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V Y Z Ý V A C I E  U Z N E S E N I E  

 

       

Okresný súd Nitra vo veci navrhovateľov: 1/ František Vrabec, nar.: 02.12.1934, bytom Pod 

Hájom  č. 148/8, 951 06 Vinodol, 2/ Marta Barátová, nar.: 25.05.1954, bytom, Fraňa Kráľa 

497/20, 941 06 Komjatice, 3/ Ján Juhás, nar.: 02.08.1956,  bytom Andreja Cabana 375/31, 

941 06 Komjatice, všetci zastúpení: JUDr. Jarmila Funtová, advokátka, Piaristická 2, Nitra,  

o návrhu na vydanie rozhodnutia o potvrdení vydržania vlastníckeho práva 

k nehnuteľnostiam takto 

 

 

 

 
r o z h o d o l : 

 

 

 Súd  v y z ý v a  na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania 

vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území Horný 

Vinodol, obec Vinodol, okres Nitra, parcela registra „E“ č. 885/17, orná pôda o výmere 8 690 

m2, ktorá je evidovaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1730, pod B2 v podiele 

1/2 do 31.12.2022.  

  

 

O d ô v o d n e n i e  

 

 

     1. Dňa 16.03.2022 bol Okresnému súd Nitra doručený návrh na vydanie rozhodnutia o 

potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Horný Vinodol, parcela č. 885/17, orná pôda o výmere 8 690 m2 ako parcela registra 

„E“, ktorá je evidovaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1730, v podiele 1/2. 

 

      2. Navrhovatelia v návrhu uviedli, že pôvodne bol pozemok pridelený právnym 

predchodcom navrhovateľov – Imrichovi Juhásovi a Alžbete rod. Hlinkovej, ktorí ho užívali 

až do svojej smrti, čo navrhovatelia preukazujú listinou „Řejstřík príďelu“ vydanou v rámci 

Pracovného programu 1926, 1.IX.1929 pre k.ú. Horný Síleš (t.č. Horný Vinodol) - vl.22. Po 

smrti prídelcov pozemok mali v držbe a užívali ich deti -  Irma Vrabcová – matka 

navrhovateľa v 1.rade Františka Vrabca a František Juhás – starý otec navrhovateľky v 2.rade 

Marty Barátovej a navrhovateľa v 3.rade Jána Juhása, až do ich združenia v JRD v 

päťdesiatych rokoch. Po Imrichovi Juhásovi, zomretom 05.11.1950, t.j. starom otcovi 

Františka Vrabca a prastarom otcovi Jána Juhása a Marty Barátovej, bolo vedené dedičské 

konanie Okresným súdom v Nových Zámkoch pod sp.zn.16D 1718/2005, Dnot 223/2006, v 

ktorom jemu patriaci podiel 1/2 z vyššie uvedeného predmetného pozemku nadobudli 

navrhovatelia s tým, že František Vrabec zdedil podiel 1/4 z celku, Marta Barátová zdedila 
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podiel 1/8 z celku a Ján Juhás zdedil podiel 1/8 z celku. Tieto zdedené podiely z predmetného 

pozemku previedli navrhovatelia na spoločnosť AGROVINOL, spol.s r.o., ktorá je t.č. 

zapísaná za ich vlastníka v podiele 1/2 v LV č. 1730 pod B4.  

Po prídelkyni Alžbete Juhászovej rod. Hlinkovej, zomretej 16.04.1931, bolo Okresným 

súdom Nitra vydané Osvedčenie o dedičstve pod sp.zn. 22D 124/2005 dňa 15.11.2005, 

právoplatné dňom 01.12.2005, z ktorého vyplýva, že František Vrabec je právnym nástupcom 

po matke Irme Vrabcovej rod. Juhásovej, zomretej 3.10.1992, ktorá bola dcérou prídelcov 

Imricha Juhása a Alžbety rod. Hlinkovej. Navrhovatelia v 2. rade - Marta Barátová a v 3. rade 

-  Ján Juhás sú právnymi nástupcami po starom otcovi Františkovi Juhásovi, zomretom 

08.02.1992, ktorý bol otcom ich otca Emila Juhása, zomretého v roku 1994, a ktorý bol 

vnukom prídelcov.  

Pri tomto dedení v roku 2005 sa navrhovatelia domnievali, že dedia aj predmetný pozemok, a 

toto dedičské rozhodnutie považovali za titul nadobudnutia nášho vlastníctva. Až pri konaní 

ROEP v obci Vinodol sa dozvedeli, že tento majetok nebol prejednaný.   

Pozemok parc. číslo 885 je zapísaný vo vl.č.22 pod A 59, tento bol predmetom záboru, čo 

preukazuje zápis vo vložke pod B 2 č. 301/1922-nemovitosti pod rad.č.AI 1-152 sú zabrané v 

prospech Čsl.štátu sa poznačuje a pod B 3 je zapísané pokračovanie v prevzatí zabraných 

nehnuteľností. Pod B4 bol v r.1925 do vl.č.22 vykonaný zápis, že sa poznámka záboru 

nemovitostí pod A I 51-56 vymazáva, z tohto zápisu pod B4 vyplýva, že pozemok parc. číslo 

885 pod AI riadok č.59 bol predmetom záboru, preto ho nemohol Ladislav Nemeš 

nadobudnúť. Z uvedených zápisov vyplýva, že pozemok parc. číslo 885 bol predmetom 

záboru a následne bol v rámci pracovného programu 1926 rozparcelovaný a pridelený tak 

právnym predchodcom navrhovateľov ako parc. číslo 885/17, ako i ďalším prídelcom 

pozemky parc. číslo 885/9,10,11,12, 13,14,15,16,18,19.  

