platí, že dovolanie je tiež prípustné proti
uzneseniu odvolacieho súdu, ak (1) odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stup-
ňa a po novom aj v prípade, ak (2) odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia ná-
vrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev [§ 109 ods. 1 písm. c) OSP] na zaujatie
stanoviska. Dovolanie nie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa
odmietlo odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa o zamietnutí návrhu na pre-
rušenie konania podľa § 109 ods. 1 písm. c) OSP.

Ustanovenie § 241 ods. 3 OSP novela doplnila o ďalší vnútorný odkaz, na základe kto-
rého predmetné ustanovenie odkazuje na primeranú aplikáciu vybraných ustanovení,
a to okrem pôvodného § 209 OSP, po novom odkazuje aj na primeranú aplikáciu usta -
no  venia § 213 ods. 2 OSP. V ustanovení § 241 ods. 3 OSP naďalej platný doterajší vnú-
torný odkaz na primerané použitie § 209 OSP smeruje k rozdeleniu úkonov medzi súd
prvého stupňa a dovolací súd, a to v závislosti od toho, či sa podanie nachádza na súde
prvého stupňa, alebo či už bolo predložené dovolaciemu súdu. Podľa novodoplneného vnú -
torného odkazu na primeranú aplikáciu § 213 ods. 2 OSP bude dovolací súd postu po vať
v prípade, ak bude toho názoru, že na vec sa vzťahuje ustanovenie právneho predpisu,
ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a je pre rozhodnutie veci rozhodu-
júce, pričom v takomto prípade vyzve účastníkov konania, aby sa k mož né mu použitiu toh-
to ustanovenia vyjadrili. Obdobne ako pri § 100 ods. 1 OSP novela aj touto úpravou vytvá-
ra priestor na eliminovanie situácií, že konanie skončí obzvlášť prekvapivým rozhodnutím.
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Po novele doplnené ustanovenie § 243b ods. 1 OSP určuje, že dovolací súd dovola-
nie zamietne, ak nie sú dané dôvody dovolania a nezistil ani vady konania, pre ktoré
by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť. 

Podľa nového znenia § 243b ods. 2 OSP platí, že ak dovolací súd dôjde k záveru, že
v dô sledku nesprávneho právneho posúdenia nebol dostatočne zistený skutkový stav,
uznesením zruší napadnuté rozhodnutie. Ak nesprávnosť dovolaním napadnutého roz-
hodnutia spočíva len v nesprávnom právnom posúdení správne zisteného skutkového
stavu, dovolací súd zmení napadnuté rozhodnutie. 

V zmysle novokoncipovaného § 243b ods. 3 OSP sa ustanovuje, že ak má aj rozhod-
nutie súdu prvého stupňa vady, pre ktoré sa zrušilo rozhodnutie odvolacieho súdu,
zruší dovolací súd aj toto rozhodnutie. Ak dovolací súd zruší rozhodnutie, podľa po-
vahy veci vráti vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, zastaví konanie, prípadne
postúpi vec orgánu, do ktorého právomoci vec patrí. 

Na základe zmeneného § 243b ods. 4 OSP dovolací súd rozhoduje rozsudkom, ak za-
mieta dovolanie proti rozsudku alebo ak mení rozsudok, inak rozhoduje uznesením.
V § 243b ods. 5 a 6 OSP sú obsiahnuté úpravy z doterajších odsekov 4 a 5, pričom
podľa § 243b ods. 5 OSP naďalej platí, že ustanovenia § 218 ods. 1, § 224 ods. 1, § 225
a 226 OSP platia pre konanie na dovolacom súde obdobne. Ak dovolateľ vezme dovo -
la nie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. V § 243b ods. 6 OSP (predtým od-
sek 5) sa naďalej ustanovuje, že ak rozhodnutie dovolacieho senátu nebolo prijaté
jednomyseľne, sudca, ktorý nesúhlasí s väčšinovým rozhodnutím dovolacieho senátu,
má právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu a aby sa doručilo
účastníkom konania.

V štvrtej hlave štvrtej časti OSP je v ustanoveniach § 243e až 243j upravený ďalší mi -
mo riadny opravný prostriedok, ktorým je mimoriadne dovolanie podané Generálnym
prokurátorom SR a ktorého sa novela týka len okrajovo.

Pri mimoriadnom dovolaní sa novelou vykonala len úprava v ustanovení § 243i OSP
spočívajúca v úprave vnútorného odkazu na primeranú aplikáciu ustanovení o ko -
naní na dovolacom súde uvedeného v zátvorke, v ktorej sa § 243c OSP nahradil 
§ 243d OSP, nakoľko v prípade, ak OSP neustanovuje niečo iné, tak v konaní o mi mo -
riad nom dovolaní sa primerane použijú ustanovenia o konaní na dovolacom súde, a teda
ide o ustanovenia v § 242 až 243d OSP.

