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Abstrakt  

V diplomovej práci popisujeme právny základ urbárskeho pomeru a pozemkovokni�né 

fixovanie vlastníctva poddaných - u�ívate¾ov nehnute¾ností. Na ne nadväzovali 

pozemkové reformy, socializaèné opatrenia, re�titúcie so súèasnou právnou úpravou 

pozemkových spoloèenstiev a samotnou evidenciou vlastníkov v katastrálnom operáte.  

 Cie¾ práce spoèíva v identifikácií najèastej�ích nezrovnalostí evidencie vlastníctva 

spoloèných nehnute¾ností, v jej doladení, v aktualizáciách v katastri, kde má/by mal 

panova� súlad medzi stavom skutoèným a stavom evidovaným.  

 Urbárske lesné nehnute¾nosti sú modelovým príkladom preukázania prínosov 

i nutných korekcií vyhotovovaných Registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) 

aj u iných typov vlastníctva. Ak sa vyskytne nesúlad medzi evidenciou na listoch 

vlastníctva, stavom vy�etreným v pozemkovej knihe a v listinách preukazujúcich 

vlastníctvo, v nadväzujúcich pozemkových úpravách sa, pod¾a ná�ho názoru, zahmlieva 

vydanie zodpovedajúceho nového pozemku. Na príklade lesného urbáru Trenèianske 

Teplice sme zadefinovali jednoduché zov�eobecnenia a na ich základe sme sa pokúsili 

objasni�, preèo vzniká evidenèný chaos v spoluvlastníckych podieloch i vo výskyte tzv. 

màtvych du�í. Analyzovali sme vzniknutý problém smerom od zlo�itého 

k jednoduchému pod¾a èiastkových a náhodných javov a pokúsili sme sa ich de�ifrova�. 

Navrhli sme doladenie programového spracovania ROEP, ktoré odha¾uje chyby 

v neskor�ej evidencií, porovnáva ich s pozemkovou knihou a opravuje ich, preto�e 

neúplná evidencia znemo�òuje nakladanie s nehnute¾nos�ou ako s celkom. Na 

konkrétnych príkladoch sme poukázali napr. na to, �e niektoré podiely sú po ROEP 

výrazne krátené, iné navý�ené bez zdôvodnenia, traja spoluvlastníci sa bez objasnenia 

v evidencií nevyskytujú, nere�pektuje sa zákaz drobenia dedením atï. Poukazujeme i na 

prevody a vyvlastnenia za socializmu, ich dne�nú nápravu, opravy chýb.  

 Zistené nesúlady a opravy bez zdôvodnenia komplikujú pre�etrovanie Správou 

katastra a budúce právne úkony. Verejnos� je nedostatoène informovaná, chýba 

spoloèný slovník, pový�ená je matematická presnos�, ktorá je obèas chybná. Ak 

akceptujeme rozhodnutím prevzia� i neprevzate¾né chyby, mô�eme pristúpi� na 

mo�nos� / nutnos� spoluvlastnícke podiely zaokrúh¾ova�, èo by evidenciu spreh¾adnilo, 

zjednodu�ilo, umo�nilo jej ¾ahkú kontrolu a odôvodnite¾nos� i po dlh�om èase. 

K¾úèové slová: urbár, spoloèné vlastníctvo, spoluvlastnícky podiel, pozemková kniha 

  



  

 

Abstract 

In this diploma work we describe the legal basis for urbarian ratio and land registry 

fixation ownership of villein � occupiers. Followed up land reforms, socialization 

measures, restitution with current legislation of community land and itself evidence of 

the owners in the cadastral documentation. 

Aim is to identify the most common irregularities of urbarian (common) property 

ownership register, in its fine-tuning, in the cadastral updates, where it has/should rule 

consistency between the actual and registered state. 

Urbarian forest property is a model example to demonstrate the benefits and the 

necessary corrections records prepared by the renewed land Registries and at other 

property types. If there is a discrepancy between ownership documents evidence, 

investigated situation in the land registry and the document of title, follow-up in land 

reforms, according our opinion, obscures the issue of adequate new land. On example of 

Urbarian forest property Trencianske Teplice we defined a simple extrapolation and on 

this basis we have tried to explain why there is chaos in registered co-owner shares and 

the occurrence of so-called dead souls. We analyzed the problem from the complex to 

the simple according to partial and random events and we tried to decipher them. We 

proposed software processing tuning of the renewed land Registry, which reveals errors 

in later register, it compares them with the land registry and corrects them, because 

incomplete evidence prevents disposal of the property as a whole. On specific examples 

we pointed out that some of the co-owner shares are after the renewed land Registry 

significantly cuts, others plus without justification, the three co-owners in the register 

occur at all, it does not respect the ban �crushing� in succession and so on. Also points 

to cession and expropriation during the socialism, its today´s remedy, correcting errors. 

Found inconsistencies and corrections without justification complicate the 

investigation The cadastral office and future legal acts. The public is poorly informed, 

it´s absence of common vocabulary, mathematical precision is promoted, which is 

sometimes wrong. If we accept by decision to adopt unadopting errors too, we can 

proceed to the possibility / need the co-ownership shares round off, which would 

register make transparent, simplified, allowing easy control and its justifiability after 

longer time.  

Key terms: urbarium, common ownership, co-owner shares, land registry  
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Slovník termínov 

Zemepán bol èlen vrstvy feudálov a drobnej �¾achty. Krá¾ovskou donáciou 

nadobudol majetok, privilégiá a moc nad poddanými usadenými na jeho majetku. 

Poddaní boli nevo¾níci pripútaní k pôde zákazom s�ahovania, boli to obyvatelia 

dedín a mesteèiek bez rozdielu národnosti. Patrili k nim i poddaní s právom vo¾ného 

s�ahovania. Nemali �iaden právny nárok na pôdu, mali k nej pracovnú povinnos� za 

odmenu za prácu. 

Sedliacka usadlos� je súhrn pozemkov, hospodárskych a obytných budov bez 

inventára s urèitou výmerou stanovenou pod¾a bonity obcí a poddanského za�a�enia. Je to 

existenèné minimum zlo�ené z intravilánu a extravilánu, tvorili s òou hospodársku jednotu. 

Extravilán predstavoval role a lúky patriace k sedliackej usadlosti. Dnes oznaèuje 

miesto mimo zastavaného územia obce. 

Intravilán bolo miesto v u��om obvode obce pre obytné stavby, dom a záhradu 

o rozsahu 1 jutra s rôznou výmerou. Dnes oznaèuje miesto v zastavanom území obce. 

Pertinencie, príslu�nosti mal dr�ite¾ sedliackej usadlosti na panských lesoch, 

pasienkoch a trs�oviskách následkom dr�by urbárskej pôdy. Boli súèas�ou veci hlavnej � 

sedliackej usadlosti. Za minulé ú�itky a pracovnú povinos� mu z nich pripadol nediel. 

Pozemková kniha bola verejnou knihou evidencie nehnute¾ností, zápisy do nej sa 

vykonávali pod dozorom súdov, pod¾a zásad pozemkovokni�ného práva. 

Komposesorát doslovne kolektívne vlastníctvo. Spoloèenstvo susedných vrchností 

spoloène u�ívajúcich pasienky, lesy, trs�oviská spojených rodovými nárokmi (aviticitou). 

Kataster nehnute¾ností je informaèný systém, eviduje geometrické urèenie, súpis 

a popis nehnute¾ností, práva k nehnute¾nostiam na základe zmlúv, verejných a iných listín. 

Menoslov obsahuje zoznam podielnikov na spoloènej nehnute¾nosti. Povinnos� vies� 

ho ulo�il §29 zák.èl. XIX/1898. Bol prílohou pozemkovokni�nej evidencie. 

Nedelené spoloèné vlastníctvo tvorili príslu�nosti fyzicky neprevedené do 

vlastníctva poddaného, boli v spoloènej dr�be, u�ívaní i vlastníctve. �pecifická forma 

vlastníctva povinná riadi� sa hospodárskymi plánmi a ochranou lesov pod doh¾adom �tátu. 

Segregácia bola urbárska majetková úprava, ktorou boli oddelené urbárske 

pertinencie od zemanských s cie¾om zamera� nový stav, vytýèi� trvalú hranicu a urèi� 

alikvótne podiely èlenov urbariátu. 
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Úvod 

Pôda je centrom záujmu èloveka ako trvalé bohatstvo poskytujúce priestor jeho 

existencií i èinnostiam. Právo neriadi prírodu, tam platia prírodné zákony, ale vz�ahy 

medzi ¾uïmi, lebo i vlastníctvo je len ¾udský dohovor. Vo vývoji pozemkových 

vz�ahov na Slovensku sa v stredoveku sformovala a tradíciami i v právnych normách 

dodnes zachovala zvlá�tna forma spoloèného u�ívania pozemkov s názvom urbár. 

Princíp fyzickej nedelite¾nosti bol prevzatý do dnes platnej legislatívy. Právne pomery 

sa vymykajú be�ným obèianskoprávnym vlastníckym a u�ívacím vz�ahom. Nie sú 

upravené v Obèianskom zákonníku, ale v zákonoch nadväzujúcich na predchádzajúcu 

evidenciu vedenú pod¾a obyèajového, obèianskeho i správneho práva.  

Mo�no bude pokrokové pokúsi� sa túto �nemodernú� my�lienku spred viac ako 

storoèia prenies� i do dne�nej doby, kde mô�e nájs� svoje opodstatnenie a úèel. Dne�ný 

vlastník nemá zruènosti, záujmy a my�lienky vlastníkov v minulosti. Zriedka uva�uje 

s chovom dobytka, ziskom drevnej hmoty na kúrenie èi stavbu príbytku (na 

zabezpeèenie ktorých bolo urbárske vlastníctvo v minulosti zriadené), neuva�uje ani 

s následnou manuálnou obnovou. Na prvý poh¾ad to vyzerá, �e ho takto viazané 

vlastníctvo obmedzuje. Av�ak túto pôdu mo�no prenajíma� a zabezpeèi� si tak 

ka�doroènú stálos� príjmov, alebo v rámci spoloèenstva ju obhospodarova� ako 

spoloèenstvo, nie jednotlivo. Lesy nie sú drancované, sú dobre spravované (na�e lesné 

zákonodarstvo je dostatoène prísne), vlastníci si nad zákonný rámec neuplatòujú svoje 

právo �a�i� a speòa�i� svoj majetok. Spoloèné vlastníctvo tu slú�i ako úèinný regulátor 

medzi osobnými záujmami jednotlivcov a v�eobecným záujmom ochrany prírody 

a zve¾aïovania lesa, na ktorom mo�no v budúcnosti stava�. Práve s rozsiahlym 

problémom okam�itého osobného zisku nieko¾kých jednotlivcov sa potýkajú nielen 

v rozvojových krajinách ale i vo vyspelých svetových ekonomikách. Spoloèné 

spravovanie nehnute¾ností vo forme urbariátu je z týchto dôvodov nadèasové. Dá sa tak 

zachova� kultúrnos� krajiny, jej vy��ia ochrana, podpori� rozvoj vidieka, druhovej 

rozmanitosti, pracovných príle�itostí,  turizmu, kultúrneho i estetického vy�itia. Krajina 

vychováva a na to zabúdame. Dôvodová správa k zákonu o pozemkových 

spoloèenstvách uvádza, �e urbariáty a podobné právne útvary zohrávali v histórií 

dôle�itú úlohu, tvorili nedielnu zlo�ku verejného �ivota a v �ivote obcí plnili i sociálne 

a verejnoprospe�né funkcie. Tu e�te za minulou dobou pokrivkávame. 
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Potrebné a nevýhnutné je doladi� evidenciu, preto�e existencia neznámych 

vlastníkov a ich neaktuálne osobné údaje znemo�òujú ostatným známym vlastníkom 

naklada� s nehnute¾nos�ou ako s celkom. Podobne si svoje práva nemô�e uplatòova� 

ten, kto o nich nevie. Dostávame sa tak do akéhosi zaèarovaného kruhu. Registrami 

obnovenej evidencie pozemkov identifikujeme vlastníkov, zapisujeme ich do evidencie, 

èím umo�òujeme im a ich dedièom vlastníctvo usporiada� a súèasne vytvárame 

nereálne spoluvlastnícke podiely, èastokrát odporujúce právoplatným dedièským 

rozhodnutiam prípadne zmluvným prevodom pred právoplatnos�ou registra. Toto 

robíme bez akéhoko¾vek zdôvodnenia, pokia¾ vlastníci nenamietajú svoj novourèený 

podiel v konaní ROEP alebo podnetom Správe katastra, v ktorej kompetencií zostáva 

pre�etrovanie. Okrem toho sa v evidencií objavujú ¾udia, u ktorých poznáme len meno 

a priezvisko a ktorých identifikácia po storoèí spoèíva na nekonaní ich dedièov a preto 

je nemo�ná. Niektorí sa nikdy nevyskytovali v menoslove urbárnikov.  

Takto zatvárame dvere sami sebe a namiesto pozerania vpred neustále otáèame 

za�ltnuté stránky dokladov a sna�íme sa opätovne zisti�, èo sa stalo. V�etko toto 

neúplné, nedokonèené a hlavne nepochopené evokuje my�lienku, �e v evidencií je 

neporiadok. Preto sa touto prácou pokú�ame naznaèi� mo�né korekcie dobre myslených 

registrov spoèívajúce hlavne v ideovom doladení raz vy�etrených podielov, usilujeme sa  

poukáza� na najèastej�ie sa vyskytujúce chyby. Sna�íme sa vyvola� otázku, èi nie je 

vhodné spoluvlastnícke podiely primerane zaokrúh¾ova�, keï�e prioritou by malo 

zosta� uzavretie listu vlastníctva na celok a nie pový�i� matematickú presnos� 

prepísania pozemkovej knihy. Táto sa ve¾mi èasto v drobnostiach odli�uje od právnych 

listín, ich neskor�ej evidencie a obèas sa lí�i viac, ne� je akceptovate¾né. Väè�ie 

odli�nosti je vhodné raz a nav�dy uzavrie� dôsledným pre�etrením (najlep�ie vydaním 

rozhodnutia v správnom konaní). Paradoxne, napriek úèasti v komisií zástupcovia 

urbárnikov netu�ia, èo sa s evidenciou stalo. Ove¾a nelogickej�ie je, �e Správa katastra 

i napriek ich podnetom nie je schopná pre�etri� takto zalo�ený list vlastníctva. 

Rozvoj vidieka v stratégií EÚ i na�e predpisy upozoròujú na pozemkové úpravy 

ako nástroj funkèného úèelného usporiadania vlastníctva pod¾a agroekologického 

potenciálu krajiny. Zabezpeèením udr�ate¾ného rozvoja zachova� jej krásu pre 

budúcnos�, zákonnými predpismi vies� vlastníkov k starostlivosti a zodpovednosti o òu. 

My�lienka je krásna, pevne verím �e sa stane reálnou, ak sa podarí èím skôr zosúladi� 

okrem iného aj niektoré nedorie�ené kroky v zákonnej evidencií vlastníkov.    
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1    Súèasný stav rie�enej problematiky doma a v zahranièí  

Na Slovensku je urbárskou pôdou tá, ktorá je dávno ako urbárska evidovaná, túto pôdu 

nemo�no ¾ubovo¾ne z urbárskeho re�imu vyòa�, ani inú naò premeni�. Je to vlastníctvo 

urbárske � viazané. Novo získaný podiel nemo�no vyèleni�, oddeli�, vymera� 

(�tefanoviè, 1999). Rozdrobenos� pozemkového vlastníctva v�ak vyvoláva stav, ktorý 

sa dá len obtia�ne alebo vôbec technicky evidova� (Horòanský, 1999). Nedelite¾né 

vlastníctvo v spoloèenstevnom u�ívaní lesov a s ním súvisiacich povinností formy 

�urbár�  preukazuje, �e toto právo je in�piratívne i dnes (Schmithüsen, 2000).  

O tom èi pozemky spadajú pod re�im urbárskeho spolkového práva rozhoduje 

právna úprava spoluvlastníctva pod¾a uhorských urbárskych zákonov, najmä zák. èl. 

XIX/1898 o �tátnom spravovaní obecných a iných lesov a hô¾ (�tefanoviè, 1999). Jeho 

význam, aktuálnos�, potrebu potvrdzuje fakt, �e bol zru�ený a� r. 1995, hoci práva 

a povinnosti majite¾ov lesov ukladali aj nov�ie normy (Kufèák, 2007). �tefanoviè 

(1999) upozoròuje, �e urbárske spoloèenstvo nie je zdru�enie, obchodná spoloènos� ani 

dru�stvo, ale má vlastný re�im a pravidlá v zmysle starodávneho oznaèenia. Dnes má 

urbárske právo základ v zákone o pozemkových spoloèenstvách 181/1995 Z.z., kódexe 

definujúcom jeho osobitný re�im odli�ne od obèianskeho a obchodného zákonníka.  

Vlastníckemu právu poskytuje ochranu Ústava SR a Európsky dohovor 

o ¾udských právach a základných slobodách v dodatkovom protokole è.1 (Latíková a i., 

2010). Verejný záujem je tie� zakotvený v Ústave SR, poukazujú naò viacerí autori 

(�tefanoviè, 2006; Macko a i., 1995; Gaisbacher a i., 1998). Týka sa hlavne lesných 

pozemkov v súlade s prísnym lesným zákonodarstvom a po�iadavkou zachovania 

funkcie lesa nadväzne na ochranu a tvorbu �ivotného prostredia, ekologickej stability 

a únosnosti, plnenia mimoprodukèných funkcií lesa.  

Rose (1985) nám dáva na zamyslenie výrok: �Boh dal svet v�etkým, stvoril 

verejný majetok, ale celé ¾udstvo nepotrebuje súhlas majite¾a k individuálnemu 

privlastneniu�. Vlastnícke práva k niektorým veciam nemô�u by� vyhradené pre 

�iadneho jednotlivca, ich vyu�ívanie je ale regulované orgánom kompetentným na 

rozhodovanie � v záujme eliminovania konfliktov a presadzovania osobných záujmov. 

�tát, miestna samospráva má donucovacie právomoci (�vantnerová a i., 2005).   

Ninjik a i. (2009) poukazuje na v�eobecnú európsku platnos� nárastu súkromných 

lesných majetkov men�ích ne� 10 ha, najmä pokraèujúcou re�titúciou, rozdelením 

lesných majetkov a dedením najmä v Maïarsku, Slovinsku a Litve, kým konsolidácia 
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lesného hospodárstva v Èeskej republike, Slovensku prebieha pomaly. Zmeny 

vlastníctva malých plôch lesov so zlo�itými vlastníckymi �truktúrami sa oèakávaju 

v Èeskej republike, Slovensku a Litve. Aj Rakúsko upozoròuje na skryté transformácie 

�truktúry vlastníkov lesov a ich záujmov v lesnom hospodárstve (Kvarda, 2004).  

V istých krajinách vlastníctvo lesných plôch bolo klasifikované ako vlastnícky 

status nepoznaný, èi s nemo�nos�ou definitívneho spoznania. Podiel �iného vlastníctva� 

(383 500 ha) sa nachádza v Nemecku, takzvaný "Treuhand Wald," oblasti vyvlastnené  

v rámci pozemkovej reformy v NDR, prevedené do verejného vlastníctva a teraz buï 

sprivatizované, alebo budú sprivatizované. Iné príklady krajín s "iným vlastníctvom" sú 

Maïarsko (2 240 ha) a Slovensko (113 000 ha)  spresòuje Schmithüsen a i. (2008).  

1.1 Význam urbárov 

Urbárom sa nazývala kniha, do ktorej vrchnos� nechala zapisova� svoje dr�obnosti 

a pô�itkové práva, ale i  dr�obnosti poddaných a ich povinnosti k vrchnosti (roboty, 

naturálne a peòa�né dávky). Urbáre boli pova�ované za knihy verejné a èiastoène 

i pozemkové (Bumba, 2007). Výkladový slovník slovenèiny heslo urbár nemá (Kufèák, 

2007). Názov urbár sa zaèína èasto pou�íva� od poslednej �tvrtiny 16. storoèia (Marsina 

a i., 1959). Prvé úradné urbáre boli vydané na základe patentu Márie Terézie r. 1723 

a uzákonené zák. èl. XXXV/1791 (Zelinka, 2001). 

Spôsob vzniku robil urbáre právoplatnými listinami. Mohli by� pred súd 

predlo�ené pri sporoch o majetky vzniknuté rodinnou de¾bou, pri sporoch o dedièstvá. 

Nemali výluènú platnos�, boli èas�ou predlo�ených dôkazov. Bola to príkazná zmluva, 

pod¾a ktorej poddaný bol povinný plni� príkazy a záväzky vlastníka pôdy (Kufèák, 

2007). Podával obraz o stave a spôsobe vlastného hospodárenia (Marsina a i., 1959).  

1.2 Právny základ vlastníctva  

Luby (2002) upozoròuje, �e uhorský právny dejepis venoval súkromnému právu ove¾a 

men�iu pozornos� ako právu verejnému, mnohé právne in�titúty sú preskúmané 

nedostatoène. Uhorské súkromné právo bolo právom stavovským � zeman, me��an, 

poddaný podliehali rôznym právnym predpisom (Fajnor, 1998). Platil právny 

partikularizmus (Gábri�, 2008). Nie je obsiahnuté v jednom zákone, ale v zákonoch, 

ustanoveniach, predpisoch starých a nov�ích, ktorých nedostatky doplòovala súdna prax 

(Bencsik 1933). Zakladalo sa na dvoch in�titútoch, ako uvádza i Horák (1923): 
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 na dedovizeòstve - dvojaké obmedzenie �¾achtického majetku. Zdedený majetok 

zostal v rodine, keï vymrela, èas� z krá¾ovského darovania pre�la spä� na korunu. 

 na urbáre - pomer medzi zemepánom a osobami v jeho panskej moci alebo 

urbárskymi plneniami z u�ívania pozemkov, ktoré dostali od zemepána.  

Základným právnym prameòom bolo dlhým u�ívaním osvedèené právo obyèajové 

(Luby, 2002), pochádzajúce z mravov, slú�iace ako zákon, lebo tak be�ne konáme 

(�tenpien, 2008). Boli spísané vo Verböczyho Tripartite opus iuris z r. 1517, kódexe 

práv zemanských (Horák, 1923), zostaveného zo zbierky krá¾ovských dekrétov Uhorska 

(Ïurica, 1996) kde je výslovne uvedené, �e obyèaj má trojitú moc (�tenpien, 2008):  

 vysvet¾ujúcu - najlep�ie vysvet¾uje zákon i ak je zákon nejasný, 

 moc ru�i� zákon - zákon ru�í ak jej odporuje, 

 moc nahrádza� zákon - ak zákona niet.  

