
                                                 Okresný súd Nitra 

                                                 Štúrova 9                                                     

v Nitre dňa 15.3.2022                            949 01 Nitra  

 

                                N á v r h   

   na začatie konania o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti        

  podľa ust.§359a a nasl.zák.č.161/2015 Z.z. CMP, v znení zákona č.68/2021 Z.z. 

 

Ú č a s t n í c i  konania : 

- navrhovatelia podľa § 359c ods.2 pís.a)CMP : 

1.František Vrabec rodený Vrabec, nar.2.12.1934, rodné č.341202/754,bytom Pod Hájom  

  148/8, Vinodol, PSČ 951 06, SR, občan SR, 

2.Marta Barátová rodená Juhásová, nar.25.5.1954, rodné č.545525/2880,bytom Komjatice,  

  Fraňa Kráľa 497/20, PSČ 941 06, SR, občianka SR,  

3.Ján Juhás rodený Juhás, nar.2.8.1956, rodné č.560802/6072,bytom Komjatice, Andreja 

  Cabana 375/31, PSČ 941 06, SR, občan SR,  

 

- účastník konania podľa § 359c ods.2 CMP pís.b) : 

 

1.neznámy (nezistený) vlastník pozemku parc.E č.885/17 - orná pôda o  výmere 8690 m2 

  v katastrálnom území Horný Vinodol, zapísaného v Liste vlastníctva č.1730 pod B2 v 

  v podiele 1/2 Ladislav Nemeš, resp. neznámy (nezistený) právny nástupca ostatného  

  pozemkovoknižného vlastníka menom Ladislav Nemeš zapísaného pre katastrálne územie  

  Horný Vinodol v LV č.1730 pod B2 v podiele 1/2,  

  v zastúpení Slovenským pozemkovým fondom, IČO : 17 335 345 , sídlo : Búdkova 36,  
  817 15 Bratislava, SR - podľa ust.§34 ods.14 zákona č.330/1991 Zb. o pozemkových  

  úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fon- 

  de a o pozemkových spoločenstvách, 

2.AGROVINOL,spol. s r.o., Pesecká 6/26, Vinodol, PSČ 951 06, SR, zapísaný pre ka- 

  tastrálne územie Horný Vinodol v LV č.1730 pod B4 v podiele 1/2, 

 

- účastník konania podľa § 359c ods.2 CMP pís.c): 

3.LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO 36038351, sídlo : Nám.SNP 8, Banská     

  Bystrica, PSČ 975 66, 

 

- účastník konania podľa § 359c ods.2 CMP pís.d): 

4.Slovenský pozemkový fond, IČO 17 335 345, sídlo : Búdkova 36, 817 15 Bratislava, 

  SR, zapísaný pre katastr.územie Horný Vinodol v LV č.1730 pod B5, ktorý je správca  

  k vlastníkovi zapísanom pod B2. 

 

P r e d m e t o m  konania o potvrdení vydržania je nehnuteľnosť - pozemok v katas- 

trálnom území Horný Vinodol zapísaný v Liste vlastníctva č.1730 ako parc.E č.885/17- 

orná pôda o výmere 8690 m2 pod B2 v podiele 1/2 na mene Ladislava Nemeša titulom na-

dobudnutia čd.4283/1931(PKV 22-B 28) dľa Rozhodnutia OÚ Nitra sp.z. X 270/2019, pri-

čom pod B 5 je k tomuto vlastníkovi zapísaná poznámka správy SPF.      

Dôkazy : - LV č.1730, kat.úz.Horný Vinodol  

         - katastrálna mapa 

         - pkn.vl.č.22 k.ú. Horný Vinodol  

                                    

Hmotnoprávne  s k u t o č n o s t i  o splnení predpokladov vydržania : 

Pozemok parc.č.885/17 bol pridelený našim právnym predchodcom : Imrichovi Juhásovi 

a Alžbete rodenej Hlinkovej, ktorí ho užívali až do svojej smrti. Túto skutočnosť 

preukazujeme listinou „Rejstřík přídělu“ 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 navr- 

hovateľa v 3.rade Jána Juhása, až do ich združenia v JRD v päťdesiatych rokoch. 