Konanie
a rozhodovanie
v dovolacom konaní
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MIMORIADNE DOVOLANIE

V. časť: SPRÁVNE SÚDNICTVO

V rámci ustanovení týkajúcich sa správneho súdnictva sa novelou v novom odseku 
4 v § 246a OSP upravila príslušnosť na podanie žaloby prokurátorom za podmienok
ustanovených v § 35 ods. 1 písm. b) OSP, a to tak, že v prípade ak preskúmanie zákon-
nosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu je už predmetom konania začatého na
súde príslušnom podľa všeobecného súdu navrhovateľa, na konanie o žalobe proku-
rátora je príslušný krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa.



Konanie o preskúmaní
zákonnosti uznesení
zastupiteľstiev

Konanie o súlade
všeobecne 
záväzného 
nariadenia 
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Konanie podľa druhej hlavy piatej časti OSP, upravené pod názvom „Rozhodovanie o ža -
lobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov“, sa začína na návrh, ktorý sa
nazýva žalobou. Novelou sa v tejto časti OSP doplnilo ustanovenie § 250 ods. 1 OSP vy-
medzujúce účastníkov tohto konania.

Po novom z § 250 ods.1 OSP vyplýva, že účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný,
avšak súd aj bez návrhu uznesením priberie do konania účastníka správneho ko -
nania, ktorého práva a povinnosti by mohli byť zrušením správneho rozhodnutia 
dotknuté.

V zmysle doplneného § 250ja ods. 1 OSP platí, že proti rozsudku súdu podľa 
§ 250j ods. 1 a 2 je prípustné odvolanie, čím sa novelou zakotvila možnosť podať od -
volanie aj proti rozsudku správneho súdu pri ktoromkoľvek dôvode zrušenia rozhodnu-
tia správneho orgánu obsiahnutom v § 250j ods. 2 písm. a) až e) OSP a výnimky obsiahnu -
té v doterajšom § 250ja ods. 2 OSP už nebudú aktuálne, nakoľko odsek 2 v § 250ja OSP
bol novelou vypustený. Doterajšie odseky 3 až 7 sa v § 250ja OSP označujú ako od-
seky 2 až 6.

Novela odstránila nesúlad medzi odsekmi 1 a 2 v § 250zf OSP, ktorý spočíval v tom,
že v odseku 1 tohto ustanovenia OSP je zakotvená aktívna legitimácia prokurátora na
podanie návrhu na zrušenie uznesenia, ktoré na základe protestu prokurátora nezru-
šilo obecné zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo, miestne zastupiteľstvo alebo 
zastupiteľstvo vyššieho územného celku a v odseku 2 tohto ustanovenia OSP je za
účastníka konania označený „ten, kto podal návrh na začatie konania“, z tohto dôvo-
du novela toto označenie nahradila slovom „prokurátor“. 

Na základe § 250zf ods. 2 OSP tak po novele platí, že účastníkmi konania sú obec,
mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok a prokurátor.

Novým ustanovením § 250zfa OSP sa do siedmej hlavy tejto (piatej) časti OSP zara-
ďuje nová právna úprava pod názvom „Konanie o súlade všeobecne záväzného na-
riadenia obce a vyššieho územného celku so zákonom, nariadením vlády a všeobecne
záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy“. Ide o ďalšie osobitné konanie, o úprave ktorého sme sa zmienili hneď v úvo de
v súvislosti s § 7 ods. 2 OSP, v ktorom je takéto rozšírenie právomoci súdov zakotvené.

V § 250zfa ods. 1 OSP sa zakotvuje, že ak obec alebo vyšší územný celok nezruší ale-
bo nezmení na základe protestu prokurátora svoje všeobecne záväzné nariadenie,
môže prokurátor vo veciach územnej samosprávy podať na súd návrh na vyslove-
nie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia so zákonom (podľa článku 68 Ústavy SR,
§ 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení a § 8 ods. 1 zákona o samosprávnych krajoch).
Vo veciach pri plnení úloh štátnej správy môže prokurátor podať na súd návrh na vy-
slovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia aj s nariadením vlády a všeobec-
ne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štát-
nej správy (podľa článku 71 ods. 2 Ústavy SR, § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení 
a § 8 ods. 2 zákona o samosprávnych krajoch). 

ROZHODOVANIE O žALOBÁCH
PROTI ROZHODNUTIAM A POSTUPOM
SPRÁVNYCH ORGÁNOV

OSOBITNÉ KONANIA



Z § 250zfa ods. 2 OSP vyplýva, že účastníkmi konania sú obec, vyšší územný celok 
a prokurátor. V zmysle § 250zfa ods. 3 OSP je na rozhodnutie príslušný krajský súd,
v obvode ktorého sa nachádza obec, ktorá vy  dala všeobecne záväzné nariadenie alebo
sídlo samosprávneho kraja, ktorý vydal všeo becne záväzné nariadenie. Prípustnosť 
odvolania proti rozhodnutiu súdu je zako tve  ná v § 250zfa ods. 4 OSP. 