�tefanoviè (2006) upozoròuje, �e Tripartitum platilo na Slovensku do r. 1950, do 

prijatia Obèianskeho zákonníka. V�eobecná záväznos� zákonných predpisov platila, ako 

prízvukuje i Luby (2002), ak boli obyèajovým právom prijaté do právneho poriadku. 

1.2.1 Obsah urbárskeho pomeru 

Obsahom urbárskeho pomeru bolo: �Výslovné vlastníctvo vrchnosti, pracovná 

povinnos� poddaného a právo iba na odmenu za prácu� (Horák, 1923). Krá¾ prenechal 

do trvalej dediènej dr�by �¾achte a cirkvi presne vymedzené nehnute¾né veci a men�ie 

regálne práva (Laclavíková, 2007). Na vy��om stupni bolo dispozièné právo s pôdou, na 

ni��í stupeò pre�lo právo u�ívacie (Rebro, 1959). Protiklad k pôde �¾achtickej 

(dominikál) tvorila pôda poddanská (rustikál), bola vo vlastníctve �¾achty, resp. cirkvi, 

privilegovaných miest, ale nesmela by� vlastníkmi u�ívaná, bola v u�ívaní poddaných 

oproti zná�aniu verejných dávok. Dr�ite¾ nebol vlastníkom, hoci mal oprávnenia vo 

vlastníctve obsiahnuté, i keï viazané bremenami verejnými a civilne právnymi (Horák, 

1923). Preto sa pomer uhorského sedliaka k usadlosti nekvalifikuje za ú�itkové 

vlastníctvo. Ka�dá dispozícia bola platná len so súhlasom zemepána (Rebro, 1959).  

Luby (2007) uvádza, �e vlastníctvo patrilo zemepánovi, poddaní mali len: 

 právo dr�by a právo u�ívacie a po�ívacie, 

 právo dispozièné, obmedzené - mohli odpreda�, vymeni� len so súhlasom zemepána, 

 k stavbám, iným investíciam dispozièné právo - mohli ich preda�, ak sa ods�ahovali, 

   u�ívacie a po�ívacie práva dominikálií (pasienky, lesy, trs�oviská) svojho zemepána. 
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Neskor�ia právna prax uznávala v istej miere dedièské právo zákonných dedièov 

k sedliackej usadlosti v�eobecne (Rebro, 1959). Poddaní boli hospodársky viazaní na 

zemepanský pozemok, povinní zanecha� pánovi povinný diel i odúmr�. Ich povinnosti 

upravovali zmluvy, miestne obyèajové právo (Luby, 2007), právne akty panovníka 

a stavovského snemu, s koneènou podobou v praxi a individuálnymi rozhodnutiami 

zemepána a jeho úradníkov (Vojáèek, 2004). Neskôr zemepánmi nadiktované urbáre 

ako prostriedky ich neobmedzenej vlády. A� Mária Terézia sa odvá�ila nahradi� ich 

úradnými urbármi. Pomer poddanský bol dedièný a konèil vymretím rodiny, výnimoène 

ods�ahovaním poddaného alebo odòatím urbárskeho pozemku (Luby, 2007).  

1.2.2 Mimousadlostné ú�itky poddaných 

Najvýznamnej�ie mimousadlostné ú�itky boli právne vyjadrené po prvý krát (okrem 

trestnoprávnych ustanovení) v tereziánskej urbárskej regulácií, zhrnuté v 2. bode tzv. 

Benefícií (Rebro, 1959; Tereziánsky urbár).  

Na Slovensku úplná spoloèná dr�ba tzv. kompossessia trvala do polovice 18. 

storoèia, s pravidlom, ak ktoko¾vek, ko¾koko¾vek, akéko¾vek drevo potreboval, mohol 

rúba�. Zo spoloènej lesnej dr�by bol vylúèený majetok krá¾a. Obce pre hynúce lesy 

pre�li z dr�by nedielne spoloènej na spoloènú, ale doèasne delite¾nú. Celý les rozdelili 

pod¾a poètu rovnoprávnych obèanov, èiastky medzi sebou losovali. Posledná etapa 

tohto pradávneho primitívneho lesného hospodárstva u� nerozde¾uje les ale drevo 

(Záborský, 1933). Okrem panských lesov boli lesy: 

 obecné - na zásobovanie drevom v�etkého druhu pre celú poddanskú obec, 

 usadlostné - vydelené osobitne pre ka�dú sedliacku usadlos�, hoci vo väè�ine obcí 

nemali poddaní takto vydelené lesy (Rebro, 1959).  

Nárok na palivové drevo v rozsahu domácej potreby patril v�etkým poddaným bez 

rozdielu. Nárok na stavebné a priemyselné drevo mali sedliaci, zemepán rozhodoval 

o mno�stve, mal právo urèi� stromy. Pod zámienkou ochrany lesov, dával drevo len na 

strechu (krov), nie na jej krytie a steny. Mali povolené drevo na hospodárske náradie, 

jeho opravu. Obchodovanie so stavebným, palivovým drevom, s vyrobenými 

predmetmi urbár vyluèoval. Mo�nos� glandinácie (zberu �a¾uïov a bukvíc, pasenie 

svíò) bola povolená len na základe dohody so zemepánom za úhradu. Zber lesných 

plodov pre vlastnú spotrebu bol bezplatný (Rebro, 1959; Tereziánsky ubár). 
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Poddaní vytýkali zemepánom nièenie obecných hôr, zahájenie lesa a jeho ú�itkov, 

neznesite¾né roboty, �e im úradník nevydá drevo, vymáhanie pokút za drevené hrádze 

proti povodniam, nedovolenie zberu suchého dreva a lístia, vykoris�ovanie pri predaji 

z panských lesov, prosia o les na stavbu vypálených príbytkov (Listy poddaných, 1955). 

Zemepán mal povinnos� ochrany svojho majetku, èo zahàòalo aj zodpovednos� za 

svojich poddaných, priamy vplyv na ich správu a právne postavenie (�vecová, 2009), 

bol uznaný ako prvá in�tancia vo v�etkých sporoch poddaných. Rozhodoval autoritou 

vlastnej osoby alebo pojednaním na panskej stolici. V druhom stupni rozhodoval �upný 

súd (sedria), v tre�om Miestodr�ite¾ská rada (Rebro, 1959; Gábri�, 2008).   

1.3 Zru�enie poddanstva a úprava majetkových pomerov 

Pod nátlakom poddanského povstania Jozef II. vydal r. 1785 patent o zru�ení 

nevo¾níctva v Uhorsku (Kolárik, 2005). Na Slovensku nebol uskutoènený pre odpor 

�¾achty, k zru�eniu poddanstva dochádzalo postupne (Prno, 2007). Bolo vynesených 31 

zákonov, povolené vykúpenie z poddanstva. Vrchnosti obdr�ali vyväzovacie obligácie 

(Horák, 1923). Zák. èl. VIII/1848 zru�il na veèné èasy v�etky viazanosti bývalých 

poddaných zalo�ených na urbáre alebo zmluvách, ktoré urbársky súpis nahradzovali 

(Fajnor a i., 1998; Michl a i., 1948). Revoluèné zákonodarstvo  zabezpeèilo poddaným 

plné vlastnícke právo na u�ívanú nehnute¾nos� (Rebro, 1964), do�lo k úplnému 

odstráneniu súkromného práva, nastalo skutoèné vacuum iuris (Luby, 2002). A�  

v r. 1853 vy�li zákony upravujúce náhradu za poddanské záväzky (patent vyväzovací) 

a druhý o spôsobe vyviazania (patent urbársky) (Horák, 1923). Z urbárskeho 

zaviazaného poddaného voèi pozemkom sa stal ich plný vlastník, èo upravil V�eobecný 

rakúsky obèiansky zákonník z r. 1811 (Gaisbacher, 2006; �tefanoviè, 2006), platiaci od 

1.5.1853 do 23.7.1861 (Luby, 2002). Následnými podzákonnými právnymi normami 

a judikatúrou najvy��ieho súdnictva sa rie�ili parciálne otázky (�vecová, 2010). 

1.3.1 Vierohodné miesta a verejnonotárske listiny  

Pri nehnute¾nostiach sa praktizovalo odovzdanie prevodnou listinou (per cartam)  

a symbolizovanie prevodu. Keï sa spisovanie súkromnoprávnych listín stalo 

kompetenciou vierohodných miest, strany robili len ústne vyhlásenia, listinu o nich 

spísalo vierohodné miesto, na prevod nebol potrebný ïal�í akt (Luby, 2002). Prax 

akceptovala a pridr�ala sa zákonných i predo�lých noriem kánonického a rímskeho 

práva a obsahu starých právnych obyèají, hlavne právnej úpravy jednotlivých stavov. 
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Zosúladenie rozdielnej, nejednotnej praxe vyhotovovania listinných písomných foriem 

bola daná zák. èl. XXVII/1715 � s potvrdením skor�ej obyèajovej úpravy (�vecová, 

2010). Kde boli zavedené tzv. zemské (krajinské) dosky, tabule, mestské, pozemkové 

knihy, im podobné verejné registre, nadobúdala sa riadna dr�ba vecí nehnute¾ných iba 

riadnym zápisom do nich a zanikala ich výmazom alebo ich zápisom na meno iného 

(Beòa, 2009). Zaviedla sa povinnos� vies� intabulaèné protokoly zák. èl. CVII/1723, 

zápisy v�etkých majetkových prevodov (aj prechod vlastníctva) bez prihliadnutia na 

dovtedaj�iu prax (�vecová, 2010), praktizovaný bol obmedzene. Pozemkovokni�ný 

systém nebol uskutoènený ani do r. 1848. Po zru�ení vierohodných miest a osôb r. 1868 

dôle�itos� nadobudli verejnonotárske listiny vystavené pod¾a zák. èl. XXXV/1874 

o verejnonotárskom poriadku. Po r. 1848 a 1861 bola pôsobnos� vrchností prenesená na 

súdy úpravou sporovej agendy,  èas� prevzali úrady pozemkových kníh (Luby, 2002). 

1.3.2 Kúpnopredaj   

Vlastníctvo sa nadobúda odovzdaním predmetu, do odovzdania zostáva vlastníctvo 

predávajúcemu (Beòa, 2009). Ved¾aj�ie dohovory (výhrady predkúpy, spätnej kúpy, 

výhradu vlastníctva a lep�ieho kupca...), udomácnil a� rakúsky obèiansky zákonník 

(Luby, 2002). Strohé stanovisko Tripartita upierajúce poddanému akéko¾vek trvalej�ie 

právo k u�ívanej pôde bolo u� v 18. storoèí prekonané právnou praxou a obyèajom. 

Vyvinul sa istý druh poddanského pozemkového vlastníctva a poddanskej právnej 

spôsobilosti vlastni� pôdu. Nebolo smerodajné Tripartitum a dovolávanie sa naò je 

skutoènos�ou politickou a nie právnou (Rebro, 1964).  

1.3.3 Dedenie 

Termín posledná vô¾a alebo �posledný, ostatný poriadok� sa vz�ahoval na v�etky 

právne úkony, smerujúce k vyjadreniu poruèite¾a naklada� po smrti s právami 

via�ucimi sa na jeho osobu a majetok. Pojal i ïal�ie formy: závet, dedièská zmluva, 

darovanie pre prípad smrti, kodicil, vylúèenie z dedièstva, úkon vydedenia (�vecová, 

2010). V pozostalosti sa robil rozdiel medzi majetkom zdedeným a poruèite¾om 

nadobudnutým, majetkom otcovským a materským, nehnute¾nos�ami urbárskymi 

a neurbárskymi (klèoviská, vinice). Rozhodujúcou je skutoènos� výkladu noriem 

praxou, uvádzaním do �ivota (Rebro, 1964). A� zák. èl. IX/1836 a VIII/1840 priznal 

poddanému dispozièné právo na majetok, mohol testova� o v�etkom (Luby, 2002). 

Testamentárne dedenie bolo postavené pred dedenie zo zákona. Rebro (1964) 
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preskúmaním archiválií potvrdil dodr�iavanie zásad o zákonnom i testamentárnom 

dedení (dedièské právo �ien, predkov a boèných príbuzných). Prejavila sa �ir�ia 

testamentárna sloboda. Prax kolísala v otázke, èo treba poèíta� do poddanskej usadlosti 

Laclavíková a i. (2007) dodáva, �e dedenie, zviazanos� s rodinným právom bola väè�ia.   

1.4 Urovnanie majetkových pomerov  

Majetkom veèného práva sa stalo vlastníctvo zapísané do pozemkových kníh 

zriadených pod¾a patentu z 15.12.1855 ako to uznali aj Doèasné súdne pravidlá (Beòa, 

2009). Pomal�ie sa likvidoval urbársky pomer. Urbár nebol v�ade e�te ani zavedený!  

A nebol prevedený tak, aby faktický stav dr�by v pozemkovej knihe vykazoval prevod 

z vlastníctva vrchnosti do vlastníctva poddaných. Oddelenie pasienkov, lesov do 

vlastníctva individuálneho èi spoloèného bývalých poddaných vy�adovalo detailné 

prevedenie (Horák, 1923). Posledné likvidaèné opatrenie uskutoènil zák. èl. LIII/1871 

o úprave právnych pomerov bývalých urbarialistov (Luby, 2002).  

Odstránením rakúskeho práva nastal problém re�titúcie starého práva. Doèasné 

súdne pravidlá obsahovali len smernice pre u�ívanie práva t.j. vyznaèenie toho, èo má 

plati�, èo nie. Zásady práva Judexkuriálnej konferencie vymenúva Luby (2002): 

 zásadne platí staré právo uhorské spred r. 1848 t.j. vcelku Tripartitum, 

 vo veci prevodu nehnute¾ností platia ustanovenia rakúskeho obèianskeho zákonníka, 

 pozemkovokni�né rakúske právo zavedené v r. 1855 ostáva v platnosti. 

Vlastníctvo sedliackej usadlostí tvorí substancia (budovy, dvor, záhrada, role 

a lúky), pertinencie (pasienky a lesy). Pripadli bývalým poddaným bezplatne, za úkony 

a dávky bola vrchnostiam priznaná náhrada (Gábri�, 2008) za stratu tradièných príjmov 

(�vecová, 2009). Proces výkupu, od�kodnenia, vytvorenie súkromného vlastníctva 

bývalých poddaných trval do r. 1896 � polstoroèie (Gábri�, 2008). Urbárne obce 

uzavreli so zemepánmi zmluvy na veèný výkup (Fajnor a i., 1998), poh¾adávky  boli 

konvertované do obligácií, zaistených hypotekárnym alebo legálnym právom zálo�ným, 

vyberali sa spolu s verejnými daòami vo forme prirá�ok (Horák, 1923). 

Pre porovnanie Rose (1985) polemizuje nad súdnym rozhodnutím, pod¾a ktorého 

americkí indiáni nikdy nemali právo k zemi postaèujúce na preukázanie vlastníctva  

k nej. To znamená, �e indiáni nikdy nevstúpili do takých úkonov dr�by, ktoré by mu 

umo�nili vzniknú�. Súd sa pridà�al tvrdenia �e ich práva boli neplatné z dôvodov 

odvodených z ve¾kej èasti z medzinárodného práva ne� z práva prvého dr�ite¾a.  
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Luby (2002) zhrnul, �e základom bol zápis v dobe zriadenia pozemkových kníh: 

 Majetková podstata na liste A, zapísaná na základe vierohodných listín a máp 

z poslednej majetkovej úpravy.  

 Vlastníctvo na liste B musel vlastník dokáza� nadobúdacími listinami, inak bol 

zapísaný osvedèený dr�ite¾ v ediktálnom konaní ako skutoèný dr�ite¾. Ak 

vlastníctvo, dr�ba bola sporná, zapísala sa spornos�.  

 �archy na liste C pod¾a hodnoverných listín, dr�by osvedèenej ediktálnym konaním.  

1.5 Vyèlenenie urbárskych podielov pertinencií 

Zachovali sa zvlá�tne pomery v u�ívaní urbárskych práv k lesom, pasienkom, 

trs�oviskám. Pri ostatných pozemkoch urbár zanikol. Rozsah vlastníctva získanej pôdy 

bol úmerný zlomku usadlosti (�tefanoviè, 2006). Usadlosti sa èasom delili, v 18. storoèí 

na jednej usadlosti bolo 4-10 sedliackych hospodárstiev (Kohútová a i., 2006). 

Zemepánovi sa ukladalo do jedného roka zavies� oddelenie urbárskeho podielu, inak 

konal súd z úradnej moci (Kufèák, 2007). Pred uplatnením nových vlastníckych 

pomerov dal panovník vyhotovi� konkretuálne mapy chotárov obcí so v�etkými 

nehnutelnos�ami a ich zaevidovaním do pozemkového katastra (Prno, 2007). 

Pre 8 �eliarov pripadol lesný priestor ako pre jednu sedliacku usadlos� - minimum 

lesného prídelu boli 2 jutrá, maximum 8 jutier (po 1200 siah2). Výnimoène sa pridelil 

vy��í prídel (do 16 jutier ak poddaní aj obchodovali s drevom resp. do 22 jutier ak mali 

poddaní jediný ú�itok v lese a zemepán iného majetku nemal - pod¾a miestnych 

pomerov, kvality a plodnosti lesa). Podiel z panských lesov pripadajúci bývalým 

poddaným tvorí pertinencie extravilánu, nie intravilánu (Horák, 1923; Bencsik, 1933). 

Kde pre nedostatok pasienkov poddaní pásli v panských lesoch, doplnil sa prídel z pôdy 

lesnej (Horák, 1923). V obciach, kde urbár Márie Terézie prevedený nebol, ale 

zemepanstvo zabezpeèilo obyvate¾om intravilán a extravilán a tieto majetky boli 

predmetom dr�by, urbár sa má poklada� za fakticky uvedený, ak poddaní plnili urbárske 

dávky a zná�ali verejné �archy (Fajnor a i., 1998). Do výhradného vlastníctva bývalých 

poddaných ako popisuje Horák (1923) pripadli aj lesy pod¾a zák. èl. LIII/1871 a to tie: 

 ktoré sa v urbári, v neskor�ej úprave (regulatívny in�trument, zmluva) vyskytujú ako 

lesy obecné alebo obciam pridelené, 

 ktoré u� predtým zmluvou, súdnym rozhodnutím pre�li do výluèného u�ívania obce. 
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1.5.1 Pozemkovokni�né prevedenie spoloèného vlastníctva 

Zákonná úprava výslovne uvádzala, �e vydelené lesy nemô�u tvori� individuálne 

vlastníctvo, musia by� ako spoloèné lesy obhospodarované (Urbárske lesy, 1958). 

Spoloèné vlastníctvo (les, holina) urbárnikov a komposesorátov pod¾a zák. èl. 

XIX/1898 zostáva v�dy ako nedelené spoloèné vlastníctvo bez oh¾adu na spôsob 

knihovania podielov (Bencsik, 1933), bli��ie v kap. 1.5.4. Za formy spolumajite¾stva 

mo�no pod¾a Kufèáka (2007) pova�ova� nielen urbárske spoloèenstvo ale 

i komposesorát (vlastníctvo zalo�ené na rodovej príslu�nosti a príbuzenstve) a zdru�enia 

vlastníkov lesov získaných kúpou tzv. príbuzné útvary. 

1.5.2 Mo�nos� vyde¾ovania podielov 

Majetok ako celok bol viazaný v u�ívaní, obhospodarovaní a poberaní ú�itkov pod 

�tátnym dozorom (Macko a i., 1995). Predpokladom úspe�nosti hospodárenia v lesoch 

bola záruka nedrobenia lesnej pôdy. Príslu�nos� z lesa nebolo mo�no rozdeli� pod¾a 

ustanovenia §32 zák. èl. LIII/1871 tie� zák. èl. XXXIX/1908 a nar. 69492/1908 

uhorského ministerstva orby. V odôvodnených prípadoch po komasácií v spoloènosti 

ostávajúce lesné plochy mohli by� priradené k spoloènému pasienku a pasienkové 

plochy k spoloènému lesu. Vydelenie podielu mohol �iada� ten, koho podiel èinil aspoò 

100 katastrálnych jutier, s výnimkou skupovania men�ích podielov. Vydelenie bolo 

èasovo obmedzené s mo�nos�ou �iada� oò len poèas komasácie. Po upomeròovacom  

pokraèovaní oddelenie individuálnych podielov nebolo mo�né ani majetkovou úpravou 

ani civilným sporným pokraèovaním (Bencsik, 1933). Príle�itos�ou vydelenia dielu 

bola zmena lesnej kultúry na po¾nohospodársku dopåòa Kufèák (2007). 

1.5.3 Spravovanie lesov  

Bývalým poddaným boli vyde¾ované lesy do nedelite¾ného spoluvlastníctva, prièom 

vlastnícke podiely mohli by� scudzované (Urbárske lesy, 1958), v rámci zachovania 

záujmov urbárskeho spoloèenstva. Ideálne podiely ostali predmetom právnych rokovaní 

(kúpa, darovanie, nájom a i.) (Macko a i., 1995). Utvorený bol �tátny lesný úrad 

spravujúci lesy s osobitnou právnou subjektivitou. Práva a povinnosti  spolumajite¾ov 

boli upravené Pravidlami hospodárstva na nerozdelenom, spoloène u�ívanom lesnom 

majetku. Tento stav sa zachoval a� do dne�ných èias (Urbárske lesy, 1958). Lesy 

spoloèenstiev pasienkových spravované boli pod¾a lesných zákonov ako lesy, 
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organizácia ale pod¾a zák. èl. X/1913. O èlenoch spoloèenstva sa z úradnej povinnosti 

viedol menoslov a zaznaèila sa  ka�dá zmena, podotýka Bencsik (1933). 

1.5.4 Pozemkovokni�né fixovanie 

Pozemkovokni�nou úpravou sa fixovalo vlastníctvo právne perfektne, vyjadruje sa 

�tefanoviè (2006), samotné prevedenie stálo proti zásade, �e práva nemô�u by� 

vnucované a zápis bol príèinou urbárskeho konania z úradu dodáva Horák (1923). 