Dôkazy : - Rejstřík přídělu 

         - Geometrický plán  

                                

Po Imrichovi Juhásovi, zomretom 5.11.1950, t.j.starom otcovi Františka Vrabca a pra- 

starom otcovi Jána Juhása a Marty Barátovej, bolo vedené dedičské konanie Okresným 

súdom v Nových Zámkoch pod sp.zn.16D 1718/2005, Dnot223/2006, v ktorom jemu patriaci 

podiel 1/2 z vyššie uvedeného predmetného pozemku sme nadobudli my - navrhovatelia 

s tým, že ja,František Vrabec som zdedil podiel 1/4 z celku, ja,Ján Juhás som zdedil 

podiel 1/8 z celku a ja,Marta Barátová som zdedila podiel 1/8 z celku. Tieto nami 

zdedené podiely z predmetného pozemku sme už všetci traja previedli 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.  

Dôkaz : - Osvedčenie o dedičstve sp.zn.16D 1718/2005 
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Po prídelkyni Alžbete Juhászovej r.Hlinkovej, zomretej 16.4.1931, bolo Okresným súdom 

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

né dňom 1.12.2005, z ktorého vyplýva, že ja František Vrabec som právnym nástupcom po 

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

Imricha Juhása a Alžbety r.Hlinkovej a my Marta Barátová a Ján Juhás sme právnymi ná-

stupcami po našom starom otcovi Františkovi Juhásovi, zomretom 8.2.1992, ktorý bol 

otcom nášho otca Emila Juhása, zomretého v roku 1994 a ktorý bol vnukom prídelcov.  

Pri tomto dedení v roku 2005 sme sa všetci traja domnievali, že nadobúdame i predmet-

ný pozemok a toto dedičské rozhodnutie sme považovali za titul nadobudnutia nášho 

vlastníctva. Až pri konaní ROEP v obci Vinodol sme sa dozvedeli, že tento majetok ne-

bol prejednaný. 

Dôkaz : Osvedčenie o dedičstve sp.zn.22D 124/2005 

 

Prídel pozemkov v rámci I.pozemkovej reformy upravuje zákon č.81/1920 Sb., ktorým sa 

vydávajú „po rozumu“ §10 zákona zo dňa 16.4.1919,č.215 Sb. ustanovenia o prídele za-

bratej pôdy a upravuje sa právny pomer k pridelenej pôde(zákon prídelový). Register 

prídelov „Rejstřík přídělu“ vydaný v rámci Pracovného programu 1926, Obvodovou úřa-

dovnou Státního pozemkového úřadu v Trenčíne – veľkostatok Komjatice, majiteľ: Ján 

Nemeš, je vkladu schopnou listinou v súlade s § 10 zák.č.215/1919 Sb.§ 27 zák. č. 

81/1920 Sb.. 

 

Pozemok parc.č.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 za-

brané 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 poznám-

ka záboru nemovitostí pod A I 51-56 vymazáva, z tohto zápisu pod B4 vyplýva, že poze-

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

nadobudnúť. Z uvedených zápisov vyplýva, že pozemok p.č.885 bol predmetom záboru a  

následne bol v rámci prac.programu 1926 rozparcelovaný a pridelený tak našim právnym 

predchodcom ako parc.č.885/17, ako i ďalším prídelcom pozemky parc.č.885/9,10,11,12, 

13,14,15,16,18,19.  

 

Nie je nám známe, z akého dôvodu neboli naši právni predchodcovia zapísaní za vlast-

níkov parc.č.885/17 do pozemkovej knihy. Podiel 1/2 predmetného pozemku sme po prí-

delcovi Imrichovi Juhásovi zdedili a boli sme zapísaní ako vlastníci tohto podielu v 

katastri nehnuteľností, čo taktiež preukazuje nadobudnutie vlastnícke práva našimi 

právnymi predchodcami(t.č. je tento zdedený podiel zapísaný na spoločnosť AGROVINOL, 

spol.s.r.o., na ktorú sme nám patriace podiely spolu v 1/2-ine previedli). 

 

Naši právni predchodcovia Alžbeta Juhásová a po jej smrti deti Irma Vrabcová r.Juhá- 

sová, František Juhás - naši právni predchodcovia pozemok parc.č.885/17 od jeho nado-

budnutia 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 po-

dielu 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 našej oprávnenej držby si započítavame v zmysle § 134 ods.3 OZ dobu 10 ročnej 

držby našimi právnymi predchodcami pred 1.1.1992 v súlade s novelou OZ č.509/191 Zb., 

s poukazom na judikát R 83/2002: Vlastníkom nehnuteľnosti sa počínajúc dňom 1.1.1992 

stane osoba, ktorá má nehnuteľnosť v oprávnenej držbe nepretržite po dobu 10 rokov, 

a to i v prípade, že sa stala oprávneným držiteľom pred 1.januárom 1991, do doby 

oprávnenej držby pre vydržanie treba započítať aj dobu pred týmto dňom. Do doby držby 

započítavame i 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. 