Na základe § 250zfa ods. 5 OSP platí, že ak súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi
všeobecne záväzným nariadením a právnymi predpismi uvedenými v § 250zfa ods. 1 OSP
je nesúlad, stráca všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho
ustanovenia účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. Obec,
vyšší územný celok, ktoré vydali všeobecne záväzné na riadenie, sú povinné do šiestich
mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť ho vo veciach
územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach pri plnení úloh štátnej sprá-
vy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými práv nymi predpismi ministerstiev 
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak obec, mesto, mestská časť 
alebo samosprávny kraj neurobí, všeobecne záväzné na riadenie, jeho časť, prípadne
niektoré jeho ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od na dobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia súdu. 

V zmysle § 250zfa ods. 6 OSP môže súd uznesením na návrh prokurátora dočasne 
pozastaviť účinnosť všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, prípadne niektorého
jeho ustanovenia, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody,
ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok. Takéto
uznesenie súd zruší, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo vydané, inak dočasné poza-
stavenie účinnosti všeobecne záväzného na ria  denia, jeho časti, prípadne niektorého
jeho ustanovenia zaniká nadobudnutím prá voplatnosti rozhodnutia súdu o veci 
samej.

Do zakotvenia tejto právnej úpravy v OSP bol prokurátor po neúspešnom proteste pro-
ti všeobecne záväznému nariadeniu orgánu územnej samosprávy nútený predložiť po -
žia davku generálnemu prokurátorovi SR na podanie návrhu Ústavnému súdu SR. 

Prednostné 
pohľadávky 
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VI. časť: VÝKON ROZHODNUTIA

Na základe doplneného § 251 ods. 2 OSP platí, že ak povinný dobrovoľne nesplní, čo
mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, pri ktorom vznikla poplatková povinnosť zaplatiť
súdne poplatky, trovy trestného konania, sumy uložené ochrannými opatreniami
v trestnom konaní, pokuty, svedočné, znalečné a iné náklady súdneho konania, vedie
sa výkon rozhodnutia z úradnej moci. Doplnením znenia § 251 ods. 2 OSP sa rozširuje
predmet výkonu rozhodnutia o pohľadávky štátu, ktoré vznikli v súvislosti s uloženými
ochrannými opatreniami v trestnom konaní.

Doplnením ustanovenia § 279 ods. 2 OSP v písmene d) boli pohľadávky Zboru väzen-
skej a justičnej stráže pri realizácii exekúcie zaradené medzi prednostné pohľadáv-
ky spolu so súdnymi pohľadávkami uvedenými naďalej v citovanom ustanovení OSP. 

PREDPOKLADY VÝKONU ROZHODNUTIA

ZRÁžKY ZO MZDY



Znenie § 282 ods. 1 OSP bolo novelou doplnené a v jeho zmysle tak platí, že v naria -
dení výkonu rozhodnutia prikáže súd platiteľovi mzdy, aby po tom, keď sa mu nariade -
nie výkonu doručí, vykonával zo mzdy povinného určené zrážky a nevyplácal zrazené
sumy povinnému, a to až do vymoženia pohľadávky alebo do zastavenia výkonu
roz hodnutia, ak súd neurčí inak. Novelou vykonané doplnenie odstraňuje pochyb-
nosti súvisiace s výkonom rozhodnutia pri prípadnom zrušení uznesenia o nariadení vý-
konu rozhodnutia, ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ predpokladané 
v § 374 ods. 3 OSP, na základe ktorých sa toto uznesenie podaním odvolania zrušuje,
bez ohľadu na to, či bol výkon rozhodnutia ukončený.

Dôvody, ktoré sme uviedli pri úpravách vykonaných novelou v § 282 ods. 1 OSP viedli
aj k úprave znenia § 305 písmeno a) OSP, ktoré po novom ustanovuje, že na návrh
opráv neného súd rozhodne o nariadení výkonu rozhodnutia uznesením, v ktorom pri-
káže banke alebo pobočke zahraničnej banky, aby po tom, čo sa jej doručí nariadenie
výkonu rozhodnutia, zablokovala sumu zodpovedajúcu pohľadávke s príslušenstvom
z účtu povinného až do vymoženia pohľadávky alebo do zastavenia výkonu rozhodnu-
tia, ak súd neurčí inak a uhradila ju po právoplatnosti uznesenia oprávnenému.

Znenie ustanovenia § 313 ods. 1 OSP bolo doplnené z rovnakých dôvodov ako ustano -
ve nia § 282 ods. 1 OSP a § 305 písmeno a) OSP. Podľa § 313 ods. 1 OSP súd v nariadení
výkonu rozhodnutia zakáže povinnému, aby so svojou pohľadávkou akokoľvek nakladal.
Dlžníkovi povinného súd zakáže, aby po tom, keď sa mu doručilo nariadenie výkonu
rozhodnutia, povinnému jeho pohľadávku vyplatil, a to až do vymoženia pohľadávky
alebo do zastavenia výkonu rozhodnutia, ak súd neurčí inak.