Rokom 1876 bol zavedený a r. 1907 opä� potvrdený metrický systém, ale pre praktické 

potreby sa rozsah pozemkov do pozemkovej knihy zapisoval v  katastrálnych jutrách 

a v siahach2 (Kufèák, 2007). Pozemkovokni�né mapy sú spo¾ahlivé len v extraviláne 

tam, kde bola prevedená komasácia (Horák, 1923). Na orientáciu v teréne 

a identifikáciu vlastníckych vz�ahov k pôde okrem parcelných èísel, druhu a výmere 

pozemku slú�ili chotárne názvy. Svedectvom ich záväznosti a dôkaznej hodnoty sú 

zápisy v pozemkových knihách. (Kufèák, 2007). Horák (1923) na vysvetlenie uvádza: 

 Urbárske a príbuzné pomery nie sú závislé od pozemkovokni�ného zápisu. 

Pozemková kniha oh¾adom nich nemá význam kon�titutívny, ale evidenèný. 

Vlastníctvo urbarialistu trvá i mimo pozemkovokni�ný vklad, na základe samotného 

zákona (vyväzovacích zákonov z r. 1836). Zákon tu nie je len titulom nadobudnutia 

vlastníctva. Nerozhoduje èi je jeho ideálny (urèitý alebo neurèitý) podiel 

v pozemkovej knihe na jeho meno u� vyznaèený alebo nie, alebo je zapísaná 

príslu�nos� v�eobecne na urbársku obec. Vyznaèenie individuálneho podielu má 

úèinok oh¾adom právnej schopnosti pertinencií k samostatnému scudzeniu. 

 Urbárska úprava sa pokladá za dokonèenú, ak bola prevedená dr�ba do pozemkovej 

knihy. Pri príslu�nostiach je nutné rozoznáva� záznam segregácie - naznaèenie, �e 

úprava dr�by prebieha, potom zápis na celú urbársku obec bez vyznaèenia podielov 

jednotlivých èlenov spoloèenstva. Evidencia je zrejmá z listu A jednotlivých 

intravilánov, tie� zo zoznamu urbarialistov vedeného ich výborom.  

 Na základe ustanovení §71 pozemkovokni�ného poriadku nemô�u sa samostatné 

zápisy týchto pertinencií nariadi�, preto�e v spoloènom pozemkovokni�nom 

protokole urbárskych pertinencií vlastníci nie sú vtelení ani praenotovani.  

Spoloèné vlastníctva bývalých urbárnikov treba prísne rozli�ova� od vlastníctva 

obcí. Nepodliehajú zákonom o obecnej samospráve ale zvlá�tnym zákonným 

ustanoveniam (Fajnor a i., 1998). �Urbárske obce nejestvujú a nikdy nejestvovali ale 

jestvovali a jestvujú spoloèníci (súdr�itelia) bývalých urbárnikov� (Bencsik, 1933).  
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1.5.5 Chyby a opomenutia v pozemkovej knihe  

Povaha pozemku - nedielu má by� poznaèená na strane A ako nadpis znakom �. Ak to 

tak je, nemô�e sa nik dovoláva�, �e nevedel o obmedzeniach, ktorým je nediel 

podrobený. Spoèiatku nebolo mo�né oddeli� príslu�nos� od urbárneho pozemku. 

Neskôr bolo mo�né príslu�nos� previes� aj osobitne. Ak sa predával vnútorný pozemok 

(intravilán), s ním sa spolu predávala aj príslu�nos�. Nadobudol ju ten, kto získal 

domový pozemok, pokia¾ zo zmluvy nebolo zrejmé, �e príslu�nos� si chcel necha� 

vlastník extravilánu. Strany èasto zabudli da� vpísa� do pozemkovej knihy právne 

zmeny. Preto sa zistili zmeny a vytvorili pozemkovokni�né vlo�ky, kde sa  vpísal do 

poriadku uvedený právny stav (Fajnor a i., 1998). V pozemkovokni�nom poriadku je 

dané �alobné právo iba na ochranu materiálneho práva, vpísaného do Pozemkovej 

knihy. �aloba o výmaz sa mô�e dotýka� i výmazu zaznamenaného (prenotovaného) 

práva, t.j. proti ka�dému vpisu i  proti záznamu (Fajnor a i., 1927). 

Niekedy spoloèné nehnute¾nosti boli z omylu v pozemkovej knihe zapísané na 

meno obce, hoci k majetku obce nepatria (Fajnor a i., 1998). Zmeny mien boli 

uhorským ministerstvom vnútra evidované, od r. 1867 - 1913 zverejòované vo 

výkazoch Kimutatás. Uchované sú v �upných archívoch �tátnych archívov. Mená osôb 

prispôsobovali aj matrikári spisovnému a hovorovému jazyku (�i�mi�, 2004). 

1.6 Pozemkové reformy a socializaèné opatrenia 

Nimi usporiadané vlastníctvo je i dnes predmetom evidencie a preukazovania vtedy 

vydávanými dokumentami pri usporadúvaní vlastníctva (�tefanoviè, 2006). Poèas  

1. svetovej vojny bolo vedenie pozemkového katastra silne zanedbávané. Katastrálny 

zákon è. 177/1927 Sb. zru�il dovtedaj�ie právne normy o katastri a jeho vedení, súèasne 

prevzal u�itoèné ustanovenia zákona è. 83/1883 R.z. a n. (Bumba, 2007). 

1.6.1 Prvá pozemková reforma a jej revízia 

I. pozemková reforma � roky 1919 - 1938. Dôsledkom bola konfi�kácia ve¾kého 

majetku pozemkového - viac ako 150 ha po¾nohospodárskej alebo 250 ha v�etkej pôdy 

(Michl a i., 1948). �tát nadobudol právo zabraný majetok prenajíma� a pride¾ova� 

oprávneným záujemcom cestou pozemkového úradu pod¾a zákona prídelovými listami 

(Fajnor a i., 1998; Gaisbacher, 2006), alebo vo forme kúpnopredajnej zmluvy uzavretej 

s bývalým vlastníkom, ktorú �tátny pozemkový úrad schva¾oval. Bol to odpredaj 

záborovej pôdy pod¾a §7 záborového zákona tzv. skrátené prídelové pokraèovanie 
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(�kotta, 1946). Zo záboru sa vylúèili niektoré majetkové celky (zemský, 

okresný, obecný majetok, majetok urbariátov a komposesorátov). Pripú��ali sa výnimky 

zo zákona, ak �lo o majetok urbárnikov, komposesorátov (Gaisbacher, 2006). Rôzne 

dru�stvá po �tátnom prevrate neslobodno zamieòa� za komposesorát (Bencsik, 1933).  

Revízia I. pozemkovej reformy � prevádzaná zákonom è. 142/1947 Sb., proces sa 

neuskutoènil (�tefanoviè, 2006). Pod¾a jeho novely (§16 z. 44/1948) výnimkou 

z revízie boli na Slovensku urbariálne obce, komposesoráty, pasienkarske spoloèenstvá 

(Michl a i., 1948). V rokoch 1950 � 1952 prevzali  èeskoslovenské �tátne lesy do 

obhospodarovania v�etky obecné a mestské lesy (Urbárske lesy, 1958). 

1.6.2 Druhá pozemková reforma 

II. pozemková reforma prevádzaná pod¾a nariadenia è. 104/45 Sb. n. radikálne 

a rigorózne zasahuje do vlastníckych pomerov Nemcov, Maïarov a zradcov národa 

(Gaisbacher, 2006). Reforma je vybudovaná na princípe osobnom, bývalému 

vlastníkovi patrila za prevzatú pôdu náhrada, jej vý�ka stanovená a vyplácaná pod¾a 

zákonných predpisov. Nariadenie obsahuje ustanovenie, �e pri prídele lesov, ak 

presiahnu výmeru 100 ha a lesy bez oh¾adu na výmeru, ktoré so �tátnymi lesmi susedia, 

alebo ktoré so �tátnymi lesmi mo�no spoji� v súvislý celok, pride¾ujú sa �tátu. Ostatné 

lesy sa mô�u prideli� lesným dru�stvám alebo lesným spoloèenstvám a hospodársky 

slab�ím obciam, výnimoène aj jednotlivcom (�kotta, 1946). Urbariálne obce sa 

re�pektovali, zákon sa na urbársky majetok nevz�ahoval (�tefanoviè, 2006). 

Zápis konfi�kácie v pozemkovej knihe nebol podmienkou nadobudnutia 

vlastníctva �tátom, mal len deklaratórny význam, rovnako i výmer o vlastníctve pôdy. 

Za urèitých podmienok výkupu podliehali aj podiely na majetku bývalých urbárnikov, 

komposesorátov a podobných právnych útvarov (MN 74.20.73.47.00, 2006). 

1.6.3 Socialistické právo u�ívania 

Za socializmu sa formovalo právo u�ívania (�tefanoviè 2006), súkromné vlastníctvo sa 

pova�ovalo za menej hodnotné a malo sa eliminova�. Obèiansky zákonník è. 40/1964 

Zb. opustil rímskoprávnu zásadu superficies solo cedit � stavby u� nie sú súèas�ou 

pozemku. Bola tendencia deli� vlastnícky titul od faktickej dr�by a u�ívania pozemkov. 

Vytvorila sa sústava u�ívacích práv k pozemku a� s takým rozsahom oprávnení 

nosite¾om � �e takmer dosahovali úroveò vlastníckeho práva vrátane oprávnenia na 
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zriadenie trvalej stavby. Obèiansky zákonník sa dotkol dovtedy platného 

pozemkovokni�ného práva (Lazar, 2006). 

V procese socializácie zákonom è. 81/1949 a è. 2/1958 Zb. SNR boli prakticky 

i právne zru�ené v�etky pozemkové spoloèenstvá. Vlastnícke podiely boli �tátom 

priamo vyvlastnené bez neskor�ej náhrady (�kotta, 1946; �tefanoviè, 1999). Vlastníci 

boli vlastníctva zbavení priamo, bez prepisu pozemkov v evidencií (�tefanoviè, 2006). 

1.6.4 Obhospodarovanie lesných pozemkov spoloèenstiev 

Zákon è. 2/1958 Zb. zru�il útvary bývalých urbarialistov, kurialistov, �eliarov, 

kopanièiarov, cenzualistov, osadníkov, deputátnikov, komposesoráty, spoloèenstevné 

útvary utvorené prídelom, skráteným prídelom, kúpou alebo inak pod¾a §7 záborového 

zákona (Urbárske lesy, 1958). Lesy boli prevedené do u�ívania �tátnych organizácií, 

odovzdali sa krajským správam lesov, JRD za spolupôsobenia zákonov è. 166/1960, 

61/1977 Sb. o lesoch prikázaním k prevodu u�ívania na �tát (�tefanoviè, 2006). Ak �lo 

o les, ktorý bol hospodársky a územne osihotený ako celok a jeho výmera nepresiahla 

50 ha, odovzdal sa JRD. Aby nedochádzalo k drobeniu a spoloèný les le�al 

v katastrálnych územiach viacerých obcí, odovzdal sa JRD v sídle zru�eného 

útvaru. Tieto lesy podliehali odbornej správe, obhospodarovate¾om spoloène u�ívaných 

lesov mala by� zásadne krajská správa lesov. Vo výnimoèných prípadoch  JRD 

(Urbárske lesy, 1958).  

Porasty sa stali majetkom �tátu, pôda ostala vlastnícky nezmenená, vlastníci boli 

naïalej evidovaní ako súkromní vlastníci (�tefanoviè, 2006). Ak do�lo k vyvlastneniu, 

náhrada patrila vlastníkovi, nie obhospodarovate¾ovi. Ak hospodárska a rozpoètová 

organizácia chcela na nehnute¾nosti postavi� stavbu, musela nehnute¾nos� vyvlastni� 

prípadne odkúpi� alebo nadobudnú� právo stavby od spolumajite¾stva. Pri posúdení èi 

ide o pasienkové alebo lesné plochy sa brala do úvahy delimitácia po¾nohospodárskej 

a lesnej pôdy. Ustanovenie zákona sa vz�ahovalo i na spoloèné lesy (§10), ktoré v èase 

úèinnosti zákona (13.3.1958) obhospodarovali JRD (Urbárske lesy, 1958). 

Vládne nariadenie è. 15/1959 Sb. umo�òovalo �tátnym organizáciám, ktoré u�ívali 

na základe nájomného alebo iného právneho pomeru vzniknutého pred 25.3.1959 veci 

vo vlastníctve fyzickej alebo súkromnej právnickej osoby, aby ich získali do �tátneho 

vlastníctva a do svojej správy (Plíva, 1991). 
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V prechodnom období (1948-1989) bolo pozemkové vlastníctvo zaznávané, práva 

obèanov k pôde deformované a zákony smerovali k tomu, aby sa v�etky pozemky stali 

vlastníctvom �tátu (�tefanoviè, 2006). V rámci zamedzeniu drobenia bolo mo�né pod¾a 

zákona è. 139/1947 Sb. po¾nohospodársku pôdu reálne rozdeli� vtedy, ak rozdelením 

vznikli pozemky o minimálnej výmere 0,5 ha. Výnimkou bolo delenie pozemkov na 

stavebné úèely, vyvlastnenie vo verejnom záujme, ak sa rozdelením zväè�ili susedné 

pozemky, aj pri arondácií èi sce¾ovacom konaní (Horòanský, 1999). 

1.7 Preh¾ad o výmere pôdy spoloèenstiev  

Urbáre, komposesoráty a podobné útvary  v r. 1945 vlastnili 24 % lesov, drobní 

súkromníci 10%, ve¾kostatkári 31 %, mestá a obce 12 %, �tát 18 %. Po uskutoènení 

socializaèných opatrení je �tátnych lesov 63 % t.j. 1 114 105 ha, ne�tátnych lesov 37 % 

t.j. 657 085 ha. Spoloèenstevné lesy sú rozdelené na asi 1 550 000 podielov, ktoré 

vlastní spolu 303 755 majite¾ov, na jedného majite¾a pripadá 4,5 podielu v priemere  

(�tefanoviè, 2006; Macko a i., 1995). Súèasná vlastnícka �truktúra majite¾ov lesov 

Slovenska je uvedená v tab.è. 1. V skutoènosti �tátne organizácie lesného hospodárstva 

majú v u�ívaní 55 %, teda reprivatizácia lesov sa neukonèila (Konôpka, 2010).  

Tab. è.1: Vlastnícka �truktúra lesov na Slovensku (Konôpka, 2010).  

Vlastnícka �truktúra lesov na Slovensku (k 1.1.2009) 
subjekt ha % 

�tátne 777 107 40,20% 
súkromné 252 192 13,05% 
spoloèenstevné 495 051 25,61% 
obecné 187 107 9,68% 
cirkevné 57 818 2,99% 
po¾nohospodárskych dru�stiev 4 438 0,23% 
neznáme 159 167 8,23% 

 spolu 1 932 880 100% 
V Stredoeurópskych krajinách má  Rakúsko, Slovinsko viac ako 3/4 súkromných 

lesných pozemkov zatia¾èo podiel súkromných lesov v Slovensku, Maïarsku, 

�vajèiarsku, Èeskej republike a Po¾sku sa pohybuje medzi 17% a 43% (Schmithüsen 

a i., 2008). �álka a i. (2009) upresòuje, �e v �vajèiarsku vysoký podiel komunálnych 

lesov zabezpeèuje rôzne slu�by pre verejnos�. Naproti tomu krajiny Severozápadnej 

oblasti majú rovnomernej�ie rozdelenie súkromných lesných plôch v rozmedzí od 76% 

(Francúzsko) a 50% (Holandsko, Nemecko, Írsko). Z juhovýchodnej európskej skupiny, 

je vy��í podiel verejného vlastníctva lesov a inej zalesnenej pôdy, pohybuje sa od 40% 
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na Cypre po asi 90% v Bulharsku (Schmithüsen a i., 2008). V USA legislatíva priznáva 

právo obèanom ma� v trvalom u�ívaní samostatné malé lesné pozemky a vykonáva� 

lesné hospodárstvo pod¾a urèitých pravidiel. Prvotná dr�ba je tu dôle�itá na 

prerozdelenie vlastníctva, dr�itelia mô�u teda obchádza� nákladné výkony alebo sa 

ponáh¾a� vo vlastníckych právach tam, kde nie sú známi vlastníci (Libecap, 2006). Na 

obdobný problém realizovania dr�by v Indonézií poukazuje Hastanto (2011), lesy sú 

úboho spravované nie jednotlivcami ale hlavne vládou alebo ¾uïmi blízkymi vláde. 

Dochádza k ilegálnej �a�be dreva bez zoh¾adnenia jej vplyvu na �ivotné prostredie � 

bleskové záplavy, zosuvy pôdy a pre chýbajúcu obnovu existencia �ple�atých� lesov. 

Vlastnícke práva sa lí�ia v rámci �tátu i medzi �tátmi a ich miestna realizácia je 

ovplyvnená miestnymi vzormi rozhodovania podotýka Demsetz (2002).  

1.8 Obnova urbárskych útvarov po r. 1990 - re�titúcia 

Konôpka (2010) pripomína, �e na základe politických rozhodnutí sa prinavracali 

vlastnícke a u�ívacie práva pôvodným vlastníkom lesov (reprivatizácia), spojené 

s problémami v dôsledku nedokonalej legislatívy. Obnovovanie urbárskych spoloèných 

útvarov nebolo upravené jednotne. Prvým regulátorom bol a je zákon o pozemkových 

úpravách è. 330/1991 Zb. (�tefanoviè, 1999). Rie�i zistenie právneho a skutoèného 

stavu a novým prerozdelením rozdrobenos� a usporiadanie pozemkovej dr�by 

(�tefanoviè, 2006). Zoh¾adnili sa v�etky formy urbárskeho spoluvlastníctva. Zákon 

o pôde (re�tituèný pozemkový zákon è. 229/1991 Zb.) umo�nil pôvodným èlenom 

urbariátu vráti� ich podiely (�tefanoviè, 1999). Zafixoval pozemkové vlastníctvo 

v �truktúre majúcej pôvod v klasickom rímskom práve. (�tefanoviè, 2006). 

Plíva (1991) podotýka, �e predmetom vydania nemohol by�: 

 pozemok s právom osobného u�ívania okrem nadobudnutia proti právnym predpisom 

 pozemok bol zastavaný a stavba bráni po¾nohospodárskemu alebo lesnému vyu�itiu 

 pozemok na ktorom bola zriadená záhradková alebo chatová osada a iné dôvody.  

Rozhodujúci je faktický stav, �e stavba na pozemku stojí apeluje Plíva, (1991). 

Sleduje sa ochrana práv nadobúdate¾ov odòatých vecí. Zákon è. 229/1991 Zb. stanovuje 

taxatívnym spôsobom okruh prípadov, kde je povinnos� vec vyda� a prípady, keï 

k prechodu nehnute¾ností na �tát do�lo po 25.2.1948 aj v dôsledku:    

 odòatia bez náhrady (z. 81/1949 Sb.) o úprave právnych pomerov pasienkového 

majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných útvarov 
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 odòatia bez náhrady (z. 2/1958 Sb.) o úprave pomerov a obhospodarovaní spoloène 

u�ívaných lesov bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných útvarov    

Re�titúcií urbárskych pozemkov sa týkal i re�tituèný zákon è. 503/2003 Z.z.. 

�iadosti vz�ahujúce sa aj na pasienkový a lesný majetok sa podávali na Obvodný 

pozemkový úrad do konca r. 2004 (�tefanoviè, 2006). Bolo vydaných 295 224 ha lesov, 

èo z celkovej plochy vlastnícky patriacej spoloèenstvám bolo 69 % (Macko a i., 1995).  

Obdobná situácia je v Nemecku, po zrútení socialistického re�imu vlastnícke 

práva boli sprivatizované alebo re�tituované úèinne, av�ak výsledkom je revitalizovanie 

ve¾mi rozdrobeného vlastníctva pôdy (Schleyer, 2004). Budovanie rozumného 

vlastníctva sa stalo ústrednou otázkou hospodárenia s prírodnými zdrojmi a rozvoja 

i v Èíne. Provincia Yichun zaviedla od r. 2006 v lesnom majetku reformu vlastníckych 

práv cez skúsenosti kolektívneho vlastníctva. Nové zmeny mo�no vyjadri� ako zmenu 

�truktúry vlastníckych práv a zmenu jeho prevádzanej formy (Wei Han, 2010). 

1.8.1 Zákonné opatrenia usporiadania vlastníctva 

Aby ka�dá parcela mala vlastníka, nastolil zákon è. 180/1995 Z.z. usporiadanie 

vlastníctva s úèelom kompletizácie evidencie nehnute¾ností. Zru�il in�titút domnelého 

vlastníka (pozemky nedolo�ené vlastníckym právom). Právne vz�ahy vzniknuté do  

1.9.1995 rozhodnutím notára, súdu nie sú týmto zákonom dotknuté. Predmetom konania 

sú pozemky vymedzené plo�ne vlastníckymi vz�ahmi alebo dr�bou (�tefanoviè, 2006). 

Práva spojené s u�ívaním a riadením lesov sú mnohých druhov a rozmerov: majú obsah, 

trvanie, prenosnos�, ekonomické výhody, výluènos�, mo�nosti vyu�itia a obmedzenia, 

prevádzky a kontroly, bezpeènosti (Schmithüsen, 2000). K usporiadaniu vlastníckych 

práv je k¾úèový efektívny systém (Wei Han a i., 2010). V Európskej únií existuje �iroká 

�kála typov vlastníctva a ich re�imov s dôle�itou úlohou vlastníkov lesov. Nutné je 

stanovenie jasných vlastníckych �truktúr (Schmithüsen a i., 2008). 