 

Máme naliehavý právny záujem na nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetnému pozemku, 

nakoľko nie je v súlade stav právny, keďže v katastri nehnuteľností je uvedený iný 

vlastník. Máme za to, že sme splnili podmienky na vydržanie vlastníckeho práva k 

predmetnej nehnuteľnosti podľa ust.§134 OZ Občianskeho zákonníka - dobromyseľnosť, 

oprávnenosť držby, nerušenosť a nepretržitosť držby, doba držby po dobu viac ako 10 

rokov so započítaním doby držby našich právnych predchodcov, doby užívania JRD, ne-

skôr poľnohospodárskou organizáciou. Predmetnú nehnuteľnosť sme 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 

 



                                    - 3 – 

 

Alžbete Juhásovej rodenej Hlinkovej, zomretej dňa 16.4.1931 a to Osvedčenia o dedič- 

stve sp.zn.22D 124/2005, vydaného Okresným súdom Nitra dňa 15.11.2005, ktoré dedičské 

rozhodnutie považujeme za domnelý titul nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku 

parc.E č.885/17 v katastrálnom území Horný Vinodol v podiele 1/2.  

 

Existencia domnelého titulu nadobudnutia je totiž potrebnou podmienkou nadobudnutia 

vlastníckeho práva podľa Uznesenia Najvyššieho súdu sp.zn.3Cdo 17/2016, keď listina 

má navonok znaky riadneho nadobúdacieho titulu (v súlade so zákonom zakladajúceho 

vznik vlastníctva), chýba pri nej ale niektorá stránka, ktorú pre nadobudnutie vlast-

níctva vyžaduje objektívne právo. Podľa tohto uznesenia NS SR takýmto domnelým titu-

lom môže byť v praxi i dedičské rozhodnutie o nadobudnutí veci, ktorá však v čase 

smrti poručiteľa objektívne nepatrila do jeho majetku.  

 

 

 

Záverom v súlade s ustanovením § 359d, odst.2 CMP  o s v e d č u j e m e  nami uvede-

né skutočnosti, z ktorých vyplýva, že ako navrhovatelia sme splnili predpoklady pre 

nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti vydržaním v súlade s us- 

tanovením § 134 a nasl. Občianskeho zákonníka, pri započítaní držby pozemku socialis-

tickou organizáciou (JRD) a po r.1992 držba poľnohospodárskou právnickou osobou. 

 

N a v r h u j e m e , aby Okresný súd Nitra vydal Uznesenie o potvrdení vydržania, 

ktorým rozhodne, že : 

 

František Vrabec, navrhovateľ v 1.rade, vydržaním nadobudol pozemok v katastrálnom 

území Horný Vinodol parc.E č.885/17-orná pôda o výmere 8690 m2 v podiele 1/4, zapísa-

ný v LV č.1730 pod B2, 

 

Marta Juhásová rodená Barátová, navrhovateľka v 2.rade, vydržaním nadobudla pozemok v 

katastrálnom území Horný Vinodol parc.E č.885/17-orná pôda o výmere 8690 m2 v podiele 

1/8, zapísaný v LV č.1730 pod B2, 

 

Ján Juhás rodený Juhás, navrhovateľ v 3.rade, vydržaním nadobudol pozemok v katas-

trálnom území Horný Vinodol parc.E č.885/17-orná pôda o výmere 8690 m2 v podiele 1/8, 

zapísaný v LV č.1730 pod B2. 

 

 

     Frantiišek Vrabec  

     Marta Barátová  

     Ján Juhás         

     všetci v zastúpení :                  JUDr. Jarmila F u n t o v á 

                                     advokátka zapísaná v zozname SAK pod č.2896 

                                       sídlo : Piaristická 2, 949 01 Nitra 

 

 

 

Prílohy :  

- Návrh podpísaný KEP 

- plná moc 

- LV č.1730 k.ú.Horný Vinodol  

- katastrálna mapa   

- pkn.vl.č.22 k.ú. Horný Vinodol 

- Rejstřík přídělu 

- Geometrický plán  

- Osvedčenie o dedičstve sp.zn.16D 1718/2005 

- Osvedčenie o dedičstve sp.zn.22D 124/2005 

- Vyjadrenie obce Vinodol k vydržaniu 

 

 

 

 

 