Nariadenie
a vykonávanie 
zrážok 

Prikázanie 
iných peňažných 
pohľadávok 

Prikázanie 
pohľadávky 
z účtu v banke 
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PRECHODNÉ USTANOVENIE K ÚPRAVÁM
ÚČINNÝM OD 15. OKTÓBRA 2008

PRIKÁZANIE POHĽADÁVKY

VII. časť: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Medzi najzávažnejšie ustanovenia tejto novely nesporne možno zaradiť úpravu ob-
siahnutú v novom § 372p OSP pod názvom „Prechodné ustanovenie k úpravám účinným
od 15. októbra 2008“. Na základe tejto právnej úpravy platí generálne pravidlo zakot-
vené v § 372p ods. 1 OSP, a to, že na konania začaté pred 15. októbrom 2008 sa po-
užijú predpisy účinné od 15. októbra 2008, ak nie je ďalej ustanovené inak. 

Výnimkou z uvedeného pravidla je úprava v ďalšom (druhom) odseku tohto ustanove-
nia OSP. Z ustanovenia § 372p ods. 2 OSP vyplýva, že touto výnimkou je návrh na za-
čatie konania podľa § 35 ods. 1 písm. f) OSP, ktorý môže podať prokurátor, a to iba v práv -
nych vzťahoch, ktoré vznikli po 14. októbri 2008. Z predchádzajúceho textu uvedené-
ho v súvislosti s doplnením § 35 ods. 1 písm. f) OSP je zrejmé, že ide o nový dôvod,
na základe ktorého môže prokurátor podať návrh na začatie konania v prípade, ak
ide o vyslovenie neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva alebo o určenie vlast-
níctva a pri prevode alebo prechode vlastníctva boli porušené ustanovenia všeobecne
záväzného právneho predpisu.



V rámci spoločných ustanovení bol § 374 OSP doplnený o nový odsek 2, ktorý obsa-
huje splnomocňovacie ustanovenie, na základe ktorého vydá Ministerstvo spravodli-
vosti SR všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví podrobnosti (1) o postupe
pri elektronickej komunikácii, (2) pri uverejňovaní a vydávaní vzorových tlačív roz -
hod nutí a (3) o postupe pri vydávaní rozhodnutí podľa § 38 ods. 2 OSP. Vzhľadom na
toto doplnenie sa doterajšie odseky 2 a 3 v § 374 OSP označujú ako odseky 3 a 4. 
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SPOLOČNÉ USTANOVENIA

VIII. časť: SPRIEVODNÉ NOVELIZÁCIE

Článkami II až VII novely OSP boli vykonané sprievodné novelizácie, a to novelizácia
(1) zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, (2) zákona o obecnom
zriadení, (3) katastrálneho zákona, (4) Exekučného poriadku, (5) zákona o sa mo správ -
nych krajoch a (6) antidiskriminačného zákona, o ktorých sa zmienime v ďalšom texte.

Článkom II novely OSP bola s účinnosťou odo dňa 15. októbra 2008 vykonaná nove-
lizácia zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v zne-
ní neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon“). Podľa § 51 ods. 1 zákona súd ulo-
ží cudzincovi, ktorý sa domáha rozhodnutia o majetkovom práve, na návrh odporcu,
aby zložil súdom určenú zábezpeku za trovy konania s tým, že ak zábezpeku nezloží
do určenej lehoty, nebude proti vôli odporcu v konaní pokračovať a konanie zastaví.
Novela v § 51 ods. 2 zákona doplnila znenie písmena d), z ktorého tak po novele vy-
plýva, že zábezpeku nemožno uložiť, ak návrh na začatie konania sa vybavuje platob-
ným rozkazom alebo rozkazom na plnenie.

Prostredníctvom článku III novely OSP bol novelizovaný aj zákon o obecnom zriadení,
do ktorého bola s účinnosťou odo dňa 15. októbra 2008 včlenená nová právna úpra-
va súvisiaca s ustanoveniami 7 ods. 2 OSP vo väzbe na § 250zfa OSP. Novela vložila do
zákona o obecnom zriadení nové ustanovenia § 6a a 6b. Na základe § 6a ods. 1 záko -
na o obecnom zriadení tak platí, že ak súd na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil,
že medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a záko nom
je nesúlad a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobec -
ne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štát-
nej správy, stráca všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho
ustanovenia účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. Podľa 
§ 6a ods. 2 zákona o obecnom zriadení je obec, ktorá vydala všeobecne záväzné na-
riadenie, povinná do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
súdu uviesť ho vo veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach
pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi
predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak obec
neurobí, všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanove-
nia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhod-
nutia súdu. Ustanovenie § 6a ods. 3 zákona o obecnom zriadení určuje, že rozhod nu-
tie súdu podľa § 6a ods. 1 zákona o obecnom zriadení a podľa osobitného zákona 

NOVELIZÁCIA ZÁKONA O MEDZINÁRODNOM
PRÁVE SÚKROMNOM A PROCESNOM

NOVELIZÁCIA ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ



(§ 8a ods. 4 zákona o samosprávnych krajoch) zverejní obec jeho vyvesením na úrad-
nej tabuli a na internetovej adrese obce, ak ju má zriadenú, alebo iným spôsobom
v obci obvyklým na šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.
Tým nie je dotknutý postup pri príprave a vydávaní všeobecne záväzného nariadenia
podľa § 6 zákona o obecnom zriadení. 