Vlastnícke právo, v rámci urbárskeho práva je právom individuálnym. Existuje aj 

nedolo�ené vlastníctvo, nezistených, neidentifikovaných, neevidovaných, domnelých 

vlastníkov. K svojmu pozemku sa nehlásia, dlhé roky s ním právne nedisponujú, 

nemo�no ich ¾ahko vyh¾ada�, sú na neznámom mieste, zomreli. Pozemok by mohol 

prejs� do vlastníctva oprávnených dedièov alebo �tátu formou odúmrte. Vlastníkom je 

èasto aj èlovek, ktorý o svojom vlastníctve nevie. Ka�dý zánik vlastníctva sa musí 

preukáza�, a to aj pri vydr�aní (�tefanoviè, 2006; �tefanoviè, 1999).  
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Základným zákonom ochraòujúcim vlastníka je Ústava SR, podrobnosti upravuje 

Obèiansky zákonník a ten treba uplatòova� tam, kde �peciálne predpisy pozemkového 

práva neupravujú veci samostatne (�tefanoviè, 1999). Presadzovanie a zmena právnych 

predpisov na usporiadanie vlastníckych práv lesnej pôdy s cie¾om odstránenia súèasnej 

stagnácie v re�titúcii je jedným zo základných opatrení vyplývajúcim z návrhu 

�Koncepcie rozvoja po¾nohospodárstva v období 2007-2013" (Schmithüsen a i., 2008). 

1.8.2 Súèasná úprava pozemkových spoloèenstiev 

Od r. 1990 pou�ívali urbárnici spolèovacie predpisy, právo na zdru�ovanie. Urbársky 

kódex - zákon è. 181/1995 Z.z. komplexne a v�estranné upravuje právne pomery 

tradièných pozemkových útvarov, pou�íva zau�ívané oznaèenie spoloèenstvá. 

Spoloèenstvá sa museli prispôsobi� inovovanému a zdokonalenému re�imu v súlade 

s predpismi o podnikaní. V spoloèenstve sa nemení spoluvlastníctvo, podielové 

vlastníctvo zostáva fixované tak, ako pred zalo�ením spoloèenstva. Zákon sa vz�ahuje 

na spoloèenstvá zalo�ené pod¾a predo�lej úpravy zákon è. 183/1993 Z.z. i na tie, ktoré 

sa zalo�ia po jeho úèinnosti (�tefanoviè, 2006; Gaisbacher a i., 1998). 

Charakteristickým rysom urbárskeho majetku je jeho nedelite¾nos� - §4 zákona  

è. 181/1995 Z.z., èím zakotvil ná� právny poriadok tzv. urbársky re�im ako �pozemkové 

nedelite¾né spoluvlastníctvo podielové�. Je to spoloèná plocha, samostatná parcela 

spravidla mnohohektárová, úèelovo urèená a v evidencií zaznaèená ako lesná plocha 

alebo pasienok (neskôr trvalý trávny porast). Pozemok je v spoluvlastníctve a nik zo 

spoluvlastníkov nemá právo vyèleni� svoju rozlohu a s pôdou naklada� samostatne. 

Spoluvlastníctvo je upravené v Obèianskom zákonníku §136,137 (�tefanoviè, 1999).   

 Podielové spoluvlastníctvo spoloènej nehnute¾nosti je nedelite¾né, nemo�no ho 

zru�i�, vysporiada� dohodou � nevz�ahujú sa naò § 141,142 Obèianskeho zákonníka.  

 Podmienky drobenia jednotlivých vlastníckych podielov spoloènej nehnute¾nosti 

upravia ich vlastníci tak, aby nevznikli vlastnícke podiely s výmerou men�ou ne� 

2000 m2 u po¾nohospodárskej pôdy a 5000 m2 pre lesný pozemok. 

 Úprava podmienok drobenia vlastníckych podielov je:  

▫ V spoloèenstve bez právnej subjektivity súèas�ou vyhlásenia o zdru�ení. 

▫ V spoloèenstve s právnou subjektivitou súèas�ou zmluvy o zalo�ení. 

Ak niekto o sebe tvrdí, �e je spoluvlastníkom spoloènej nehnute¾nosti alebo má 

k nej iné právo a toto právo nevie preukáza� listinou, spoloèenstvo ho odká�e na 
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konanie pred súdom (�tefanoviè, 2006; Konferencia o katastri nehute¾ností, 2008). 

Zákon vytvára podmienky na postupné zväè�ovanie podielov, umo�òuje aj nadobúda� 

podiely novým èlenom. Spoloèenstvo mô�e získa� príspevky, dotácie aj podiely na  

pozemkoch. Zákon nedovo¾uje likvidáciu spoloèenstva, okrem prípadu, ak by v�etky 

podiely získal jeden majite¾ (�tefanoviè, 1999). Osobitná úprava spoluvlastníctva 

a vz�ahov k tretím osobám je odli�ná od úpravy Obèianskeho zákonníka (Konferencia 

o katastri nehnute¾ností, 2008) z nasledovných dôvodov: 

 ustanovením nedelite¾nosti podielu, vlastník nemô�e po�adova� jeho vyèlenenie, 

výmeru nemo�no oznaèi� hranicami, 

 ustanovením o dôslednom rozde¾ovaní práv a povinností pod¾a §139 a §835 ods. 2 

Obèianskeho zákonníka, 

 vymedzenie drobenia podielov pri zmluvných prevodoch. Sú to zákonné 

obmedzenia, s ich prekroèením sa spája peòa�ný odvod, neplatnos� právneho úkonu.  

Právo posudzuje vlastníctvo v statickom stave tak, ako je zaevidované a zapísané 

v dokladoch o vlastníctve a charakterizuje ho ako vô¾ový vz�ah. Vlastník má právo 

s majetkom vo¾ne naklada�, vyu�íva� ho, ostatní právo vlastníka uznávajú, �tát práva 

chráni, ich naru�enie sankcionuje a trestá v zmysle zákonov (�vantnerová a i., 2005). 

Dedièské právo sa priraïuje k okruhu ústavou zaruèených práv a prepája sa 

s vlastníckym právom, keï ho Ústava SR (obdobne star�ie èeskoslovenské ústavy)   

chráni v generálnom ustanovení  èl. 204  o ochrane vlastníctva, v ktorom sa zoh¾adòujú 

princípy právneho �tátu a primeranosti právnej ochrany �tátnymi orgánmi (�vecová, 

2010). Zákon è. 180/1995 Z.z. je koncipovaný tak, aby nepri�lo k poru�eniu èl. 20 

Ústavy SR pri vysporiadaní dedièov (Horòanský, 1999).  

1.8.3 Postavenie Slovenského pozemkového fondu 

Slovenský pozemkový fond (SPF) je právnická osoba zriadená zákonom è. 330/1991 

Zb., má v správe pribli�ne 25 % z celkovej výmery po¾nohospodárskej pôdy v SR 

(Lazíková a i., 2010). Zákon upresòuje postavenie SPF voèi spoloèenstvu v súlade 

s predpismi o re�titúcií, fond je správcom: 

 v�etkých podielov, ktoré vlastní �tát 

 podielov tých vlastníkov, ktorí si svoje práva v re�titúcií neuplatnili 

 podielov vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu je neznáme 

 podielov, ku ktorým vlastnícke právo nebolo preukázané 
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K èasti podielov má SPF vlastnícke právo, k èasti iba právo správy z titulu 

nezisteného vlastníctva (do usporiadania pod¾a katastrálneho zákona). Ku v�etkým 

týmto podielom má fond oprávnenie správy, nie u�ívania a to ani voèi pozemkom, ktoré 

sú majetkom �tátu. Fond je povinný tieto pozemky ponecha� spoloèenstvu v prenájme. 

(�tefanoviè, 2006; Konferencia o katastri nehnute¾ností, 2008). 

 SPF pod¾a §34 ods.2 svoju èinnos� vykonáva vo verejnom záujme. Keï�e  

verejný záujem chýba, vlastník je viazaný nájomnou zmluvou a aj prednostným právom 

nájomcu, èo odporuje ústavnému právu. Na zmluvný nájom sa aplikujú ustanovenia 

zákona o nájme (lex specialis) a subsidiárne ustanovenia Obèianskeho zákonníka 

o nájomnej zmluve (lex generalis), bez oh¾adu na povahu subjektov. Nájomnú zmluvu 

nemusia uzavrie� v�etci podieloví spoluvlastníci, staèí, ak ju uzavrú tí, ktorých podiely 

tvoria väè�inu. Rovnako sa posudzuje i skonèenie nájmu (Lazíková  a i., 2010). 

1.8.4 Podielové spoluvlastníctvo spoloènej nehnute¾nosti a kataster  

Pre spo¾ahlivos� katastra má význam kontinuita vývoja (Horòanský, 1999). Podielové 

spoluvlastníctvo spoloènej nehnute¾nosti mô�e vzniknú� medzi fyzickými osobami,  

i právnickými osobami a �tátom, ktorý sa mô�e sta� spoluvlastníkom napr. na základe 

dedenia alebo darovania. Prevody vlastníctva k podielu zákon umo�òuje, nadobúdate¾ 

sa stáva èlenom spoloèenstva, nemô�e s podielom naklada� neobmedzene:  

 nemô�e uzatvori� dohodu o zru�ení podielového spoluvlastníctva, 

 mô�e naklada� len s celým svojim podielom (ak spoloènú nehnute¾nos� tvorí 20 

parciel, musí naklada� so svojim spoluvlastníckym podielom ku v�etkým parcelám 

súèasne, tieto previes� v�etky na toho istého nadobúdate¾a), 

 re�pektova� pri prevode vlastníckeho práva podielu k spoloènej nehnute¾nosti 

ustanovenia §140 Obèianskeho zákonníka o zákonnom predkupnom práve,  

 re�pektova� pri prevodoch vlastníckeho práva podielu k spoloènej nehnute¾nosti 

podmienky drobenia (Konferencia o katastri nehute¾ností, 2008). 

Spoluvlastnícky podiel spoloènej nehnute¾nosti ako právny základ èlenstva  treba 

preukáza� �príslu�nou listinou�. Touto listinou je výpis z listu vlastníctva, iná verejná 

listina (§134 OSP), aj hodnoverná iná listina (Macko a i., 1995). Najmä právoplatné 

dedièské rozhodnutia, rozhodnutia súdov, právoplatné rozhodnutia pozemkového úradu, 

osvedèenia notárov vydané pod¾a zákonov è. 323/1992 Zb. a è. 293/1992 Zb.. Sú nimi i 

listiny o nadobudnutí vlastníctva, ktoré do 31. 12. 1950 neboli zapísané do pozemkovej 
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knihy, rovnako i zmluvy uzavreté od 01. 04. 1964 do 31. 12. 1992, ktoré sa nezapísali 

do evidencie nehnute¾ností a sú registrované �tátnym notárstvom (MN 74.20.73.47.00). 

Horòanský (1999) upozoròuje, �e niektoré právne vz�ahy neboli právne 

evidovate¾né, nevz�ahovali sa k reálnym pozemkom a prekrývali sa s inými právnymi 

vz�ahmi. Súèasný stav vlastníctva v po¾nohospodárskom a lesnom extraviláne je 

ovplyvnený ne�iaduco vysokým stupòom rozdrobenosti, reálna hodnota podielov je 

èasto men�ia ne� 1 m2. Schmithüsen a i. (2008) priznáva, �e vlastnícka fragmentácia 

lesného majetku je pova�ovaná za nepriaznivý faktor trvalo udr�ate¾ného 

obhospodarovania lesov. Av�ak praktizovanie odli�ných vlastníckych vz�ahov pod¾a 

výskumov a meraní Daolanga a i. (2010) má silný vplyv na dynamické zmeny 

v krajinnej �truktúre pozorovate¾né kombináciou GIS technológií a krajinných analýz 

v hospodárení s uhlíkom a biologickej rozmanitosti lesnej biomasy. 

Urèujúcim pre identifikáciu vlastníckych vz�ahov pri prepisoch z pozemkovej 

knihy je metodický návod Ministerstva pôdohospodárstva a UGKK SR è. MN 

74.20.73.47.00 (2006), ktorého úèelom je jednotné a úplné spracovanie obnovenej 

evidencie pozemkov a právnych vz�ahov k nim. Podkladom sú údaje evidované 

v katastri nehnute¾ností na listoch vlastníctva, údaje z pozemkovej knihy, archívov 

a z verejných a iných listín poskytnutých úèastníkmi konania. 

Schmithüsen a i. (2008) pripomína, �e majitelia sa nezdru�ujú a nepredkladajú 

dokumenty týkajúce sa ich majetku a nemô�u sa dovola� svojich práv. Moravèík a i. 

(2009) navrhuje zabezpeèi� oprávnené záujmy vlastníkov lesov zosúladením evidencie 

katastra nehnute¾ností so skutoèným stavom práve podporou usporiadania vlastníckych 

a u�ívacích práv k lesným nehnute¾nostiam a podstatným zvý�ením rozsahu lesných 

pozemkov v obvodoch nových (rozpracovávaných) projektov pozemkových úprav. 

Bezák a i., (2006)  dopåòa, �e  k týmto problémom sa pripája i kontroverzná legislatíva, 

ktorá limituje mana�ment krajiny, zameraný na zastavenie straty biodiverzity  

a zachovanie typickej krajinnej mozaiky regiónu. 
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2 Cie¾ 

Cie¾om práce je poukáza� na ïal�ie mo�nosti: 

 usporiadania vlastníctva v SR, 

 identifikácie vlastníkov evidencie KN na listoch vlastníctva po zápise ROEP, 

 zosúladenia evidencie so skutoènos�ou. 

 Zamerali sme sa predov�etkým na vlastníctvo spoloèných nehnute¾ností pred a po 

zapracovaní ROEP odstránením vyskytujúcich sa chýb v nadväznosti na budúce 

pozemkové úpravy v predpoklade roz�írenia i na extravilánové lesné pozemky. 
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3 Metodika práce a metódy skúmania 

3.1 Predstavenie katastrálneho územia Trenèianske Teplice 

Mesto Trenèianske Teplice sa nachádza 14 km severne od Trenèína uprostred dlhej, 

úzkej tektonicko-eróznej kotliny pretekanej potokom Teplièka v juhozápadnej èasti 

Strá�ovských vrchov. Územie patrilo ku krá¾ovskej obci Trenèianska Teplá a do r. 1909 

do Trenèianskeho panstva. Zachovalo si ráz èisto kúpe¾ného mesta, vyviera tu 5 

termálnych prameòov zaradených ako sírovodíková sadrovcová teplica. Nachádzajú sa 

tu ochranné pásma vodných zdrojov, lieèivých a minerálnych prameòov. Vyskytujú sa 

tu pôdy horské a pôdy ní�in a rieènych alúvií av�ak s nedostatkom humusovej vrstvy, 

s nízkym produkèným potenciálom. Krajinu si mô�eme predstavi� ako komplex lesov 

via�úcich sa na horské masívy s fragmentami nelesnej vegetácie s poloprírodnými 

prvkami, trvalými trávnatými porastami a sídelnou zeleòou. Dolina je intenzívnej�ie 

urbanizovaná v ni��ích èastiach a lesohospodársky vyu�itá vo vy��ích (Integrovaná 

stratégia, 2008; Územný plán mesta Trenèianske Teplice, 2002). Zastúpenie 

jednotlivých druhov pozemkov uvádzame v tabu¾ke è. 2, stav v r. 2006. 

  

 Tabu¾ka è. 2: Výmera druhov pozemkov k.ú. Trenèianske Teplice [ha]. 

spolu  orná p. les TTP vodné pl. zastavané  záhrada ovoc. sad ostatná 

1044,92 69,70 654,72 139,28 5,58 81,48 44,21 2,38 47,57 
   

 Lesy patria do vegetaèného stupòa bukovo-dubový, dubovo-bukový a bukový, 

drevinovú skladbu tvorí preva�ne buk, borovica, dub, agát, jel�a a sèasti topo¾, lipa, 

javor. Preva�ujú lesy osobitného urèenia (72%), miestami sa vyskytujú i lesy 

hospodárske (15,5%) a ochranné lesy (12,5%). Ich vlastnícku �truktúru uvádzame 

v tabu¾ke è. 3  (Integrovaná stratégia, 2008). Územie nespadá do citlivých 

a zranite¾ných oblastí v zmysle nariadenia vlády 617/2004 Z.z. 

  

 Tabu¾ka è. 3: Vlastnícka �truktúra lesov k.ú. Trenèianske Teplice [ha]. 

  Spolu  Lesy �.p. Urbárnici obchodné spol. fyzické osoby mesto nezistené 

654,72 133,56 69,63 0,02 112,54 285,99 52,98 
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3.2 Pracovné postupy 

Analyzovali sme vzniknutý problém dedukciou smerom od zlo�itého (novozalo�ený LV 

so spoluvlastníckymi podielmi) k jednoduchému (listiny, na základe ktorých sa vykonal 

zápis vlastníka prípadne zmena konkrétneho podielu), na základe vyskytujúcich sa 

èiastkových a náhodných javov s pokusom o zov�eobecnenie a ruèné ideové doladenie 

programového spracovania ROEP s vyu�itím tzv. sedliackeho rozumu za vyu�itia 

tabu¾kového programu Excel. 

 Stanovili sme nasledovné postupové kroky: 

1. Identifikova� vlastníkov (�ijúcich i ne�ijúcich) - dopátranie a zápis dedièstiev 

a iných listín, doplnenie osobných údajov vlastníkov, ich aktualizácia. 

2. Vyrie�i� neúplnos� -  list vlastníctva è. 1492 nie je zalo�ený na celok 1/1. 

3. Pre�etri� ve¾mi nízke podlomenia spoluvlastníckych podielov - ich vznik, 

správnos� zápisu podielov pod¾a doruèených listín. 

4. Drobenie spoluvlastníckych podielov - Preskúma�, èi k nemu dochádza. 

5. Poukáza� na prevody poèas socializmu - parcela 1045 rozdelená, èiastky pridelené 

na osobné u�ivanie a výstavbu rodinných domov, èas� priradená k susedným 

parcelám. Parcela 1096 pridelená na výstavbu.  

6. Poukáza� na vyvlastnenie pod¾a z. 81/49 Sb.  §1 - tento zákon sa v�ak týkal len 

pasienkov, nie lesov.  

7. Identifikovaný problém - List vlastníctva è. 1492 nie je zalo�ený ako spoloèná 

nehnute¾nos�, hoci zápis v Pozemkovej knihe je Spoloèné u�ívanie hôr pod¾a  

zák. èl. XIX/1898.  

8. Nástupníctvo Politickej obce Trenèianske Teplice - bude nutné súdne rozhodnutie 

9. Poukáza� na klad - identifikácia vlastníkov z Pozemkovokni�ných vlo�iek pri 

zápise ROEP, prípadne zápis vlastníctva na SPF. 

10. Opravy chyby v katastrálnom operáte - Predstavi� aké sú dne�né mo�nosti opravy. 

 

3.3 Spôsob získavania údajov a ich zdroje 

Vyu�ili sme písomnosti a listinné zdroje archivované v zbierke listín Správy katastra 

Trenèín, Pozemkovú knihu a jej operát, súbor popisných a geodetických informácií, 

programové vybavenie registratúry,  informaèného a geodetického systému katastra 
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nehnute¾ností, podklady poskytnuté Spoloèenstvom urbárnikov Pozemkové 

spoloèenstvo Trenèianske Teplice. 

 Podklady sme získavali náhodne pod¾a konkrétneho rie�eného problému, nako¾ko 

v rozsahu tejto práce nie je mo�né de�ifrova� celý vzniknutý problém urbárkych lesných 

nehnute¾ností Spoloènosti urbárnikov Pozemkové spoloèenstvo Trenèianske Teplice 

evidovaných na LV 1492 a zodpovedne ho rozrie�i�. Je mo�né len poukáza� na 

èiastkové problémy zapracovania vlastníctva ROEP-om so snahou o nápravu 

a prevenciu i v iných podobných prípadoch podielového spoluvlastníctva. Niektoré 

otázky v súèasnom období sú prejednávané a rie�ené pred Najvy��ím súdom SR.  

 

3.4 Listinné podklady 

 RII 256/68 Dohoda o zriadení práva osobného u�ívania pozemku  par. è. 1096/2 

 Rozhodnutie o pridelení pozemku do osobného u�ívania FIN 881/68 práv 

 RI 576/66 Dielèia a kúpna zmluva par. è. 1098,1097 

 RI 656/67 Kúpna zmluva N 673/67 � dom s.è. 156, par.è. 1098/4, 1097 

 RII 78/66 Dohoda o zriadení práva osobného u�ívania pozemku par.è.1045/3 

 RII 146/65 Dohoda o zriadení práva osobného u�ívania pozemku par.è.1045/2 

 Rozhodnutie Fin. Rp 312/69 práv o odèlenení èasti parcely 1045/1 a prièlenení 

k parcele 1045/6 

 RI 342/69 Dohoda o zriadení práva osobného u�ívania pozemku par.è. 1045/6 

 Výkaz plôch ku Geometrickému plánu 485-211-920-62 

 Geometrický plán è. 761-198-69 

 Dodatok k sosnamu vzorkových pozemkov lesných vyhotovený pri oceòovaní 

pozemkov v k.ú. Tr. Teplice 

 Originál LV 126, prepísaný 51/02 k.ú. Trenèianske Teplice 

 Originál LV 126 aktuálny, k.ú. Trenèianske Teplice 

 Originál LV 2060 k.ú. Trenèianske Teplice 

 Kúpna zmluva V 1891/01 � N 84/01 

 Menoslov individuálnych vlastníkov urbárskych podielov Spoloènos� urbárnikov 

pozemkové spoloèenstvo Trenèianske Teplice � aktuálne vedený 

 �iados� Spoloènosti urbárnikov pozemkové spoloèenstvo o vysporiadanie 

nezákonne odòatých pozemkov vedených vo vlo�kách 11,12 k.ú. Trenèianske 

Teplice 
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 PKV è. 1040 k.ú. Trenèianske Teplice 

 Besitestands Ausweis z 18.augusta 1870 

 Dohoda o vydaní majetku vlastníkovi mestu Trenèianske Teplice è. 00-61-

1690/614/92-93 

 Okresný  úrad odbor pozemkový, po¾nohospodárstva a lesného hospodárstva  

è. 97/00521-002 � Stanovisko  k �iadosti o vyhotovenie GP pre Lesy Trenèín �.p. 