Podiel 1/2 predmetného pozemku po prídelcovi Imrichovi Juhásovi zdedili a boli zapísaní ako 

vlastníci tohto podielu v katastri nehnuteľností navrhovatelia. Právni predchodcovia Alžbeta 

Juhásová a po jej smrti deti - Irma Vrabcová rod. Juhásová, František Juhás pozemok 

parc.číslo 885/17 od jeho nadobudnutia v roku 1929 mali v držbe a užívali so svojím otcom v 

celosti ako vlastný. V držbe pozemku neboli nikým a ničím rušení až do jeho združenia v 

JRD. Nadobudli k podielu 1/2 patriacemu ich matke Alžbete Juhásovej vlastnícke právo 

vydržaním podľa § 114,115 a nasl.145 a prechodných ustanovení §566 ods.1 stredného 

občianskeho zákonní-ka 141/1950 Zb. dňom 1.1.1961.  

Do doby oprávnenej držby si navrhovatelia  započítali v zmysle § 134 ods. 3 OZ dobu 10 

ročnej držby ich právnymi predchodcami pred 1.1.1992 v súlade s novelou OZ č. 509/191 

Zb., s poukazom na judikát R 83/2002. Do doby držby započítali aj dobu užívania pozemkov 

JRD, socialistickou, resp. inou organizáciou, nakoľko odovzdanie pôdy do ich užívania 

neprerušili podľa §18 ods.  3 zák. č. 293/1992 Zb. plynutie vydržacej doby.  

Podľa navrhovateľov predmetnú nehnuteľnosť vydržali dňom 15.11. 2005, t.j. dňom vydania 

dedičského rozhodnutia po Alžbete Juhászovej, najneskôr dňom 15.11.2015, kedy uplynula 

vydržacia doba 10 rokov od vydania dedičského rozhodnutia po Alžbete Juhásovej, rodenej 

Hlinkovej, zomretej dňa 16.4.1931 a to Osvedčenia o dedičstve sp.zn.22D/124/2005, 

vydaného Okresným súdom Nitra dňa 15.11.2005, ktoré dedičské rozhodnutie považujú za 

domnelý titul nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku parc. E č.885/17 v katastrálnom 

území Horný Vinodol v podiele 1/2.  
 

     3. Podľa § 359f ods. 2 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len 

ako „CMP“), vo vyzývacom uznesení súd vyzve na uplatnenie námietok proti vydaniu 

uznesenia o potvrdení vydržania na súde, ktorý vo veci koná v prvej inštancii, a to do dňa, 

ktorý súčasne určí. 
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     4. Podľa § 359f ods. 4 CMP, vyzývacie uznesenie okrem výzvy podľa odseku 2 obsahuje 

označenie nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností a stručný opis skutočností, 

ktoré osvedčujú, že navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo 

zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním. 

      5. Podľa § 359c ods. 2 CMP, účastníkmi konania je a) navrhovateľ, b) ten, kto má v čase 

začatia konania o potvrdení vydržania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo k 

nehnuteľnosti alebo vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o potvrdení vydržania 

týka, c) správca lesného pozemku, a d) Slovenský pozemkový fond.  

      6.  Podľa § 359h ods. 1 CMP, pism. a) námietky môže podať účastník konania podľa § 

359c ods. 2 písm. b) a jeho právny nástupca, b) ten, koho vecné právo k nehnuteľnosti môže 

byť tvrdeným vydržaním inak dotknuté a jeho právny nástupca, c) účastník konania podľa § 

359c ods. 2 písm. c) alebo písm. d), alebo,  d) iná osoba.  

      7. Podľa § 359h ods. 2 CMP, námietky sa podávajú na súde, ktorý vo veci koná v prvej 

inštancii. Námietky podané osobou uvedenou v odseku 1 písm. a) sa považujú za podané 

včas, ak sú doručené súdu, ktorý vo veci koná v prvej inštancii, najneskôr do vydania 

uznesenia o potvrdení vydržania. 

      8. Podľa § 359h ods. 3 CMP, v námietkach okrem všeobecných náležitostí podania musí 

osoba, a) uvedená v odseku 1 písm. a) a b) opísať skutočnosti, ktoré osvedčujú, že má k 

nehnuteľnosti vecné právo, ktoré môže byť vydržaním dotknuté; ak ide o právneho nástupcu 

osoby uvedenej v odseku 1 písm. a) a b), v námietkach opíše aj skutočnosti, ktoré osvedčujú, 

že je jej právnym nástupcom, b) uvedená v odseku 1 písm. c) osvedčiť, že vydržaním môžu 

byť dotknuté práva k nehnuteľnosti, ktorú táto osoba podľa osobitných predpisov spravuje, 

alebo práva osôb, ktoré podľa osobitných predpisov zastupuje, a c) uvedená v odseku 1 písm. 

d) osvedčiť skutočnosti, ktoré vyvracajú, že navrhovateľ splnil predpoklady nadobudnutia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 

vydržaním. 

    9. Podľa § 359h ods. 4 CMP, súd bez nariadenia pojednávania uznesením odmietne 

námietky, ktoré boli podané oneskorene, alebo ktoré neobsahujú náležitosti podľa odseku 3. 
 

   10. Nakoľko navrhovatelia podľa § 359f ods. 1 CMP osvedčili, že splnili predpoklady pre 

nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vydržaním, súd vydal toto vyzývacie 

uznesenie.     
 

P o u č e n i e:  Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.  

 

 

V Nitre dňa 30.05.2022 

                                                                   

JUDr. Mariana Podbehlá 

                                                                                                              sudkyňa  

 

 
 

 

Za správnosť vyhotovenia: Martina Škodáčková 