Nová úprava v § 6b zákona o obecnom zriadení ustanovuje, že ak súd uznesením na
návrh prokurátora dočasne pozastavil účinnosť všeobecne záväzného nariadenia
obce alebo samosprávneho kraja, jeho časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia
podľa osobitného zákona (§ 250zfa ods. 6 OSP), obec zverejní právoplatné uznesenie
súdu jeho vyvesením na úradnej tabuli, a to až do času, kým nie je zrušené alebo ne-
stratí platnosť. Právoplatné uznesenie súdu zverejní obec aj na internetovej adrese
obce v tej istej lehote, ak ju má zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

Prostredníctvom článku IV novely OSP bol novelizovaný aj katastrálny zákon, v ktorom
novela OSP s účinnosťou odo dňa 15. októbra 2008 rozšírila dôvody na prerušenie
vkladového konania upravené v § 31a katastrálneho zákona a novým spôsobom upra-
vila znenie § 34 ods. 2 katastrálneho zákona. V nasledujúcom texte sa obom citova-
ným ustanoveniam katastrálneho zákona venujeme podrobnejšie. 

Novela do ustanovenia § 31a katastrálneho zákona doplnila nové písmeno e), ktorým
ustanovila ďalší dôvod, pre ktorý sa konanie o návrhu na vklad preruší. Po novele tak
§ 31a katastrálneho zákona zakotvuje, že konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak
(1) sa začalo konanie o predbežnej otázke, (2) nebol zaplatený správny poplatok, (3) bol
účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú lis-
tinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu,
prípadne jeho príloh, (4) to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na
60 dní a taktiež z ďalšieho dôvodu uvedeného v novodoplnenom písmene e) predmet-
ného ustanovenia, a to (5) ak bolo účastníkovi predbežným opatrením nariadené,
aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou.

Zo znenia § 1 ods. 1 katastrálneho zákona vyplýva, že súčasťou katastra sú údaje o prá -
vach k nehnuteľnostiam, a to (1) o vlastníckom práve, (2) záložnom práve, (3) vecnom
bremene, (4) práve zodpovedajúcom vecnému bremenu a (5) o predkupnom práve, ak
má mať účinky vecného práva, a (6) o iných právach a povinnostiach z vecného bre-
mena, ak boli zriadené ako vecné práva k nehnuteľnostiam, ako aj (7) o právach vy plý -
vajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších
územných celkov, (8) o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú ale-
bo majú trvať najmenej päť rokov (ďalej v texte len „právo k nehnuteľnosti“). 

V súvislosti s úpravou zakotvenou novelou OSP ustanovení § 159a OSP, o ktorej sme
sa už zmienili v predchádzajúcom texte, bolo novelizované aj znenie § 34 ods. 2 ka-
tastrálneho zákona, podľa ktorého po novele platí, že ak súd rozhodol o neplatnosti
právneho úkonu alebo neplatnosti dobrovoľnej dražby (zákon č. 527/2002 Z. z. o do-
brovoľných dražbách v znení neskorších predpisov), správa katastra vyznačí (zázna-
mom) stav pred týmto právnym úkonom alebo pred dobrovoľnou dražbou, pričom uve -
de né platí aj vtedy, ak právo k nehnuteľnosti bolo dotknuté ďalšou právnou zmenou
a ak je rozhodnutie súdu záväzné pre osoby, ktorých sa táto právna zmena týka. 

Podľa predchádzajúceho znenia ustanovenia § 34 ods. 2 katastrálneho zákona sa prá-
vo k nehnuteľnosti, ktoré vzniklo rozhodnutím súdu o neplatnosti právneho úkonu, do
katastra nezapisovalo, ak právo k nehnuteľnosti bolo dotknuté ďalšou právnou
zmenou. 

Prerušenie konania
o návrhu na vklad
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Dňa 15. októbra 2008 nadobudla účinnosť novelizácia ďalšieho zákona, a to Exe kuč -
né ho poriadku, ktorá bola vykonaná prostredníctvom článku V novely Občianskeho
súd neho poriadku.