 Úradný záznam  MsNV Trenèianske Teplice zo dòa 8.7.1968 o urèení 

opatrovníkov bývalých majite¾ov Urbárnického spolku obce Trenèianske Teplice 

 Súhlas è. 10.776/41-I. �tátneho pozemkového úradu pre Politickú obec 

Trenèianske Teplice  èasti parciel v PK vlo�ke 548 k.ú. Tr. Teplice a PK vlo�ke 

492 k.ú. Om�enie 

 PKV 854 k.ú. Trenèianske Teplice 

 PKV 386 k.ú. Trenèianske Teplice 

 PKV 1754 k.ú. Trenèianske Teplice 

 PKV 327 k.ú. Trenèianske Teplice 

 PKV 328 k.ú. Trenèianske Teplice 

 PKV 11 k.ú. Trenèianske Teplice 

 PKV 12 k.ú. Trenèianske Teplice 

 PKV 353 k.ú. Trenèianske Teplice 

 PKV 413 k.ú. Trenèianske Teplice 

 PKV 613 k.ú. Trenèianske Teplice 

 PKV 421 k.ú. Trenèianske Teplice 

 PKV 19 k.ú. Trenèianske Teplice 

 PKV 146 k.ú. Trenèianske Teplice 

 PKV 30 k.ú. Trenèianske Teplice 

 �iados�: Urgovanie vydania LV 1487,1492 pre SUPS adresovaná Správe katastra 

Trenèín z 22.03.2010 

 Nieko¾kokrát opakovaná �iados�  SUPS o opravy chýb v katastrálnom operáte LV 

1487,1492 adresovaná Správe katastra Trenèín z 22.06.2010 

 Druhýkrát na základe rokovania a dohody zaslaný menoslov individuálnych 

podie¾nikov pre Správu katastra Trenèín zo dòa 29.01.2010 

 Közös Legelöis erdö sz.96-107 � súpis parciel a vlastníkov z 26.mája 1890 � 

bytèiansky archív HIII/2008-00337D4 

 ROEP  k.ú. Trenèianske Teplice  
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 Originál LV 1492  k.ú. Trenèianske Teplice 

 Originál LV 73 � parcely 1045/4,1045/8 k.ú. Trenèianske Teplice 

 Originál LV 267 � parcely 1045/6, 1045/3 k.ú. Trenèianske Teplice 

 Originál LV 55 � parcely 1045/2, 1045/12 k.ú. Trenèianske Teplice 

 Originál LV 74 � parcely 1045/5, 1045/9 k.ú. Trenèianske Teplice 

 Originál LV 1545 k.ú. Trenèianske Teplice 

 Originál LV 1546 k.ú. Trenèianske Teplice 

 Originál LV 761 k.ú. Trenèianske Teplice 

 Urbar obce Teplá � �tátny archív Bytèa 

 Rozhodnutie o dedièstve po ¼udevítovi Le�ákovi 6D 1090/91 

 Identifikácia parciel 231/91 k dedièskému rozhodnutiu 6D 1090/91 

 Osvedèenie o dedièstve po Milanovi Malkovi 23D 118/2003 

 Uznesenie o dedièstve po Jozefovi Polèinovi D 178/96-223  

 Osvedèenie o dedièstve po Kornelii Mi�urovej 30D 161/2010 

 Rozhodnutie o dedièstve po Jakubovi Veselom D 3272/93 vz.69/95 

 Urbárska tabu¾a  z r. 1890 

 Osvedèenie o dedièstve po  Jozefovi Ehnovi D 39/01 

 Súdne uznesenie z 8.2.1960 o vlo�ení vlastníckeho práva patriaceho Politickej 

obci Tr. Teplice vo vlo�ke è. 854 v prospech Èeskoslovenského �tátu 

 Potvrdenie Mestského úradu Tr. Teplice SM 100/96, �e v k.ú. Tr. Teplice nebolo 

po r. 1949 zalo�ené JRD 

 Zakladacia listina k è. 6801/1949  Miestneho národného výboru Tr. Teplice 

 Kúpna zmluva z 28.2.1841 � o odpredaji majetku v PK vlo�ke 548, 1756 

 Rozhodnutie Správy katastra Trenèín X 10/07 o oprave chyby v katastrálnom 

operáte 

 Z 2528/08 Zápis Registra obnovenej evidencie pozemkov 

 Osvedèenie o dedièstve po Kossuthovi  �tefanovi 5D 414/01  

 Identifikácia parciel 3652/94 

 Osvedèenie o dedièstve po Ladislavovi Piknovi 26D 554/07 

 Menoslov Pozemkovej knihy  

 Parcelný protokol pozemkovej knihy 

 Zbierka star�ích geometrických plánov 

 Osvedèenie o dedièstve  po Belicayovi Alexandrovi D 1025/04 

 Darovacia zmluva V 399/07 
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 Osvedèenie o vydr�aní N 237/1999 pod¾a z. 293/1992 Zb. 

 Rozsudok Krajského súdu v Trenèíne 13 C 582/1995  

 Rozhodnutie o dedièstve po Jozefíne Riedlingerovej D 2685/94 

 PKV 487 k.ú. Trenèiasnke Teplice 

 Osvedèenie o dedièstve po Anne Liskovej D 2348/98 

 PKV 269 k.ú. Trenèianske Teplice 

 RI 1163/71 Darovacia a kúpna zmluva 

 RII 77/66 Dohoda o zriadení práva osobného u�ívania pozemku 1045/4 

 

3.5 Grafické podklady 

 Snímka z mapy katastrálneho operátu � parcely 1045 a jej podlomenia 

 Snímka katastrálnej mapy - Koke�, parcela 1045 a jej podlomenia 

 Snímka katastrálnej mapy - Koke�, parcela 1094  

 Snímka katastrálnej mapy - Koke�, parcela 1095 

 Snímka katastrálnej mapy - Koke�, parcela 1096 

 Snímka katastrálnej mapy - Koke�, parcela 2229 

 Snímka katastrálnej mapy - Koke�, parcela 2501 

 Snímka katastrálnej mapy - Koke�, parcela 2488  

 

3.6 Programové vybavenie 

 Program WRKN 

 Program WISKN 

 Program KOKE� 

 Program EXCEL 

 

3.7 Zákony, usmernenia, vyhlá�ky a iné 

 Katastrálne konanie a preskúmavanie rozhodnutí, opatrení a postupu katastrálnych 

orgánov zo strany prokuratúry. (Feèík, 2009). 

 Integrovaná stratégia rozvoja miestnej akènej skupiny mikroregiónu Teplièka, 

2008 

 MN 74.20.73.47.00 na spracovanie ROEP (2006) 
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 Katastrálny zákon è. 162/1995 Z.z v znení neskor�ích predpisov 

 Nález Ústavného súdu Slovenskej Republiky PL ÚS 11/05-39 

 Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky è. OGK - 

1905/2008, zo dòa 31.marca 2008 na opravu chýb v katastrálnom operáte. 

 Územný plán mesta Trenèianske Teplice (2002)  

 Smernica UGKK SR S 74.20.73.40.00 na spravovanie katastra nehnute¾ností 

(2000) 

 Zákon 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva 

k pozemkom v znení neskor�ích predpisov 

 Zákon 181/1995 Z.z. o pozemkových spoloèenstvách v znení neskor�ích 

predpisov 

 Zákon 229/1991 Zb o úprave vlastníckych vz�ahov k pôde a inému 

po¾nohospodárskemu majetku v znení neskor�ích predpisov 

 Zákon 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoloèenstvách v znení neskor�ích predpisov 

 Zákon è. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskor�ích 

predpisov 

 Vyhlá�ka è. 157/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon è. 180/1995 Z.z. 

 Konferencia o katastri, verejných  politikách a ekonomických aktivitách v rámci 

plenárneho zasadnutia Stálej komisie pre kataster v EÚ (PCC): správa o priebehu 

a výsledkoch zahraniènej pracovnej cesty (2010)  
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4 Výsledky a diskusia 

V katastrálnej evidencií by mal panova� súlad medzi stavom skutoèným a stavom 

evidovaným na listoch vlastníctva a stavom zakresleným v katastrálnej mape. V�etky 

informácie èi u� o vlastníkoch, právnych vz�ahoch alebo nehnute¾nostiach by mali na 

seba nadväzova� s mo�nos�ou ich spätného vyh¾adania v zbierke listín a oprave 

prípadných chýb a nezrovnalostí a mali by by� priebe�ne aktualizované. Vlastník má 

nielen práva ale i povinnosti v zmysle Ústavy SR a jednou z jeho povinností je zaujíma� 

sa o evidenciu svojho majetku a dba�, aby v nej uvedené údaje boli pravdivé a aktuálne. 

Táto povinnos� je mu daná aj Katastrálnym zákonom v §74 ods.1 popisujúcom 

priestupky proti poriadku a súvisiacimi zákonnými predpismi. Nakladanie s pozemkami 

musí teda zoh¾adòova� re�im evidencie, fixovaný v platnom katastrálnom zákone  

è. 162/1995 Z.z. v súlade s vykonávacou vyhlá�kou UGKK SR è. 79/1996 Z.z. Právnym 

podkladom na usporiadanie pozemkového vlastníctva je zákon è. 180/1995 Z.z. 

a následne zákon è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách.  

Na identifikáciu vlastníctva z pozemkovej knihy bol vydaný metodický návod 

Ministerstva pôdohospodárstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR z júla 2006 

è. MN74.20.73.47.00. Jeho  úèelom je napomôc� orientova� sa v rôznych èasových 

obdobiach jednotlivých zápisov a poskytnú� pomôcku pre jednotné a úplné spracovanie 

obnovenej evidencie pozemkov a právnych vz�ahov k nim. Podkladom sú údaje 

evidované na listoch vlastníctva, údaje z pozemkovej knihy, z archívov, verejných 

a iných listín poskytnutých úèastníkmi konania. Komisia prijíma, posudzuje a so 

stanoviskom predkladá správnemu orgánu na rozhodnutie návrhy na nadobudnutie 

vlastníctva vydr�aním §11, alebo na potvrdenie vlastníctva pri údajoch odporujúcim 

skutoènostiam §12. Takto vydané rozhodnutie mo�no opravi� podnetom správe 

katastra, ktorá ho eviduje v registri C a vydáva rozhodnutie v zmysle predpisov 

o správnom konaní. Pri identifikácií vlastníctva sa správny orgán striktne riadi 

metodickým návodom, mo�nos�ami danými zákonom è. 180/1995 Z.z., s odvolaním sa 

na katastrálny zákon. Ostatných domnelých vlastníkov, ich právnych nástupcov mo�no 

odkáza� na vydanie notárskeho osvedèenia o vydr�aní, súdne konanie o urèenie 

vlastníckeho práva, rozhodnutie súdu na základe urèovacej �aloby. Nadobudnutie 

vlastníctva sa zapisuje do katastra nehnute¾ností záznamom (§34 ods. 1 katastrálneho 

zákona). V prípade osôb zomrelých je mo�nos� pre oprávnených dedièov takýto 
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majetok získa� v dodatoènom dedièskom konaní rozhodnutím súdu. Pri dedení sa pod¾a 

§873 OZ pou�ije hmotné a procesné právo platné v deò smrti poruèite¾a.  

 Jedným z ve¾kých problémov usporadúvania vlastníctva a zaujímavým 

modelovým príkladom sú zvyèajne urbárske nehnute¾nosti. List vlastníctva obsahuje 

mnohých vlastníkov s kombináciou spoluvlastníctva rozdeleného do rôznych podielov 

a s �a�kos�ami evidencie poèas socializácie a pri drobení dedením. Evidencia katastra je 

záväzná a hodnoverná, pokia¾ sa nepreuká�e opak. Ak je hodnovernos� údajov 

vyvrátená, údaje sa nesmú pou�íva� pod¾a §70, 71 Katastrálneho zákona.  

 Ako modelový príklad na demon�tráciu uvádzaných skutoèností sme si vybrali list 

vlastníctva è. 1492 v katastrálnom území Trenèianske Teplice s lesnými urbárskymi 

nehnute¾nos�ami. Ich súpis s bli��ou �pecifikáciou uvádzame v tabu¾ke è. 4.  

  

 Tabu¾ka è. 4: Majetková podstata LV è. 1492 k.ú. Trenèianske Teplice 

majetková podstata pod¾a PK druh pozemku výmera [m]2 umiestnenie 
C KN p.è.1045/1  Les Dúbravy lesný pozemok 11 209 extravilán 
C KN p.è.1045/5     �� ostatná plocha 57 intravilán 
E KN p.è.1094  Les Dúbravy lesný pozemok 50 275 extravilán 
E KN p.è.1095 Les Dúbravy lesný pozemok 257 extravilán 
E KN p.è.2229 Les Kamenová  lesný pozemok 17 475 extravilán 
C KN p.è.2488 Les Psia noha lesný pozemok 136 761 extravilán 
C KN p.è.2501 Les Psia noha lesný pozemok 119 543 extravilán 

 

4.1 Identifikácia vlastníkov, zápis listín, doplnenie údajov 

Do roku 1950 platila na území SR intabulaèná zásada, v zmysle ktorej vlastníctvo  

k pozemkom vzniklo a� zápisom príslu�ných skutoèností do pozemkovej knihy. Poènúc 

1. januárom 1951, kedy nadobudol úèinnos� zákon è. 141/1950 Zb. Obèiansky 

zákonník, zanikla na území SR platnos� intabulaènej zásady. Hoci jednotlivé 

ustanovenia tohto zákona (§ 112, § 114, § 561) predpokladali zápis vlastníckych 

vz�ahov do pozemkovej knihy, právna úprava v tom èase platná u� neviazala vznik 

vlastníckeho práva na vykonanie zápisu. K 1. aprílu 1964 nadobudlo úèinnos� nieko¾ko 

významných zákonov: zákon è. 95/1963 Zb. (Notársky poriadok), zákon è. 22/1964 Zb. 

(o evidencii nehnute¾ností) a zákon è. 40/1964 Zb. (Obèiansky zákonník). Tieto zákony 

priniesli ukonèenie akýchko¾vek zápisov do pozemkových kníh (§ 10 ods. 2 zákona  
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è. 22/1964 Zb.), prièom zachovali deklaratórny charakter evidencie nehnute¾ností, ktorá 

sa stala len podkladom pre spísanie zmlúv a iných listín o nehnute¾nostiach. Tento stav 

trval a� do 1. januára 1993, kedy zápis do katastra nehnute¾ností získal kon�titutívny 

charakter pre vznik, zmenu, zánik vlastníckeho práva(Nález Ústavného súdu SR, 2006). 

Prvotná identifikácia bola vykonaná v rámci registra ROEP, u vlastníkov ktorí nemali 

vlastnícky vz�ah zalo�ený na listoch vlastnictva, zvyèajne u tých spoluvlastníckych 

podieloch, s ktorými sa po 1.4.1964 nenakladalo, t.j. neboli predmetom dedièského 

konania, alebo iného právneho úkonu scudzenia. Prepísali sa údaje evidované 

v pozemkovej knihe v stave, v akom boli uvedené, teda i s poznámkami. Právoplatný 

operát bol urèený Katastrálnym úradom  v súlade so zákonom è. 180/1995 Z.z. � boli 

ním pozemkovokni�né vlo�ky v poète 1108. Správnym orgánom bola Správa katastra 

Trenèín pod¾a §18 ods.2 zákona è. 162/1995 Z.z. a §3 ods. 2 písm. a) zákona è. 

180/1995 Z.z.  Pod¾a zápisnice z prvého zasadnutia komisie bolo stanovené, �e za 

neznámeho vlastníka bude pova�ovaný aj ten úèastník konania, ktorého bude známe 

meno, adresa, dátum narodenia ale nebude známe jeho rodné èíslo.  

Pod¾a analýzy chýb ROEP v LV è. 1492 s urbárskymi lesnými nehnute¾nos�ami sa 

zistilo: nako¾ko niektorí spoluvlastníci zomreli, z dôvodu naplnenosti sa uvádzal iba 

dátum narodenia, u niektorých spoluvlastníkov bolo zistené nesprávne rodné èíslo a 5 

fyzických osôb a jednej osoby právnickej sa zistilo, �e nie sú vlastníkmi parciel na 

základe právoplatných listín. Ich podrobnej�í súpis uvádzame v nasledovnej èasti (kap 

4.3). Vlastníci a ich identifikaèné údaje boli v ROEP zapracované lustráciou 

pozemkovokni�ných vlo�iek a prevzatím údajov súboru popisných informácíí, následne 

sa zapracovali právne listiny a údaje pod¾a registra obyvate¾ov. Iné popísané nedostatky 

neboli uvedené v Analýze chýb a ani v �iadosti o odstránenie nesúladov v súbore 

popisných informácií informaèného systému katastra nehnute¾ností a vo Formáte 

údajov na výmenu informácií FUVI.  

I takmer 3 roky po zápise ROEP je v dne�nej evidencií 45 zomrelých osôb s údajmi 

o úmrtí v rozpätí rokov 1959 a� 2006. Zará�ajúcim je, �e ide i o vlastníkov nielen 

prepísaných z pozemkovej knihy ale i s nov�ími titulmi nadobudnutia � dedièské 

osvedèenia po r.1990. I po zápise nov�ích listín sa vyskytuje neznáma adresa (príloha 1  

pod B 93, 94, 165, 167, 188, 197), prípadne neuvedený dátum narodenia (príloha 1  pod 

B 137). U týchto osôb je vyznaèená správa SPF. Preh¾ad o vý�ke spoluvlastníckych 

podielov uvádzame v tabu¾ke è. 5.  
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Tabu¾ka è. 5: Preh¾ad spoluvlastníckych podielov pod¾a typu vlastníka LV 1492   

typ vlastníka vlastnícky podiel  upravený podiel % 
v správe a vo vlastníctve SPF 2258,63 10670 2279,26 10670 21,36% 

z toho vo vlastníctve SPF 597,31 10670 617,93 10670 5,79% 
iné fyzické a právnické osoby 8390,74 10670 8390,74 10670 78,64% 

spolu na LV 10649,37 10670 10670 10670  100% 

chýba  20,63 10670    
 

Zostáva i naïalej na samotných vlastníkoch prípadne ich právnych nástupcoch 

o správnu a aktuálnu evidenciu vlastníctva sa zaujíma� a po�iada� príslu�nú správu 

katastra o doplnenie osobných údajov, alebo po�iada� o opravu vyskytnutých sa 

nesúladov v evidencií � neaktuálna adresa, chyba v mene èi priezvisku, nesprávny 

dátum narodenia. Informácie z evidencie nehnute¾ností sú prístupné a bezplatne 

zverejnené na internetovom portáli s pribli�ne tý�dòovou aktualizáciou, tak�e ka�dý má 

mo�nos� preh¾ada� a prekontrolova� nehnute¾nosti,  ktoré vlastní, prípadne by mohol èi 

mal vlastni� ako dediè po zomrelých predkoch.  

Mô�eme sa v�ak aj presvedèi�, �e nie v�etky údaje spracované konaním ROEP sú 

záväzné hoci sú uvedené na Liste vlastníctva. Ako príklad si mô�eme vzia� PK vlo�ku 

è. 328 (príloha 2), kde prvá v poradí Anna Èierny rod. Gallo je u� na LV  vpísaná ako 

Anna Èerná (príloha 1 pod B8). Pri informaènom preh¾adávaní vlastníctva po predkoch 

by sme mali zoh¾adòova� aj rôzne modifikácie mien a ráta� s ¾udskými omylmi, ktoré 

sú odstránite¾né jednoduchými prostriedkami a podnetom správe katastra  

s preukázaním správnych údajov na základe právoplatných dokladov a potvrdení.  

Ve¾kým problémom i v dne�nej informatizaènej spoloènosti je vyhováranie sa na 

nevedomos�, prípadne sa na òu spolieha� v presadzovaní svojich i majetkových práv. 

Staré známe �neznalos� zákona neospravedlòuje� je v�eobecne známa, av�ak chýbajú 

vhodné informaèné prostriedky a metódy, aby prístupnou formou priblí�ili vlastníkom 

èi ich nástupcom spôsob evidencie a napomohli ich záujmu vykona� jednoduché kroky, 

ktorými by doplnili prípadne aktualizovali neúplnú èi chybnú evidenciu. Evidované 

�màtve du�e� toti� znemo�òujú nakladanie s nehnute¾nos�ou ostatným známym 

spoluvlastníkom, nielen v spoloènom vlastníctve urbárnikov, ale i v podielovom 

spoluvlastníctve. Nemajú mo�nos� naklada� s nehnute¾nos�ou ako celkom, zmeni� druh 

pozemku, pretransformova� sa na dru�stvo.... Ove¾a vá�nej�ím problémom je 

nemo�nos� urèenia presných a urèitých hraníc v teréne zameraním geometrickým 

plánom. Správa katastra zapí�e geometrický plán, ktorým sa parcela z registra E 
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(neurèitá poloha v teréne) prevádza do registra C (presne urèené hranice v teréne) len na 

základe súhlasu v�etkých vlastníkov, prípadne ich oprávnených osôb.  

V na�om prípade Spoloènos� urbárnikov pozemkové spoloèenstvo Trenèianske Teplice, 

jeho zástupcovia vyvíjajú potrebné snahy na zosúladenie vzniknutého stavu o èom 

svedèí objemná  kore�pondencia so Správou katastra  (èas�ou z nej i príloha 3), av�ak. 

ROEP vy�etril stav v pozemkovej knihe len s minimom záznamov v Analýze chýb i 

v �iadosti o odstránenie nesúladov v súbore popisných informácií, zrozumite¾ne 

neinformoval príslu�ných úèastníkov konania, tak aby tento stav pochopili 

a akceptovali. Spoluvlastníkov je obrovský poèet, rovnako i podklady v evidenènej 

zbierke listín Správy katastra sú roztrúsené v zväzkoch pod¾a doby zápisu, tak�e ich 

fyzické vyh¾adanie, preèítanie, sumarizácia by zabrala neskutoène ve¾a èasu v rámci 

technického vybavenia, aké Správy katastra majú k dispozícií. Problémom sú urèite aj 

dedièské rozhodnutia vychádzajúce z nejasnej evidencie v dobe socializmu a snahy 

ukrýva� veci zjavné. Ide o lukratívne miesto v kúpe¾nom meste, s majetkovými 

prevodmi poèas socializmu, u� v tej dobe obchádzajúcich platné zákony, av�ak zmeny 

v katastri nehnute¾ností  (v tej dobe len evidenènom úrade) sa na základe ich rozhodnutí 

vykonali. Chýba aj spoloèný slovník, ktorý by napomohol vzájomnej zrozumite¾nosti 

pre obe strany. ROEP teda zanechal �chaotický stav v evidencií�, právom nahnevaných 

a neinformovaných zástupcov urbárnikov, ktorých s�a�nosti zostávajú na ne¾ahkom 

a takmer nemo�nom rie�ení Správou katastra prípadne súdu.    