Novela OSP doplnila § 41 Exekučného poriadku novým odsekom 3, na základe ktoré-
ho platí, že ak záväzok v notárskej zápisnici podľa § 41 ods. 2 písm. c) Exekučného po-
riadku (teda notárska zápisnica, ktorá môže byť exekučným titulom), vznikol z práv -
ne ho úkonu, predmetom ktorého bolo poskytnutie peňažných prostriedkov, môže sa
exekúcia týkať iba sumy predstavujúcej poskytnuté peňažné prostriedky a úrokov 
z omeškania. Inak sa záväzok v notárskej zápisnici nemôže týkať zmluvných pokút. 

Z nového ustanovenia § 240a Exekučného poriadku, ktoré do Exekučného poriadku včle ni -
la novela pod názvom „Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októb ra 2008“,
vyplýva, že novelizácia ustanovení týkajúcich sa inštitútu notárskych zápisníc, sa 
nevzťahuje na notárske zápisnice vyhotovené pred dňom účinnosti tejto novely,
teda pred dňom 15. október 2008.

Novelou doplnené ustanovenia § 47 ods. 1 písm. b), § 95 ods. 1 písm. a) a b), § 95 ods. 2
a § 95 ods. 3 Exekučného poriadku v súlade s princípom ochrany povinného umožňu-
jú, aby povinnému bolo umožnené uspokojiť pohľadávku oprávneného a uhradiť trovy
exekúcie aj v priebehu exekúcie. Banka je na základe príkazu súdneho exekútora po-
vinná účet povinného blokovať do výšky vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva, ale
táto jej povinnosť je po novelizácii vyššie citovaných ustanovení Exekučného poriad-
ku prelomená tým, že povinnému musí umožniť splniť dlh. V tejto súvislosti je po
novele súdny exekútor pre tento účel povinný v príkaze doručenom banke, aby za-
blokovala účet povinného oznámiť aj účet, na ktorý môže povinný splniť svoj dlh. 

Exekučný poriadok bol novelou doplnený v § 47 ods. 1 v písmene b), na základe kto -
ré ho tak platí, že exekútor poverený vykonaním exekúcie zakáže povinnému, aby odo
dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladal so svojím majetkom, ktorý
podľa ustanovení tohto zákona podlieha exekúcii okrem nakladania za účelom uspo-
kojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie v hotovosti
alebo bezhotovostným prevodom z účtu v banke. 

V ustanovení § 95 Exekučného poriadku bol doplnený odsek 1, a to v oboch jeho pís-
menách a) a b) a ďalej boli doplnené aj odseky 2 a 3 § 95 Exekučného poriadku. Po
novom tak § 95 ods. 1 Exekučného poriadku stanovuje, že exekútor poverený vykona-
ním exekúcie prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na
začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke (ďalej len „príkaz na začatie
exekúcie“) zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinné-
ho s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslu-
šenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom
(ide o znenie písmena a) tohto ustanovenia) a upovedomí o začatí exekúcie prikázaním
pohľadávky z účtu v banke oprávneného a povinného a zakáže povinnému, aby po tom,
keď sa mu doručí upovedomenie o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v ban -
ke, nakladal s prostriedkami na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej prí slu šen -
stva s výnimkou nakladania s prostriedkami na účte len za účelom uspoko je nia po hľa -
dávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie (ide o znenie písmena b) tohto
ustanovenia). Z § 95 ods. 2 Exekučného poriadku po novom vyplýva, že exekútor doručí
príkaz na začatie exekúcie banke do vlastných rúk, pričom v príkaze označí účet, na
ktorý môže povinný plniť pohľadávku oprávneného, jej príslušenstvo a trovy exekú-
cie. Podľa doplneného znenia § 95 ods. 3 Exekučného poriadku povinný stráca dňom,
keď sa banke doručil príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie prostriedkov na účte
až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva. To neplatí, ak chce povinný
uspokojiť pohľadávku oprávneného, jej príslušenstvo a trovy exekúcie.
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Novela v § 49a OSP zakotvila možnosť doručovať súdne písomnosti účastníkovi kona-
nia súdnym exekútorom v prípade, ak o to požiada iný účastník konania. O citovanej
úprave v OSP sme sa zmienili v predchádzajúcom texte. Vo väzbe na úpravu zakotvenú
v § 49a OSP upravila novela OSP aj tie ustanovenia Exekučného poriadku, ktoré umož-
ňujú jeho aplikáciu. Z doplneného § 194 ods. 1 Exekučného poriadku vyplýva, že súd
môže doručovaním súdnych písomností v občianskych veciach a obchodných veciach
poveriť exekútora, ktorý má sídlo exekútorského úradu v obvode toho súdu, ktorého
do ručenie sa má vykonať, alebo exekútora, ktorý má sídlo v obci, v ktorej sa má doru -
če nie vykonať a po novele môže súd poveriť exekútora doručovaním súdnych pí som -
ností aj za podmienok ustanovených v osobitnom zákone (§ 49a OSP). Kvôli odkazu
na citované ustanovenie OSP bolo v § 194 ods. 1 Exekučného poriadku potrebné novelou
upraviť aj označenie odkazu z doterajšieho 17ba na odkaz označený ako 17bb. 