4.2 Vyrie�i� neúpnos�, zalo�enie LV na 1/1 

LV ani po ROEP nebol zalo�ený na celok t.j. 1/1, i keï na LV je evidovaný fiktívny 

nezistený vlastník pod B72 (viï príloha 1) so spoluvlastníckym podielom 117/106700 

bez vy�etreného titulu nadobudnutia len s poznámkou B1. Vyu�ili sme program Excel, 

aby sme previedli spoluvlastnícke podiely na spoloèného menovate¾a. Zistili sme 

orientaène, �e LV je zalo�ené na 3833774,9/3841200. Chýbalo pribli�ne 

7425,1/3841200 spoluvlastníckeho podielu i po zapoèítaní nezisteného vlastníka, èo 

predstavuje 0,193 %. Pokia¾ odrátame aj fiktívneho vlastníka, vychádza nám, �e 

celkovo chýbalo a nebol vlastnícky do�etrený spoluvlastnícky podiel 11637,1/3841200 

èo predstavuje 0,303 %. Pre presnos� výpoètu sme nepou�ili najvy��ie podlomenie, 

nako¾ko sme predpokladali, �e podlomenie pod B202 i niektoré iné podlomenia sú 

nesprávne a nereálne, èo sa nám aj potvrdilo. 
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 Aby sme túto súèasnú evidenciu na LV mohli porovna� s evidenciou minulou, za 

základ sme vzali LV v písomnej forme. Pôvodne bol zalo�ený v celosti na 1/1 na  

Spoloènos� urbárnikov Trenèianskoteplického katastra. V r. 2000 bola na Správu 

katastra doruèená �iados� o zápis menoslovu prihlásených èlenov a zmluvy o zalo�ení, 

ktorá bola zapísaná pod Z 225/2000. Záznam o zápise spolu so v�etkými èlenmi  - 

v�etci s dátumami narodenia prípadne rodnými èíslami okrem jednej osoby oznaèenej 

len menom a priezviskom je evidovaný na písomnej forme LV. Bolo zapísaných 89 

èlenov urbariátu s podielmi s podlomením 10670. Uvedenú listinu sa nám nepodarilo 

v zbierke listín vyh¾ada�, neexistuje. Pod¾a sèítania v roku 2008, teda pred konaním 

ROEP bolo LV zalo�ené na 10472/10670, chýbalo 198/10670. Nevyskytuje sa tu iné 

podlomenie ne� 10670, v�etky tituly nadobudnutia vlastníctva sa dajú zhrnú� 

nasledovne: menoslov, dedièské osvedèenia, rozhodnutia o dedièstve, jedno osvedèenie 

pod¾a zákona è. 293/1992 Z.z. - oprávnená dr�ba, jedno osvedèenie pod¾a §63 zákona 

è. 397/2000 Z.z., jedno uznesenie súdu, kúpne a darovacie zmluvy. Zistila sa aj oprava 

chyby v katastrálnom operáte X 10/07 - opravovali sa dva spoluvlastnícke podiely 

evidované na LV pred ROEP pod B 78 a B131 - oprava podielov záznamom u dvoch 

duplicitných dedièstiev u nadobúdate¾a �tefana Piknu.  

 Aktuálny menoslov Spoloènosti urbárnikov je zalo�ený na 10260/10670 s dvoma 

nejasnými zápismi podielov, opätovne chýba doklad o ktorý by sme sa mohli oprie�, ak 

by sme sa pokú�ali uzavrie� LV na celok.    

 Vyh¾adali sme aj segregaènú listinu Urbársku tabu¾u Trenèianskych Teplíc, 

ktorou urbárnici � bývalí poddaní nadobúdali nehnute¾nosti v rámci urbárskeho 

segregaèného delenia (príloha 4). Zápis z 24. apríla 1890 svedèí o tom, �e mô�e ís� len 

o podiely s podlomením 1067. Táto tabu¾a obsahuje: 

 660/88 urbárskych sedliackych usadlostí, 

 407/88 hofierskych (�eliarskych) usadlostí. 

 Zrátané spolu predstavujú 1067/88 (alebo 12 a 1/8). Tento údaj komasaèný výbor 

zobral na vedomie ako smerodajný a na dôkaz jeho správnosti èlenovia výboru pripojili 

svoje podpisy. Potvrdenie skutoènosti, �e ide o údaj správny hoci sa zrazu menovate¾ 

vyskytuje v èitateli poskytuje Bujòák (2008) nasledovne. Na základe nariadení -  

è. 45041 z roku 1889 a è. 10320 z roku 1904 I. M., pri zakladaní pozemkovokni�ných 

vlo�iek a pretvorení pozemkovej knihy sa u� neuvádzali individuálne jednotliví 

spoluvlastníci, spoloèná nehnute¾nos� sa zapísala do základnej kmeòovej vlo�ky. 
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Individuálne podiely spoluvlastníkov sa zapisovali v ostatných vlo�kách ako posledný 

zápis na strane A., napr. sem patrí 6/140 zo spoloèného pasienku zapísaného vo vlo�ke 

è.122. Preto podiely prinále�iace spoloènej nehnute¾nosti sú rozpísané vo viacerých 

vlo�kách, av�ak suma vlastníckych podielov sa rovná jednej celej. Dedièstvom 

urbárskych pomerov bolo delenie na osminy. 

 

Predmetné podiely sú v takomto tvare: 

Ján X podiel = 1, Juraj X podiel = 1/2, Peter X podiel = 2 a 1/4, Ondrej X podiel = 1/8. 

Výpoèet ich podielov sa vykoná týmto spôsobom:  

(1 + 1/2 + (2 + l/4) + 1/8) = (8/8 + 4/8 + 18/8 + 1/8 ) = 31/8. 

Podiely na zápis vlastníkov sú následovné: 

Ján X má podiel = 8/31, Juraj X má podiel = 4/31, Peter X má podiel = 18/31 a Ondrej 

X má podiel = 1/31. Súèet výsledných podielov je 31 /31 t.j. celok.  

  

 Jediné, v èom sme sa utvrdili pri rie�ení zápisu spoluvlastníckych podielov na LV 

è. 1492 je, �e nereálne podiely narobil zápis registra ROEP azda i vy�etrením podielov 

pod¾a zápisov vo vlo�kách Pozemkovej knihy a zapracovaním neprevedených listín � 

hlavne osvedèení o dedièstve, na ktoré v súèasnosti nadväzuje nové vlastnícke 

nakladanie so spoluvlastníckymi podielmi, èím sa táto nerozrie�enos� zamotáva tým 

viac, nako¾ko je podlo�ená právnymi listinami, èasto rozhodnutiami súdov. 

 Problémom je, �e ani evidencia Pozemkovej knihy nebola uzavretá na 1/1, o èom 

sme sa presvedèili náhodnou lustráciou PK vlo�ky 269, na ktorej je spoluvlastnícky 

podiel v�etkých zúèastnených 138/144 na strane B z celkového podielu 22/1067 na 

strane A (príloha 7). Ak evidenciu PK berieme ako základ, musí nám nutne vychádza� 

i neuzavrenos� LV na 1/1. Av�ak s korekciou takýchto neúplností sa neuva�uje ani 

v zákone è. 180/1995 Z.z. a ani v MN na spracovanie ROEP, hoci je daná mo�nos� 

dovy�etrovania z archívnych dokladov � v tomto prípade pozemkovokni�ných zápisníc 

vedených pred PK vlo�kami. Av�ak opravi� zápisy v PK vlo�kách je umo�nené len 

konaním pred súdom a nutné je zva�ova� premlèanie. 

 Keï�e je MN daná mo�nos� prevzia� i chyby registra kvalifikované ako 

neprevzate¾né, rozhodnutím správneho orgánu ich prekvalifikova� za prevzate¾né, 

vyu�ila sa. Pod¾a písomného operátu ROEP ve¾mi malá èas� neprevzate¾ných chýb sa 

odstránila, zvy�né sa prevzali na základe rozhodnutia správneho orgánu.  
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4.3 Pre�etri� podlomenia spoluvlastníckych podielov 

Na konkretizáciu mno�stva rôznych podlomení v spoluvlastníckych podieloch sme 

pou�ili tabu¾ku Excel s jednoduchými prepoèítavacími príkazmi. Vlastníctvo na 

uvedenom LV je rozdelené do 243 spoluvlastníckych podielov (príloha 1): 

 s najni��ím podlomením 1/97 u spoluvlastníka pod B128 a  B232  

 s najvy��ím podlomením 13294311/4407251473 u spoluvlastníka pod B202. 

 Pre lep�iu názornos� a predstavu najni��ie podlomenie predstavuje 0,3 % z celku. 

Ide o známeho vlastníka, ktorý nehnute¾nos� nadobudol v r. 2003, tak�e ide o aktuálnu 

listinu, ktorú bude mo�né vyh¾ada� a dozisti� azda i ïal�ie právne listiny tejto 

predchádzajúce a pod¾a nich preveri� chybu pri zápise. Listinu sme na�li, je to 

Osvedèenie o dedièstve 23D 118/03. Zistili sme, �e prechodom spoluvlastníckeho 

podielu po nebohom Milanovi Malkovi  (príloha 5) nový spoluvlastník Du�an Malko 

nadobúda podiel 32/10670. Tento spoluvlastnícky podiel bol takto i správne zapísaný 

do LV pred ROEP pod polo�kou výkazu zmien vz 510/05, av�ak register ROEP 

vygeneroval tento spoluvlastnícky podiel s ohromujúcim podlomením (príloha 1 pod 

B202). Po prerátaní na základné podlomenie 10670 ide o spoluvlastnícky podiel 

32,186/10670, tak�e nedo�lo k radikálnemu navý�eniu. O správnosti zápisu svedèí 

i zápis v LV pred ROEP, kde bol evidovaný nebohý Milan Malko pod B70 tie� 

s podielom 32/10670, zapísaný na základe menoslovu urbárnikov a zmluvy o zalo�ení.  

 Zostáva sa len zamyslie� nad otázkou, preèo takto ROEP zahmlieva 

spoluvlastnícke podiely a èi ide skutoène o programový nedostatok, nad ktorým sa nik 

zo zodpovedných nezamý�¾a. Ïal�ou mo�nos�ou pre�etrenia správnosti zápisu je 

vyh¾ada� predchádzajúcu listinu, ktorou nebohý nehnute¾nos� nadobudol, 

pravdepodobne to bude zápisom v pozemkovej  knihe, kde by sme mohli na orientáciu 

vyu�i� menoslov prípadne parcelný protokol (knihu, v ktorej je odkaz na príslu�nú PK 

vlo�ku pod¾a èísla parcely èi mena vlastníka). Register ROEP tieto informácie 

k dispozícií mal, spracoval ich, na ich základe sa vykonali zmeny v spoluvlastníckych 

podieloch na LV, av�ak súhrnný preh¾ad zistených nezrovnalostí a chýb prípadne u� 

skenované podklady na ïal�ie doh¾adanie nie sú prístupné samotnému správnemu 

orgánu, ktorou je Správa katastra, zostáva tak odkázaná na kolos svojej papierovej 

evidencie a odovzdané elektronické súbory s vpísanými údajmi v stanovených 

tabu¾kách vo výmennom formáte odovzdané spracovate¾om ROEP, ktoré rie�eniu 

situácie nepomô�u, nako¾ko mô�u by� tie� chybné. 
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 V prílohe 2 je PK vlo�ka è. 328 s odkazom na spoluvlastnícky podiel  11/1067 na 

spoloèných lesoch (evidovaných vo vlo�ke è. 12) pre dvanástich spoluvlastníkov, ich 

súhrnný preh¾ad uvádzame v tabu¾ke è. 6. Èerveným je v tabu¾ke oznaèený podiel, 

s ktorým sa pravdepodobne nakladalo. Jediným zdrojom pátrania po týchto dvoch 

spoluvlastníckych podieloch zostáva PK vlo�ka, ktorá má na A strane naznaèené, �e 

zmena nastala v r. 1966, 1986, a r. 2008 kedy na základe spisu Z 5258/08 do�lo k jej 

uzavretiu. Pod týmto záznamovým konaním sa zapisoval register ROEP. Na strane B 

chýbajú akéko¾vek poznámky a poèiarknutia svedèiace o nakladaní so 

spoluvlastníckym podielom niektorého zo spoluvlastníkov. Na vlo�ke je v�ak zapísaný 

aj urbársky podiel na pasienkoch a tieto poznaèenia o zmenách sa mohli vz�ahova� na 

majetok pasienkový s ove¾a väè�ou pravdepodobnos�ou, ne� na majetok lesný v dobe 

socializmu. Av�ak v spomenutých peèiatkach o zmene je poznaèený spoluvlastnícky 

podiel pod B8 dvoma listinami a to R1 486/65 a D 167/1965 po Pavlíne Novánsky 

a pod B 11 listinou D 1838/86 po Antónií P�enák. Tak�e oba spoluvlastnícke podiely 

boli predmetom neskor�ieho nakladania s nimi.  

  

 Tabu¾ka è. 6: Prevedenie PK vlo�ky 328 do LV 1492  

  PKV è.328  LV po ROEP spoloèný zlomok 
vlastník B 11/1067 podiel B 11/1067 = 1/97 

Anna Èierný rod. Gallo 1 18 48 3 776 8 9 2328 
Margita Chotár rod. Novánsky 2 3 48 1 1552 11 1,5 2328 
Mária Novánsky 3 3 48 1 1552 12 1,5 2328 
Katarína Novánsky 4 3 48 1 1552 13 1,5 2328 
Anton Novánsky 5 3 48 1 1552 14 1,5 2328 
Pavlína Novánsky rod. Zahorák 6 6 48 3 2328   3 2328 
Franti�ka Sirotný rod. Novánsky 7 2 48 1 2328 15 1 2328 
Mária �paèek rod. Novánsky 8 2 48 1 2328 208 1 2328 
Matej Novánsky 9 2 48 1 2328 19 1 2328 
Jozef Novánsky 10 2 48 1 2328 18 1 2328 
Antónia P�enák rod. Novánsky 11 2 48 1 2328   1 2328 
Anna Novánsky 12 2 48 1 2328 21 1 2328 

         

  Z uvedeného vyplýva, �e register ROEP tieto spoluvlastnícke podiely zapísal 

správne, tak ako to bolo uvedené v PK vlo�ke è. 328, neuva�ujeme v�ak s èerveno 

vyznaèenými podielmi, na pre�etrenie by sme museli vyh¾ada� listiny poznaèené na 

strane A príslu�nej vlo�ky s odkazmi a k nim prinále�iace podklady Pozemkovej knihy 

a porovna� podiely minulé a súèasné. Náhodou sa k nám poèas rie�enia dostalo 
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Osvedèenie o vydr�aní N 237/1999 po Márií �paèkovej, rod. Novánskej, v prospech 

vlastníka v prílohe 1 pod B 119 na podiel 1/12 z èasti 11/1067 PKV è. 327, (vý�ka tohto 

podielu zodpovedá v súèasnosti evidovanej 1/1164). Prílohou bola i darovacia zmluva 

(èd 1645/46) o ktorej zmienka je i v prílohe 2, ktorou jedna z vlastníèok (tabu¾ka è. 6) 

Pavlína Novánsky nadobúda nehnute¾nosti darom man�ela. Paradoxne táto darovacia 

zmluva je zapísaná rovnako aj v PK vlo�ke è. 327 v podieli 3/24 z 11/1067 ako titul 

nadobudnutia. Na darovacej zmluve sú spomínané e�te pozemkovokni�né zápisnice 

s inými èíslami ne� eviduje Pozemková kniha s novovytvorenými vlo�kami. ROEP 

rie�il aktuálnu Pozemkovú knihu s PK vlo�kami a ïalej do minulosti veci neskúmal.  

 Na definitívne zistenie, èi ide o vynechanie alebo o prepis na niekoho iného na 

základe právoplatnej listiny nemô�eme vyu�i� program WRKN Správy katastra, 

a zmeny zaznaèené v origináli LV, nako¾ko ide o star�ie listiny, ktoré v òom nie sú 

evidované v úplnosti a nie je mo�né vyh¾ada� ich pod¾a viacerých východiskových 

údajov ako sú evidenèné èíslo listiny, polo�ka výkazu zmien, osobné údaje úèastníkov.

 V ïal�om kroku sme sa zamerali na vysoké podlomenia prepísané z vlo�iek 

Pozemkovej knihy. Vybrali sme si PK vlo�ku è. 413 (príloha 6), ktorej zápisom 

spoluvlastníka evidovaného pod B4 vznikol spoluvlastnícky podiel 54117/5761800. V 

PK vlo�ke znie zápis v èasti A majetková podstata na 30:065/1067, èo predstavuje pre 

dne�nú dobu nejasný zápis dvojbodky pre troch spoluvlastníkov, ka�dého v 1/3. 

Uznesením o odovzdaní dedièstva  D 619/57 po prvom zo spoluvlastníkov Martinovi 

Piknovi nadobúda jeho vlastnícke právo Bedrich Pikna, prinále�í mu teda 10.022/1067. 

Na LV po ROEP je tento spoluvlastník evidovaný pod B37 so spoluvlastníckym 

podielom 54117/5761800, ktorý predstavuje 100,22/10670 (príloha 1). Spoluvlastnícky 

podiel bol vyrátaný matematicky s malou odchýlkou s nutnos�ou navý�i� podlomenie.    

 Opä� neve¾mi jasný je zápis podielu na spoloèných lesoch v PK vlo�ke è. 19 

(príloha 22), ide o podiel 53.16/1067, zápisom ROEP bol násobený zlomok èíslom 50, 

zápis uvedený v tabu¾ke è.7 je teda matematicky správny. 

  

 Tabu¾ka è. 7: Prevedenie PK vlo�ky 19 do LV 1492 

  PKV è.19  ROEP spoloèný zlomok 
vlastník B 53.16/1067 podiel B podiel 

Klára Eliá� rod. Fried 1 1 2 1329 53350 1 265,8 10670 
Mina Bielicky rod. Fried 2 1 2 1329 53350 30 265,8 10670 

spolu  2658 53350 2658 53350  531,6 10670 
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 Orientaèným pre�etrením zápisov týchto podielov z PK sme zistili, �e zápis do LV 

bol správny. Je v�ak nutné si uvedomi�, �e ide o nových vlastníkov, ktorí dovtedy 

neboli evidovaní na LV, dokonca ani v menoslove urbárnikov, tak�e ide o nové 

spoluvlastnícke podiely, ktoré sa prirátali  k podielom, na ktoré bol v r. 2008 zalo�ený 

LV, teda k podielu 10472/10670. Len pripoèítaním podielov dvoch vlastníkov 

vy�etrených z PK vlo�ky è. 19 sme boli nútení dopísa� 531,6/10670, èím nám 

vychádzal podiel 11003,6/10670. Znamená to, �e LV by bol zalo�ený na viac ne� 1/1.  

 Ostáva sa len zamyslie� preèo pozemková kniha evidovala zápisy èitate¾a 

spoluvlastníckeho podielu s bodkou a dvojbodkou a èo tieto zápisy znamenali. Register 

ROEP ich bral ako desatinné èísla a na základe dodr�iavania matematickej presnosti 

vyrátal  podiely s vysokými podlomeniami, av�ak nie v�dy s matematickou presnos�ou. 

 Náhodne sme zistili, �e niektorí vlastníci z pôvodného LV pred ROEP sa do LV 

po ROEP nedostali. Napríklad Ehn Juraj z LV pred ROEP s podielom 10/10670. Pod¾a 

zápisu v súèasnom LV a aj pod¾a programu WRKN, na jeho spoluvlastnícky podiel 

nebola doruèená listina, na základe ktorej by sa previedlo vlastníctvo na iného 

nadobúdate¾a. Mal zosta� písaný ako spoluvlastník? Av�ak v obsahu námietok 

a odôvodnení pri konaní ROEP sme na�li odkaz, �e spoluvlastník namietal chýbajúce 

parcely, okrem iného i spoloèný les. Vyjadrenie zhotovite¾a ROEP znie, �e na základe 

dolo�ených listín spoloèný les nepre�iel na namietajúceho, preto nie je vo výpise. Preèo 

ale chýbajú viacerí spoluvlastníci evidovaní na LV pred ROEP? Nepodali námietky, 

ktoré by zhotovite¾ ROEP mohol pre�etri� na základe predlo�ených dokladov o 

vlastníctve? Alebo následnou listinou sa prevádzalo vlastníctvo na iného bez vykonania 

zmeny v pôvodnom LV? Otázkou tie� je, èi je lep�ie nepodáva� �iadne námietky. 

 Zoznam spoluvlastníkov, ktorí boli písaní v LV pred ROEP a v súèasnosti na LV 

nefigurujú je uvedený v tabu¾ke è. 8. Èiernou farbou sú oznaèení spoluvlastníci, po 

ktorých prebehlo dedièské konanie a v súèasnosti je ich podiel v LV písaný na 

právoplatných dedièov. Èervenou farbou sme oznaèili spoluvlastníkov, ktorých register 

ROEP identifikoval ako neoprávnených k spoluvlastnictvu bez právoplatných listín 

vlastníctvo preukazujúcich. Modrou farbou sme oznaèili sporných spoluvlastníkov, 

ktorí sa po ROEP na LV nedostali bez akéhoko¾vek zdôvodnenia. Vyrie�eným ostáva 

zeleným oznaèený spoluvlastník, ktorého síce ROEP zapísal medzi spoluvlastníkov pod 

B 222 v podiele 1/776 av�ak následným dedièským rozhodnutím bolo jeho 

spoluvlastníctvo prevedené na nadobúdate¾a evidovaného pod B 195 (príloha 1). 
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 Pod¾a záznamu v Analýze chýb i v �iadosti o odstránenie nesúladov v súbore 

popisných informácií spracovate¾a ROEP nachádzame informácie len o �tyroch 

èervenou farbou vyznaèených spoluvlastníkov, piatym je Holý Ján (s rodným èíslom), 

ktorý v�ak na LV je evidovaný na základe zápisu z PK vlo�ky pod B42 (príloha 1), 

av�ak bez dátumu narodenia a s neurèenou adresou. Nedorie�enou zostáva jeho 

toto�nos�, identifikácia ako známeho vlastníka, prípadne i  menovca 

 Tabu¾ka è.8: Zoznam spoluvlastníkov, ktorí sa na LV po ROEP nenachádzajú  

nar. Vlastník B LV pred ROEP titul  nadobudnutia 
1966 Ta�árová ¼ubica 5 50 10670 menoslov a zmluva o zal. 
1914 Vagaèová Magdaléna 24 27 10670 menoslov a zmluva o zal. 
1957 Ehn Juraj Judr. 25 10 10670 menoslov a zmluva o zal. 
1956 Somrová Eva 26 10 10670 menoslov a zmluva o zal. 
1921 Podoba Pavol 38 55 10670 menoslov a zmluva o zal. 
1943 Robota Roman 47 13 10670 menoslov a zmluva o zal. 
1948 Pirko Jiøí 64 55 10670 menoslov a zmluva o zal. 
1921 Huba Jozef 80 55 10670 menoslov a zmluva o zal. 
1946 Bartek �tefan 84 13 10670 menoslov a zmluva o zal. 
1912 Barteková Emília 85 55 10670 menoslov a zmluva o zal. 
1928 Hradiský Ján 115 8 10670 uznesenie D 178/96 
IÈO Spoloènos� urbárnikov 1 2426 10670 prvý vlastník na LV 
1962 Jamrichová Ilona 121 55 10670 vydr�anie N 48/2003 
    2832 10670    

 Predpokladali sme, �e ROEP vy�etril v rámci konania tie� v�etky listiny, ktorými 

spoluvlastnícky podiel vlastníci nadobudli a ich podiely upravil pod¾a príslu�ných listín. 

 Pod¾a zoznamu podaných námietok a odôvodnení zhotovite¾om ROEP 

 Ehn Juraj. Námietka popísaná vy��ie. 

 Eva Somrová. Stanovisko zhotovite¾a znelo: na základe predlo�ených listín 

spoloèný les nepre�iel na namietajúcu. Z LV sa nedozvedáme niè o jej vlastníctve. 

Predpokladáme, �e listiny nepostaèovali k zápisu a boli dostatoène pre�etrené.  

 Reháková Anna �iada doplnenie podielov pod¾a §11 � námietka odovzaná  Správe 

katastra. Vlastníèka je dnes evidovaná pod B 132 s podielom 8,91/10670, hoci 

pôvodný zápis na jej meno na LV pod¾a menoslovu a zakladate¾skej listiny svedèí 

v prospech spoluvlastníckeho podielu 63/10670. Podrobnej�ie popísané ni��ie. 

 Majetok Kláry Eliá�ovej (viï tabu¾ka è 7) �prepadol v prospech �tátu SPF 

v zmysle dedièského rozsudku� � tak znie vyjadrenie zhotovite¾a. Nebudeme 

vyh¾adáva�, tento zápis svedèí o prechodoch vlastníctva na SPF. Mô�me sa len 

pozrie� do PK vlo�ky è. 19, kde je vlastníèka evidovaná pod B1 (príloha 22).  
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 Ko��uth Juraj namietal podiel, spracovate¾ vysvetlil, �e podiel bol vypoèítaný 

na základe právoplatných listín. Pod¾a MN príloha 7, bod 2, ods. 2, ak listiny 

obsahujú chyby v písaní, poèítaní, iné nesprávnosti, do registra sa zapí�e správny 

údaj. Vy�etrili sme, �e bol namietaný podiel 978/10670 zapísaný na LV pred 

ROEP pod¾a Osvedèenia o dedièstve 5D 414/01, ktorým nadobúdal 

spoluvlastníctvo po Kossutovi �tefanovi o vý�ke 847/10670 získané uznesením 

6Co45/97, D2678/94. Tento správny spoluvlastnícky podiel  (847/10670) je dnes 

zapísaný aj na LV pod B187 (príloha 1). Tak�e na základe námietky a len na 

základe námietky sa pre�etrili nadobúdacie listiny, ktoré predlo�ili úèastníci 

konania prípadne tie, ktoré sa na�li v zbierke listín Správy katastra. 

 Spracovate¾ sa ostro ohradzuje proti tvrdeniam Spoloènosti urbárnikov 

Trenèianske Teplice. Kópie listov nesúvisia s majetkoprávnym usporiadaním 

vlastníctva v rámci spracovania ROEP okrem PK vlo�ky 11,12. 

 Následne sme pre�etrili niektoré náhodne vybrané spoluvlastnícke podiely 

evidované na LV pred konaním ROEP. Pod¾a doteraz uvedeného je zrejmé, �e mohli 

by� krátené, nako¾ko sa do zalo�eného LV vpísali i noví vlastníci z Pozemkovej knihy. 

Av�ak zistili sme aj opak (tabu¾ka è. 9). Niektoré boli v LV po ROEP krátené, a to 

výrazne (oznaèené sú èervenou farbou), iné boli navý�ené (oznaèené modrou farbou). 

 Tabu¾ka è. 9: Porovnanie niektorých spoluvlastníckych podielov pred a po ROEP 

Vlastník B LV pred ROEP B LV po ROEP 
Beznáková Mária 2 152 10670 198 3438 240075 152,8 10670 
Liko Peter 13 55 10670 141 1 388 27,5 10670 
Liko Peter - 0 10670 142 1 388 27,5 10670 
Púèková Mária 94 15 10670 174 5 1164 45,8333 10670 
Je�o Juraj 7 18 10670 147 1 582 18,3333 10670 
P�enák Ján 18 10 10670 119 1 776 13,75 10670 
Reháková Anna 27 63 10670 132 401 480150 8,91111 10670 
Piknová Paulína 142 410 10670 230 73901 1280400 615,842 10670 
Veselý Jozef 29 10 10670 133 401 480150 8,91111 10670 
Kotúèová Anna 30 43 10670 106 4033 1280400 33,6083 10670 

spolu  776 10670    952,99 10670 

   

 Navý�ený podiel Púèkovej Márie zdedený po Anne Liskovej je zapísaný v PK 

vlo�ke è. 269 pod B 11 (príloha 7), zvlá�tnou neskor�ou opravou tu vidíme zápis 30/444 

z podielu 22/1067. Tento podiel bol základom pre Osvedèenie o dedièstve D 2328/98, 

hoci správne má by� 30/144, ako tento podiel u dedièky správne opravil i register 
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ROEP, tak�e súèasný zápis na LV zodpovedá Pozemkovej knihe. Nebohá vlastnila 

podiel 330/38412, èo po vydelení èíslom 66 predstavuje 5/1164 (príloha 1 pod B 174).  

 U Rehákovej Anny, ktorá podala námietku v rámci konania ROEP (viï vy��ie 

v texte a v tabu¾ke è. 9) sme pre�etrili jej spoluvlastnícky podiel pod¾a titulu 

nadobudnutia - D 3272/93 (príloha 8). Predpokladáme, �e dedièské rozhodnutie muselo 

by� zapísané len v èasti. Na realizaènom poukaze Okresného súdu, ktorý bol prílohou 

dedièského rozhodnutia sme na�li poznámky o èiastke 1/1067 a 733/1067 z PK vlo�ky 

è.12 a údaje vpísané ceruzkou o LV1545, LV1546 (poznámka Správy katastra). Po 

vyh¾adaní tohto osvedèenia o dedièstve v zbierke listín sme boli ohromení. Listinou sa 

rozde¾oval spoluvlastnícky podiel po nebohom Jakubovi Veselom o èiastke 733/1067 

prenesený z vlo�ky è. 146 (príloha 9) na 3 rovnaké diely medzi troch nadobúdate¾ov, 

ka�dý z nich vo vý�ke 1/36 a èiastka 11/1067 prenesená z vlo�ky è.30 (príloha 10) sa 

rozde¾uje na tri diely po 1/16. Názornej�ie podiely rozpisujeme v tabu¾ke è. 10. 

  Tabu¾ka è. 10: Prevedenie PK vlo�iek 146, 30 do LV 1492 

nebohý Jakub Veselý PKV è.146 PKV è.30 ROEP 
nar. vlastník 7.33/1067 11/1067 podiel B 
1921 Reháková Anna 1 36 1 16 401 480150 132 

1924 Veselý Jozef 1 36 1 16 401 480150 133 

1956 Veselý Ludovít 1 36 1 16 401 480150 134 

  1 12 3 16 1203 480150  

   21.99  38412 74 38412 96,24/38412  

  

 Av�ak na identifikácií parciel è. 3652/94 vykonanej Správou katastra (príloha 8) 

sme zistili nezrovnalos� v porovnaní s realizaèným poukazom. Nebohý vlastnil podiel 

nie 1 (realizaèný poukaz) ale 11/1067 z PK vlo�ky è. 30 (príloha 10) a podiel 733/1067 

z PK vlo�ky è. 146 (príloha 9). Prílohou na zápis dedièstva boli okrem identifikácie 

i príslu�né PK vlo�ky. Na vlo�ke 146 sme v�ak na�li 7.33/1067 zo spoloènej hory - u� 

vy��ie poukázaná nejasná bodka èi dvojbodka, ktorú Správa katastra odli�ne 

identifikovala ako podiel 733/1067. Register ROEP ju identifikoval ako 7,33/1067. 

Ove¾a logickej�í v súvislosti s poètom spoluvlastníkov je naozaj podiel identifikovaný 

konaním ROEP. Pod B6 tu nachádzame Jakuba Veselého so spoluvlastníckym 

podielom 1/12 (príloha 9), ktorý sa správne rozèlenil na 3 rovnaké diely po 1/36. Tento 

podiel zomrelého predstavuje 21,99/38412. V PK vlo�ke è. 30 nachádzame zápis 

podielu 11/1067 zo spoloènej urbárskej hory (príloha 10) z vlo�ky è. 12, kde zomrelý 
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Jakub Veselý vlastnil 3/16, ktoré sa prerozdelili pre jeho troch dedièov o vý�ke 1/16.  

Tento podiel zomrelého predstavuje 74,25/38412. Zrátané dovedna dostaneme èísla 

vpísané v zelených rámikoch tabu¾ky è. 10,  èo je spoluvlastnícky podiel zomrelého zo 

spoloènej hory. Po rozpoèítaní pre troch dedièov dostávame hodnotu 401/480150, ktorá 

je teda v správnej hodnote uvedená na LV po ROEP. Zistili sme opätovne, �e 

pre�etrením sa nevyhovelo námietke vznesenej v konaní ROEP, pre�etrili sa 

predchádzajúce zápisy v evidencií Správy katastra, hlavne pozemková kniha a údaj 

o vý�ke spoluvlastníckeho podielu na spoloènej hore v Rozhodnutí o dedièstve D 

3272/93 (príloha 8) sa pova�oval za nesprávny, i keï bol vyhotovený na základe platnej 

identifikácie Správy katastra a vpísaný na originále LV v podieloch nesprávne 

identifikovaných správou katastra. Dnes sú v èase zápisu zalo�ené LV 1545, 1546 

zru�ené, a�ak sú neustále k dispozícií  v evidencií. Podiely sa prepísali do LV 1492. 

 Odli�ným príkladom je spoluvlastníctvo Piknovej Paulíny (tabu¾ka è. 9) 

nadobudnuté osvedèením o dedièstve 26D 554/07 so spoluvlastníckym podielom 

410/10670, pôvodne bola zapísaná v takomto podiele aj do LV pred ROEP, av�ak po 

ROEP sa jej spoluvlastnícky podiel záhadne navý�il z  410/10670 na 615,842/10670  

(príloha 1 pod B230) Po preskúmaní dedièského rozhodnutia i�lo skutoène  

o spoluvlastnícky podiel 410/10670 po nebohom Ladislavovi Piknovi. Vyh¾adali sme 

jeho meno v menoslove Pozemkovej knihy pre Trenèianske Teplice (príloha 11). 

Z menoslovu vyplýva, �e bol písaný ako vlastník v ôsmich PK vlo�kách (konkrétne  

v è. 62, 220, 413, 416, 418, 419, 421, 909), kde mohli a nemuseli by� poznaèené aj 

spoluvlastnícke podiely na spoloènom lese. Ich vyh¾adania a pre�etrenie sme 

nepreviedli, toto vykonával ROEP v rámci konania. Pod¾a na�ich predpokladov sa 

v rámci ROEP zistilo, �e nebohý vlastnil viac, ne� sa dedièským rozhodnutím previedlo 

na jeho dedièku. Otázkou je, preèo sa v tomto prípade zapísal aj neprededený podiel na 

dedièku a nezostal písaný na zomrelého, ako to uvidíme v prípade Belicaya v kap. 4.4. 

 Pre�etrili sme tie� podiel spoluvlastníkov evidovaných pod B 216, 217, 218, 219 

(príloha 1) získaný rozhodnutím o dedièstve D 2685/94 po Jozefíne Riedlingerovej. 

Zis�ujeme  nesúlad so stavom pod¾a LV pred ROEP, kde je vpísaný podiel 4 x 

87/10670. Pod¾a PK vlo�ky è. 487 nebohá vlastnila ni��í podiel a to 12.83/1067 v 1/1, 

ktorý by po rozdelení dedièom predstavoval 4 x 32,075/10670. Po vynásobení podielu 

v PK vlo�ke èíslom 400 dostávame podiel 5132/426800, ktorý register ROEP rozdelil 

správne na v LV zapísané spoluvlastnícke podiely 4 x 1283/426800. 
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4.4 Drobenie spoluvlastníckych podielov 

Podmienky drobenia spoluvlastníckych podielov upravuje zákon è. 180/1995 Z.z. 

v tretej èasti Opatrenia proti drobeniu pozemkov v §21 a ïalej, s upresnením v §21  

ods. 2, �e �podmienky drobenia po¾nohospodárskychpozemkov a lesných pozemkov vo 

vlastníctve èlenov pozemkových spoloèenstiev upraví osobitný zákon�, ktorým je zákon 

è. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoloèenstvách. Podrobnej�ie podmienky drobenia 

uvádzame v kapitole 1.8.2. 

 Drobenie sa zvyèajne re�pektuje v listinách doruèených �tátnymi orgánmi. Av�ak 

v zbierke listín správy katastra sme na�li i prípady, kedy sa drobenie nere�pektovalo, 

listina nebola vrátená vyhotovite¾ovi  a zapísala sa v pôvodnom, nezákonnom znení. 

 Príkladom je Osvedèenie o dedièstve D 39/01 po Jozefovi Ehnovi, zomrelom r. 

2000 (príloha 12). Vznikajú �tyri spoluvlastnícke podiely u vlastníkov evidovaných pod 

B159, 238, 239, 240 (porovnaj s prílohou 1). Pôvodný poruèite¾ov podiel 192/10670 sa 

teda rozdelil matematicky správne na 4 x 48/10670 o èom svedèí i zápis v LV pred 

ROEP u spoluvlastníkov pod B106,107,108,109 ka�dý z nich v spoluvlastníckom 

podiele 48/10670. Zákaz drobenia sa nere�pektoval, naviac, podiely zapísané po ROEP 

v súèasnom LV sú u ka�dého z nich na 165/42680, èo po prepoèítaní predstavuje 

jednotlivý podiel 41,25/10670. Preèo? Predpokladáme nesúlad s Pozemkovou knihou. 

 Tro�ka zlo�itej�ie je pre�etrenie Osvedèenie o dedièstve po Kornelií Mi�urovej 

zomrelej r. 2010, evidované pod Z 3888/10 (príloha 13). Vytvárajú sa tu tri 

spoluvlastnícke podiely o vý�ke po 5/3492 u spoluvlastníkov evidovaných pod B259, 

260, 261 (porovnaj s prílohou 1). Pôvodný poruèite¾kin podiel 3/776 a 1/2328 dovedna 

èiní 10/2328, predstavuje tie� 15/3492. Tu sa podiel jednotlivých spoluvlastníkov pri 

zápise prerátal matematicky správne a ka�dému sa zapísal podiel 5/3492, av�ak za 

nere�pektovania zákazu drobenia. Keï�e sme v�ak Korneliu Mi�urovú nena�li na LV 

pred ROEP, vyh¾adali sme ju na LV zalo�enom v ROEP, kde bola naozaj evidovaná 

pod B 59 v spoluvlastníkom podiele 3/776 na základe prepisu z PK vlo�ky è. 863 pod 

B5 a bola tie� evidovaná pod B 60  v spoluvlastníckom podiele 1/2328 na základe 

zápisu Osvedèenia o dedièstve D 1655/94. Predpokladáme, �e spoluvlastnícky podiel 

ROEP pre�etril správne. V LV pred ROEP nachádzame u� zapísaných nových 

majite¾ov ako na LV po ROEP, na podiel 13/10670 u B101,102 a na podiel 14/10670 

pod B100 na základe zápisu Rozhodnutia o dedièstve D 655/92. Spoluvlastnícke 

podiely boli zapísané matematicky správne, av�ak za nere�pektovania zákazu drobenia. 
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 Ïal�ou listinou preukazujúcou drobenie ale i ove¾a významnej�ie nedostatky 

evidencie je Uznesenie Okresného súdu D 178/96 po Jozefovi Polèinovi, zomrelom 

v decembri 1995 (príloha 14). Jeho spoluvlastnícky podiel na spoloèných horách sa 

rozde¾uje na 9/9 ktoré nadobúdajú siedmi dedièia uvedení v tabu¾ke è. 11 oznaèení 

èiernou farbou, takto zapísaní pred registrom ROEP do LV, av�ak na túto listinu sa u� 

vz�ahoval zákaz drobenia, ktoré sa nere�pektovalo. Pozrime sa, èo toto nere�pektovanie 

drobenia  spôsobilo v evidencií. 

 Tabu¾ka è. 11: Prevedenie PK vlo�iek 421, 613 do LV 1492 

nebohý Jozef Polèin PKV 421 PKV 613 LVpred ROEP LV po ROEP 
vlastník 16.50/1067 7.34/1067 podiel B podiel B 

Alexander Belicay 1 24 1 9 0 0 110 2531 3841200 188 

Ko�ík Anton 0 0 0 0 8 10670 136 2880 3841200 233 

Lovás Marek 0 0 0 0 0 0 0 5411 3841200 256 

Ing. Stanislav Korec 1 24 1 9 8 10670 111 5411 3841200 189 

Ján Korec 1 24 1 9 8 10670 112 5411 3841200 190 

Ing. Alexander Korec 1 24 1 9 8 10670 113 5411 3841200 191 

Marián Korec 1 24 1 9 8 10670 114 5411 3841200 192 

Ján Hradiský 1 24 1 9 8 10670 115 0 0 193 

Mária Ko�íková 3 24 3 9 25 10670 116 16229 3841200 194 

 3 8 1 1 73 10670  48695 3841200  
 49,5 8536 58,7 8536    135,264 10670  
 61,9 10670 73,4 10670       
 108,22/8536 = 135,275/10670       

 Súèet spoluvlastníckeho podielu z oboch vlo�iek nebohého (príloha 15, 16) je 

108,22/8536 (tabu¾ka è. 11 zeleným) av�ak hodnota rozèleneného spoluvlastníckeho 

podielu nebohého sa zapísala do LV len v hodnote 73/10670, t.j. opomenul sa zápis 

z PK vlo�ky è. 421.  Podiel dedièky Márie Ko�íkovej bol len trojnásobne vy��í 

v porovnaní s ïal�ími spoludedièmi, po registri ROEP v�ak vzniklo podlomenie takmer 

stonásobne vy��ie, v súèasnosti má evidovaný spoluvlastnícky podiel v hodnote 

1509669/357316000 (príloha 1 pod B 194), èo po prerátaní predstavuje podiel zapísaný 

v tabu¾ke è. 11. Ak by sme vychádzali z trojnásobku, mala by ma� zapísaný podiel 

(3x5411=16233) teda 16233/3841200. V tom prípade by sa re�pektoval prevod 

spoluvlastníctva 135,275/10670 z pozemkovej knihy, takýto podiel Márie Ko�íkovej by 

vlastníctvo po Jozefovi Polèinovi neuzatváral na 135,264/10670, ale na poruèite¾ov 

skutoèný podiel 135,275/10670 a nebolo by nutné navy�ova� podlomenie na obrovské 

èísla. Tuná zlyhala buï matematická presnos� programového vybavenia alebo 

samotného vkladania údajov zhotovite¾om ROEP. Musíme ale vyzdvihnú� prínos 
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registra ROEP, ktorý si chybu v�imol a rie�il ju vzh¾adom na zachovanie vlastníctva 

z h¾adiska logiky i práva správne. Lovás Marek v tabu¾ke è.11 oznaèený modrou farbou 

nadobudol podiel Jána Hradiského darovacou zmluvou evidovanou pod V77/10. Pre 

chybu v zápise zostáva zomrelý Alexander Belicay vlastníkom (príloha 1 pod B188) � 

nako¾ko bol jeho osvedèením o dedièstve D 1025/04 prevedený len podiel 8/10670 

zapísaný v LV pred ROEP na Belicayovú Ru�enu, zapísanú pod B 128, tá ho následne 

previedla Darovacou zmluvou V 399/07 tie� o podiele 8/10670 na Ko�íka Antona, 

v  tabu¾ke è.11 oznaèený zelenou farbou. Ak sa pozrieme do prílohy 1 pod B 233, 

zistíme, �e tento zápis tu existuje v tejto forme, av�ak vo vlastníctve podielu 4/5335, èo 

po prerátaní predstavuje správnych 8/10670. Na Alexandra Belicaya teda chybou 

v zápise zostáva podiel 2531/3841200, ktorý bude mo�né previes� dodatoèným 

dedièským konaním a otvoreným zostáva oprava vlastníckeho podielu Márie Ko�íkovej. 

4.5 Prevody poèas socializmu, parcela 1045, 1096 

Pozemkovokni�ná parcela 1045 o pôvodnej výmere 16 801 m2, bola rozdelená  na 

viaceré podlomenia - vo vlastníctve  urbárnikov sú len podlomenia C KN   

 p.è.1045/1 lesný pozemok  11 209 m2 

 p.è.1045/5 ostatná plocha         57 m2 

spolu  o výmere 11266 m2 (príloha 21). V zbierke listín sme na�li geometrický plán  

è. 485-211-920-62, na ktorom je rukou dopísaná poznámka, �e bol �v EN prevedený, do 

pozemkovej mapy zakreslený�. Ním sa parcela 1045 o výmere 16801 m2 (údaj o výmere 

preèiarknutý, opravený na 14783 m2 ) rozde¾uje na parcely (príloha 17 ):  

 1045/1 o výmere 14595 m2 (výmera je vpísaná ako správna, preèiarknutá je 

pôvodne vpísaná výmera 16613 m2), preèiarknutý údaj svedèí o neskor�ej oprave, 

u� bola odèlenená výmera 2018 m2 parcely 1045/2 (ïalej v texte) 

 1045/3 o výmere 188 m2 Pod¾a zákresu sa neskôr zlúèila s parcelou 1031/1 

a 1033/3, nachádzajúce sa zprava, dnes je èas�ou parciel 1033/3,1033/7,1031/6.  