Novela doplnila aj § 194 ods. 8 Exekučného poriadku, ktorý po novele určuje, že trovy
doručenia hradí súd, ktorý o doručenie žiadal, ak osobitný zákon (§ 49a OSP) neusta -
no vuje inak. Zo znenia doplneného § 194 ods. 1 Exekučného poriadku je zrejmé, že
pri doručovaní súdnych písomností exekútorom už po novele nemusí týmto exekútorom
byť len exekútor, ktorý má sídlo exekútorského úradu v obvode toho súdu, ktorého do-
ručenie sa má vykonať, alebo exekútor, ktorý má sídlo v obci, v ktorej sa má doručenie
vykonať. Osobitná úprava v § 49a OSP, na ktorú odkazujú vyššie citované doplnené
usta novenia Exekučného poriadku umožnila, že v danom prípade môže ísť o exekúto-
ra, ktorého si zvolí účastník konania tento bude platiť aj náklady tohto doručovania. 

Ustanovenie § 201 ods. 1 Exekučného poriadku bol novelou doplnený a v jeho zmys-
le platí, že predbežné trovy exekúcie určuje exekútor podľa osobitného právneho
predpisu v upovedomení o začatí exekúcie, pričom po novele je súdny exekútor po-
vinný v rámci predbežných trov vyčísliť odmenu najviac v rozsahu ako pri upustení
od exekúcie, ďalej náhradu výdavkov a náhradu za stratu času len v rozsahu ich
skutočnej výšky v čase vydania upovedomenia o začatí exekúcie a zároveň má povin-
nosť povinného upozorniť, že ak dlh nesplní, tak trovy exekúcie môžu byť vyššie
a predbežne vyčísliť ich výšku. Dôvodom doplnenia citovaného ustanovenia
Exekučného poriadku bola potreba zjednotiť postup súdnych exekútorov a súčasne
zmeniť doterajšiu právnu úpravu, ktorá umožňovala žiadať od povinného trovy v roz-
sahu nezodpovedajúcom skutočnej participácii súdneho exekútora na výkone exekú-
cie v prípadoch, ak povinný plnil po výzve súdneho exekútora, ktorý ho upovedomil
o začatí exekúcie (teda plnil v lehote uloženej mu exekútorom a bez toho, aby súdny
exekútor pristúpil k priamemu výkonu exekúcie). V uvedených prípadoch tak povinné-
mu už nie je možné v predbežných trovách exekúcie vyčísliť trovy v rovnakej výške,
ako v prípade, ak by bolo nutné zo strany súdneho exekútora pristúpiť k priamemu vy-
máhaniu pohľadávky. 

Novelizácia zákona o samosprávnych krajoch bola vykonaná článkom VI novely OSP 
s účin nosťou odo dňa 15. októbra 2008. Obdobne ako pri novelizácii zákona o obec -
nom zriadení, aj do zákona o samosprávnych krajoch včlenená nová právna úprava 
sú vi sia ca s ustanoveniami 7 ods. 2 OSP vo väzbe na § 250zfa OSP reprezentovaná no-
vými usta noveniami § 8a a 8b zákona o samosprávnych krajoch. 

Na základe § 8a ods. 1 zákona o samosprávnych krajoch platí, že ak súd na návrh pro-
kurátora rozhodnutím vyslovil, že medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach
územnej samosprávy a zákonom je nesúlad a vo veciach pri plnení úloh štátnej sprá-
vy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev 
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, stráca všeobecne záväzné nariadenie,
jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia účinnosť dňom nadobudnutia právo-
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platnosti rozhodnutia súdu. Podľa § 8a ods. 2 zákona o samosprávnych krajoch je 
sa mo správny kraj povinný do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti roz-
hodnutia súdu uviesť ho vo veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo
veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými
práv nymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak
tak samosprávny kraj neurobí, všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne
nie ktoré jeho ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od nadobudnutia
prá voplatnosti rozhodnutia súdu. V zmysle § 8a ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch
samosprávny kraj zverejní rozhodnutie súdu podľa § 8a ods. 1 zákona o samospráv-
nych krajoch jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese samospráv-
neho kraja na šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. Tým
nie je dotknutý postup pri príprave a vydávaní všeobecne záväzného nariadenia pod-
ľa § 8 zákona o samosprávnych krajoch. Ustanovenie § 8a ods. 4 zákona o samospráv-
nych krajoch určuje, že samosprávny kraj zašle bezodkladne a bezodplatne výtlačok
právoplatného rozhodnutia súdu podľa § 8a ods. 1 zákona o samosprávnych krajoch
každej obci, mestu a mestskej časti na svojom území.

Nová úprava v § 8b ods. 1 zákona o samosprávnych krajoch zakotvila, že ak súd uzne-
sením na návrh prokurátora dočasne pozastavil účinnosť všeobecne záväzného na -
riadenia, jeho časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia podľa osobitného záko-
na (§ 250zfa ods. 6 OSP), samosprávny kraj zverejní právoplatné uznesenie súdu 
jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese samosprávneho kraja, 
a to až do času, kým nie je zrušené alebo nestratí platnosť. 

Ustanovenie § 8b ods. 2 zákona o samosprávnych krajoch určuje, že samosprávny kraj
zašle bezodkladne a bezodplatne výtlačok právoplatného uznesenia súdu podľa 
§ 8a ods. 1 zákona o samosprávnych krajoch každej obci, mestu a mestskej časti na
svojom území.

Novelizácia zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (anti dis -
kriminačný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „antidiskriminačný
zákon“) bola vykonaná článkom VII novely a nadobudla účinnosť dňa 15. októbra
2008. Prostredníctvom novely OSP sa do antidiskriminačného zákona vložilo nové
ustanovenie § 9a, podľa ktorého platí, že ak by porušením zásady rovnakého zaobchá -
dza nia mohli byť dotknuté práva, právom chránené záujmy alebo slobody väčšieho
alebo neurčitého počtu osôb, alebo ak by takýmto porušením mohol byť vážne ohro-
zený verejný záujem, patrí právo domáhať sa ochrany práva na rovnaké zaobchá-
dzanie aj právnickej osobe podľa § 10 ods. 1 antidiskriminačného zákona (na základe
§ 10 ods. 1 antidiskriminačného zákona sa v konaní vo veciach súvisiacich s porušením
zásady rovnakého zaobchádzania môže účastník dať zastupovať aj právnickou osobou,
(1) ktorej takéto oprávnenie priznáva osobitný zákon alebo (2) ktorej cieľom činnos-
ti alebo predmetom činnosti je ochrana pred diskrimináciou). Táto osoba sa v zmysle
nového § 9a antidiskriminačného zákona môže domáhať, aby ten, kto nedodržal zása-
du rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, a ak je to možné, napravil
protiprávny stav. 

Dôvodom priamej novelizácie antidiskriminačného zákona bolo zakotvenie aktívnej
legitimácie právnických osôb podľa § 10 ods. 1 antidiskriminačného zákona (rôzne
mimovládne organizácie, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a pod.) v prí -
pa doch porušenia zásady rovnakého zaobchádzania v tzv. verejných žalobách, ktoré
na tomto základe môžu vo vlastnom mene podávať žaloby v prípadoch porušenia zá-
sady rovnakého zaobchádzania. 
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Článok VIII novely OSP splnomocňuje predsedu Národnej rady SR na znovuvyhláse-
nie úplného znenia Občianskeho súdneho poriadku v Zbierke zákonov SR, ako vyplý-
va zo zmien a doplnení vykonaných doterajšími predpismi vrátane tejto novely.
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Informácie uvedené v predmetnom bulletine boli spracované advokátskou kanceláriou ULC Čarnogurský ako bonus pre všetkých jej klientov a tiež pre
pravidelných čitateľov bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO z radov odbornej i laickej verejnosti. Aj napriek tomu, že tento bulletin bol zostavovaný 
s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária ULC Čarnogurský nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody
vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto dokumente.

Informácie uvedené v tomto bulletine nie sú poskytovaním právnych rád ani inou formou poradenstva. Žiadna z informácií uvedených v tomto bulletine
ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál nie je ponukou, návrhom, obchodom ani odporúčaním pred rozhodnutím. Z obsahu tohto bulletinu nemožno odvo-
dzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy, neobsahuje komplexnú analýzu oblastí, ktoré sú
v ňom spomínané, a preto aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Z uvedených dôvodov
pri konkrétnych krokoch či postupoch preto vždy odporúčame vyhľadať a využiť profesionálne konzultácie a poradenstvo.

Zobrazovaný, tlačený a akýmkoľvek iným spôsobom použitý obsah alebo súčasť obsahu tohto bulletinu môžu byť využité len na súkromný účel. Obsah
alebo súčasť obsahu tohto bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál nie je možné využívať pre účely zisku, alebo ponúkať svojim klientom ako 
svoj vlastný bez predchádzajúceho písomného súhlasu advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský. Podmienka predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje i na
odberateľov z oblasti poskytovateľov tlačových a informačných služieb a médií.

V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva či konzultácií nás neváhajte kontaktovať na uvedených adresách.
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IX. časť: REPUBLIKÁCIA OSP

V súvislosti s novelizáciou antidiskriminačného zákona je potrebné spomenúť aj 
ustanovenia OSP o vedľajšom účastníctve v prípadoch dôležitého záujmu podľa 
§ 93 ods. 2 OSP, o ktorých sme sa zmienili v pred chá dza jú com texte pri citovanom
ustanovení OSP.
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