Mô�me u� len diskutova� o dne�nej legálnosti tohto presunu èasti pôvodnej parcely na 

základe geometrického zamerania v rámci socialistickej evidencie.  

Parcely 1045/10 a 1045/11 (príloha 21) o sumárnej výmere 753 m2 boli zamerané 

GP 244-08283-118-94 a Spoloènos�ou urbárnikov ako vlastníkmi odpredané kúpnymi 

zmluvami V 1693/98 a V 1717/94 právnickej osobe DMD fin s.r.o., v súèasnosti vo 

vlastníctve právnickej osoby DMD Group a.s., sú evidované na LV 761. 
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Pod¾a rozhodnutia ONV fin. Rp. 312/69 registrovaného pod RII 342/69 (príloha 

18 a poznámka v prílohe 19) sa pod¾a GP 762-405-69 z parcely 1045/1 odèleòuje 

výmera 821 m2 a prièleòuje sa k novovytvorenej parcele è. 1045/6, lebo parcela 1045/1 

pod¾a zákona è. 81/49 Zb. SNR pre�la do vlastníctva JRD (JRD v Trenèianskych 

Tepliciach nebolo zalo�ené, majetok prevzalo JRD Om�enie, ktoré r. 1966 zaniklo, 

parcela pre�la do vlastníctva �tátu). V rozhodnutí sa uvádza, �e parcela bola prevedená 

do správy MNV Trenèianske Teplice, ktoré ju dohodou o zriadení práva osobného 

u�ívania pozemku previedlo Mansvetovi Hru�kovi a man�elke Al�bete, dohoda bola 

schválená pod è. Fin.1122/69. Parcela mala pod¾a dohody výmeru 826 m2.  

Dohodou o zriadení práva osobného u�ívania pre Floriána Mitického a man�elku 

O¾gu, registrovanou pod RII 146/65 a zameraním GP 920-0098-64, (príloha 19) vznikla 

parcela 1045/2 o výmere 2018 m2, bola im pridelená rozhodnutím è. Fin. 815/65.  

Ïal�ou dohodou o zriadení práva osobného u�ívania pozemku, registrovanej pod 

RII 78/66 (bez zápisu v prílohe 19) nadobudol Rudolf Ronec a man�elka Irena parcelu 

1045/3 o výmere 888 m2, vytvorenej z parcely 1045/1 zameraním GP 920-00227-65, 

zmena bola prevedená pod¾a GP 229/65 � dohoda je registrovaná pod è. Fin. 339/66. 

Dohodou o zriadení práva osobného u�ívania evidovanej ako RII 77/66 (bez 

zápisu zmien v prílohe 19) sa odèlenila parcela 1045/4 o výmere 875 m2 zameraním GP 

920-00227-65, vlastnícky patriaca Èeskoslovenskému �tátu v správe MsNV a pridelila 

sa Rabèanovi Jozefovi a man�elke Emílií, dohoda schválená rozhodnutím è. Fin.340/66. 

 Preh¾ad delenia pozemkovokni�nej parcely 1045 uvádzame v tabu¾ke è. 12. 

Tabu¾ka è. 12: Sumárny preh¾ad delenia PK parcely 1045  

pk parcela KN parcela výmera [m]2 na základe listiny 
1045     16613 zápis z PK vlo�ky è.12 

  1045/3   188 súèas� parciel.1033/3,1033/7,1031/6 
  1045/1   11209 súèasná výmera na LV 
   1045/6 826 RII 342/69 
   1045/2 2018 RII 145/65 
   1045/3 888 RII 78/66 
   1045/4 875 RII 77/66 
   1045/10 601 V1693/98,V1717/94 

    1045/11 152 V1693/98 
   16757  
  

Treba poznamena�, �e hoci sa výmera parciel javí ako navý�ená, je iba 

nezáväznou, výmera parcely 1045 bola prevzatá z Pozemkovej knihy (príloha 19) 
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a i následné zamerania jej èastí geometrickými plánmi v zmysle platnej úpravy danej 

Katastrálnym zákonom sú len orientaèné, nako¾ko boli vyhotovené pred r. 1995. Treba 

tie� podotknú�, �e v súèasnosti tieto parcely existujú i s novými podlomeniami, ktoré sa 

z nich vytvorili a sú takto zapísané v evidencií.  

O parcele è. 1096 (príloha 21 a 19) existuje úradný záznam zo dòa 8.7.1968, kedy 

sa na MsNV Trenèianske Teplice dostavili opatrovníci bývalých majite¾ov 

Urbárnického spolku obce Trenèianske Teplice, pridelení im na zastupovanie pod¾a §16 

zákona è. 71/67 Zb. oh¾adne vykúpenia parcely 1096. Parcela sa pridelila na výstavbu 

rodinného domu �tefanovi Èervenému s odôvodnením, �e urbársky spolok zanikol, 

èlenovia sú neznámi, nepodarilo sa ich zisti�, preto boli ustanovení opatrovníci. 

S odvolaním sa na zákon è. 2/1958 Zb. SNR, ktorý rie�i výkup a pozemkovú úpravu 

pomerov spoloèných lesov a pozemkov bývalých urbarialistov, komposesorátov 

a podobných útvarov. Na základe Dohody o zriadení práva osobného u�ívania  

registrovanej pod RII 256/68 sa pridelila trom rodinám na výstavbu rodinného domu 

av�ak u� na základe GP bola oznaèená ako parcela 1096/2 s výmerou 688 m2 (príloha 

20). Nehnute¾nos� sa zapísala na LV126. V Dohode i v Rozhodnutí sa uvádza, �e 

pozemok je vo vlastníctve Ès. �tátu a v správe MsNV Trenèianske Teplice.  

Parcela 1096 bola po rokoch vo forme notárskej zápisnice N 84/01 evidovanej pod 

V 1891/01 uzavretej so Spoloènos�ou urbárnikov, pozemkové spoloèenstvo a Ing. 

Jozefom Strakom odkúpená. Pod¾a poznámky na kúpnej zmluve predávajúci nadobudli 

vlastnícke právo k parcele pod¾a zákona è. 229/91 Zb. Vo vlastníctve zvyèajne neplatí 

známe �aj vlk sýty aj ovca celá�. Pozreli sme katastrálne zákresy. V evidencií existujú 

obe parcely, obe v rôznom vlastníctve, le�ia ved¾a seba. Existuje parcela E KN 1096 

lesný pozemok výmery 810 m2 evidovaná na LV 2060 extravilán, ktorá bola urbárnikmi 

odpredaná a existuje aj parcela C KN 1096/2 o výmere 515 m2 ostatná plocha zapísaná 

na LV 126 intravilán, s pôvodnou výmerou 530 m2, pri ktorej je titulom nadobudnutia 

na origináli LV len odkaz na polo�ku výkazu zmien, bez zmienky nadobudnutia 

právnou listinou. Av�ak práve pod¾a tejto polo�ky výkazu zmien sme na�li listinu RII 

256/68 (príloha 20). Ove¾a väè�ie prekvapenie nás èakalo po zobrazení oboch parciel na 

katastrálnej mape. Z prvého poh¾adu je zrejmé, �e výmerou väè�ia parcela v registri E 

nedosahuje ani �tvrtinu výmery men�ej parcely, evidovanej v registri C (príloha 21).  

Pou�ili sme program Koke� na premeranie plochy oboch parciel, C parcela 1096/2 

má výmeru 519 m2, je v relatívnom súlade s LV. E parcela 1096 má výmeru 123,4 m2  

ve¾ký nesúlad so súborom popisných informácií po spracovaní registra ROEP. Ve¾kou 
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dilemou zostáva fakt, �e parcela 1096/2 hoci bola urèená na výstavbu rodinného domu 

v r. 1968 zastavanou nie je, bez akejko¾vek poznámky na origináli LV � stavba teda 

nebola nikdy evidovaná, nemohla by� ani odstránená. Zmena druhu kultúry z lesnej 

plochy na ostatnú plochu bola vykonaná a� v r. 2002 na základe Rozhodnutia 

Okresného úradu Trenèín. Stavba stojí na susednej parcele 1097 s výmerou 836 m2. 

Pôvodne sa táto parcela nachádzala v PK vlo�ke è. 827 a bola zastavaná domom, vo 

vlastníctve Márie Juriòákovej, po ktorej ju dedením nadobúdali viacerí dedièia, ktorí  

r. 1966 uzavreli Dielèiu a kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa vlastníkom stal jeden  

z dedièov Jozef Dobo� a následne ju odpredal trom rodinám v r. 1967. Tieto tri rodiny 

boli toto�né s nadobúdate¾mi parcely 1096/2 v r. 1968.  

4.6 Vyvlastnenie urbárskych lesov pod¾a z. 81/1949 Sb 

Stanoviskom Okresného úradu, odboru pozemkového, po¾nohospodárstva a lesného 

hospodárstva zo dòa 17.11.1997 bola zamietnutá �iados� �tátnych lesov Trenèín 

o vyhotovenie geometrického plánu, nako¾ko bol stav neidentický so stavom právnym 

(re�tituèným). Ïalej sa uvádza �e �Urbárskej spoloènosti Trenèianske Teplice nevznikol 

re�tituèný nárok, vzh¾adom k tomu, �e ich vlastníctvo nepre�lo do vlastníctva �tátu ani 

po¾nohospodárskeho dru�stva�. Re�tituèné dokazovanie dosia¾ nebolo uzavreté a je 

v konaní, nutné sú v�ak súdne rozhodnutia.  

Tak�e nájs� spôsob domáhania sa vlastníckych práv, ktoré urbárnici nikdy 

nestratili pod¾a práva, nako¾ko lesný majetok sa riadi pod¾a zákona è. 2/1958 Zb. je 

naozaj �a�ké. Ich majetok toti� u�ívali �tátne lesy Trenèín av�ak MsNV Trenèianske 

Teplice prevzal majetok JRD Om�enie po jeho zániku r. 1966, kam vraj tieto parcely 

boli zaèlenené a pre�li do vlastníctva Èeskoslovenského �tátu v správe MsNV 

Trenèianske Teplice (viï príloha 18). Zákon è. 2/1958 Zb. toto nepripú��al. Pod¾a MN 

(2006) pozemky na ktoré sa vz�ahoval zákonný èlánok XIX/1898 (príloha 19) sú vo 

vlastníctve fyzických osôb - pôvodných èlenov spoloèenstva, ich dedièov. Tieto 

nehnute¾nosti, resp. ich podiely, mô�u by� vo vlastníctve iných subjektov, najmä �tátu, 

ak boli dotknuté osobitnými predpismi, napr.:  

 skonfi�kované pod¾a nariadenia SNR è. 104/1945 Zb. 

 vykúpené pod¾a zákona è. 46/1948 Zb. o novej pozemkovej reforme 

 zo�tátnené pod¾a §8 ods. 2 zákona è. 169/1949 o vojenských obvodoch 

 vyvlastnené pod¾a stavebného zákona alebo iných predpisov 
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Prevody vlastníctva k nehnute¾nostiam vykonané zákonom è. 330/1991 Zb. §22 sú 

oslobodené od poplatkov a daní. Podobnú klauzulu poskytuje i zákon è. 180/1995 Z.z. 

§27, kedy konanie pod¾a tohto zákona je oslobodné od správnych poplatkov. Týka sa to 

aj zmlúv uzavretých s SPF o bezodplatnom prevode vlastníctva podaných na Správu 

katastra vkladom pri poskytnutí náhradného pozemku oprávneným osobám v re�titúcií, 

ktoré splòajú jej podmienky. Navrátené mô�u by� nehnute¾nosti, ktoré pre�li na �tát 

alebo inú právnickú osobu aj v dôsledku odòatia bez náhrady pod¾a dôvodov, 

uvedených v tabu¾ke è. 13. 

Tabu¾ka 13: Dôvody navrátenia odòatých nehnute¾ností  

pod¾a z. SNR è. 81/1949 Zb. o úprave  z. 229/1991 Zb, §6 ods. 1, pís.d 
pasienkového majetku  z. 503/2003 Z.z., §3 ods. 1, pís.d 
pod¾a z. SNR è. 2/1958 Zb.o úprave spoloène 
u�ívaných lesov  

z. 229/1991 Zb, §6 ods. 1, pís.e 
 

prevzatím nehnute¾ností bez právneho dôvodu   z. 229/1991 Zb, §6 ods. 1, pís. p 
  z. 503/2003 Z.z., §3 ods. 1, pís.o 
odovzdania do vlastníctva dru�stva  z. 229/1991 Zb, §6 ods. 1, pís. s 
  z. 503/2003 Z.z., §3 ods. 1, pís.r 
prevodu na �tát spoloène u�ívaných singulárnych  z. 229/1991 Zb, §6 ods. 1, pís. u 
lesov a lesných dru�stiev z. 503/2003 Z.z., §3 ods. 1, pís.f 

 

Majú sa vyda� spoluvlastnícke podiely odòaté bez náhrady postupom pod¾a 

zákona è. 81/1949 Zb. (§37 z. 330/1991 Zb. + §6 ods.1 pís.d z. 229/1991 Zb.). Naozaj 

v na�om prípade tieto lesy boli odòaté pod¾a zákona o úprave pasienkového majetku 

bývalých urbárnikov, otázkou v�ak zostáva, èi  pod¾a tohto zákona mô�u by� aj vrátené, 

rozhodnutie vydá Obvodný pozemkový úrad. Odpoveï nachádzame ïalej pod¾a dikcie 

zákona, �e oprávnenou osobou je �tátny obèan SR (z. 229/1991 Zb. §4 ods.1) ktorého 

po¾nohospodárska pôda a stavby pre�li na �tát èi iné právnické osoby od 25.2.1948 do 

1.1.1990 odòatím bez náhrady aj pod¾a zákona è. 81/1949 Zb. pasienkový majetok a aj 

pod¾a zákona è. 2/1958 Zb. spoloène u�ívané lesy (§6 ods.1 z. 229/1991 Zb.).  

Súd v�ak musí rozhodnú�, ak nadobudla vlastníctvo fyzická osoba od �tátu alebo 

inej právnickej osoby (§8 ods.1 z. 229/1991 Zb.), teda odòatím bez náhrady ako 

pasienkového  majetku  rovnako  i spoloène u�ívaných lesov (podrobnej�ie v §6), ak na 

tieto fyzické osoby bolo vlastníctvo prevedené alebo bolo zriadené osobné u�ívanie.  

Keï�e v�ak boli zastavané, nemo�no tieto pozemky vyda� (§11 z. 229/1991 Zb.). 

Oprávnenej osobe sa prevedú bezodplatne do vlastníctva iné pozemky vo vlastníctve 
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�tátu v primeranej výmere a kvalite, ako boli jej pôvodné pozemky ak s tým súhlasí, 

prípadne sa jej poskytne náhrada v peniazoch (§11 ods.2. z.229/1991 Zb.). 

Dokonca i nový re�tituèný zákon è. 503/2003 Z.z. v §6 ods.5 umo�òuje vráti� 

náhradný pozemok za pozemok pôvodný, ktorý bol spoloènou nehnute¾nos�ou a bol 

súèas�ou lesného pôdneho fondu, prípadne finanènú náhradu na základe rozhodnutia 

Obvodného pozemkového úradu. Ak bol pôvodný pozemok súèas�ou spoloènej 

nehnute¾nosti a patril do lesného pôdneho fondu, náhradný pozemok poskytne správca 

lesného majetku vo vlastníctve �tátu (§6ods.5. z. 503/2003 Z.z.). Tento re�tituèný zákon 

uva�uje len s odòatím bez náhrady pod¾a zákona è. 81/1949 Zb., èo ná� prípad spåòa. 

Na okraj uvádzame, �e okrem parciel 1045/2,3,4,6, a parcely 1096/2 popísaných 

v kap 4.5 aj parcela 1095 v katastrálnej evidencií vedená ako lesný pozemok  vo 

vlastníctve èlenov Urbárskeho spoloèenstva je dnes rozkúskovaná, ohradená 

a v osobnom u�ívaní obèanov, ktorí k nej mali poèas socializmu zalo�ené evidenèné 

listy. Pod¾a súhrnnej identifikácie parciel vyhotovenej registrom ROEP existuje parcela 

registra E è. 1095 vo vlastníctve urbárnikov, ktorá je rozèlenená na parcely registra C  

è. 1095/1,2,3,4 bez zalo�ených LV. Zvlá�tnos�ou, ktorá sa udiala v minulosti  je i jeden 

z prevodov so zaznaèenou zmenou na PK vlo�ke è. 12 (príloha 19) pod RI 1163/71. 

Zmluvu sme vyh¾adali, je to Darovacia a kúpna zmluva aj oh¾adne parciel 1095/2,3. 

Poèas socializmu boli predå�ením susedných pozemkov s rodinnou zástavbou a boli tie�  

predmetom právnych úkonov. K zápisu týchto èastí urbárskej parcely na LV v�ak 

nedo�lo, zmluva sa zapísala len v èasti, ktorá sa previes� dala. 

Pasienkovým majetkom uvedeným na LV 1487 urbárnikov je i viacero lesných 

nehnute¾ností, ktoré boli pridelené bývalým urbárnikom ako náhrada za nedostatok 

pasienkov pri urbárskej segregácií prípadne bola neskor�ím u�ívaním zmenená kultúra. 

Niektoré z nich v rámci socializácie boli za finanènú náhradu alebo bez náhrady 

pridelené  na výstavbu rodinných domov i pre iné úèely. Názorovo si vypomô�eme 

rozsudkom krajského súdu 13C 582/1995 o nezákonnom odòatí urbárskych parciel 

patriacich do pasienkového nedelite¾ného vlastníctva Spoloèenstva urbárnikov 

Trenèianske Teplice. Nutné je v�ak poznamena�, �e v slovenskom právnom poriadku 

nie sú prípustné súdne precedensy.  

V rozsudku sa spomína, �e sa nemo�no odvoláva�, �e neu�ívanie  nehnute¾ností 

mo�no pova�ova�  za opustenie majetku ako to je uvedené v §453 ods.2 OZ. Zákonným 

spôsobom nedo�lo k odòatiu vlastníckeho práva a rozhodnutie ONV �e opustený 

majetok prepadá do vlastníctva �tátu a mo�no ho prideli� do osobného u�ívania je 
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absolútne neplatným právnym úkonom, k prevzatiu parciel do�lo �tátom bez právneho 

dôvodu. Parcely neboli nikdy legálne odòaté, nastal rozpor s §39 OZ pod¾a ktorého 

�Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo úèelom odporuje zákonu alebo 

ho obchádza...� Re�tituèné zákony majú voèi v�eobecnej obèianskoprávnej úprave 

prednos� a zvyèajne aplikáciu v�eobecného predpisu vyluèujú. �pecifikom prevzatia 

veci �tátom bez právneho dôvodu je, �e právne opatrenia minulého re�imu platia, av�ak 

úlohou z. 229/1991 Zb. nie je legalizova� absolútne neplatné právne úkony, keï�e by 

tak do�lo k vzniku nových krívd. Popri nároku na vydanie veci pod¾a re�tituèných 

zákonov nemo�no vylúèi� ani nárok na ochranu vlastníckeho práva pod¾a Obèianskeho 

zákonníka. Súd týmto priznal vlastníctvo viacerých parciel Pozemkovému spoloèenstvu 

av�ak v súèasnosti je vlastníkom Mesto Trenèianske Teplice a súkromné osoby, 

nako¾ko neustále prebiehajú súdne dokazovania.  

4.7 List vlastníctva nie je zalo�ený ako Spoloèná nehnute¾nos� 

Tento nedostatok sa vyskytuje èastej�ie v evidencií katastra nehnute¾ností. 

Jednoduchým spôsobom a písomnou �iados�ou o zmenu je mo�né túto nezrovnalos� 

v evidencií odstráni�. Zvlá�tnym v�ak je, �e pri registri ROEP si túto formálnu vadu 

spracovate¾ a ani správny orgán nev�imol a neodstránil ju (príloha 19).   

4.8 Nástupníctvo politickej obce Trenèianske Teplice 

Na jednej z kúpnych zmlúv uzavretej 28.2.1941 kupovali v�eobecne obèania lesný 

majetok v hárku 548, 1756. Vystupovali ako Politická obec Trenèianske Teplice a ako 

kupujúci boli zastúpení starostom, notárom a obyvate¾mi Trenèianskych Teplíc. 

O Obciach bývalých urbárnikov sa dozvedáme i od Fajnora a i.,  (1989) v zmysle, �e 

takáto obec vystupuje ako organizovaná spoloènos� a tie� �Obecenstvo bývalých 

urbárnikov kým nie je organizované pod¾a zák. èl. XIX/1898 a X/1913 zastupuje 

v pasívnych sporoch starosta obce, v aktívnych sporoch povereník. Spoloèné patriènosti 

sú spoloèným vlastníctvom bývalých urbárnikov a ich právnych nástupcov aj vtedy, ak 

ich omylom na meno obce zapísali v pozemkovej knihe.� Av�ak nedozvedáme sa tu 

o neskor�om nadobúdaní urbárskych nehnute¾ností konkrétne kúpnou zmluvou.  

 Na základe súdneho uznesenia  z 8.2.1960 prechádza vlastníctvo Politickej obce 

Trenèianske Teplice nadobudnuté mnohými listinami v rozpätí rokov 1930-1943 

evidované vo vlo�ke 854 na Èeskoslovenský �tát, v správe odboru pôdohospodárstva 

rady ONV v Trenèíne. 20 konkrétne pomenovaných parciel sa administratívnou 
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dohodou 1/1959 odovzdalo Rade MNV Trenèianske Teplice a prepísali sa do vlo�ky 

1040. 29 parciel sa prepísalo do vlo�ky 1027 na základe §5 a 7 nariadenia 81/58 Zb.. 

Existuje tu okrem týchto i viacero predo�lých men�ích prevodov parciel.  

Pomenovanie Hárky je uvedené v kúpnej zmluve ale po vyh¾adaní ide 

v skutoènosti o PK vlo�ky s tými istými èíslami a nehnute¾nos�ami. Katastrálne územie 

Trenèianske Teplice má zjednotený operát s pozemkovokni�nými vlo�kami a hárky 

nikdy neboli zakladané. Nástupníctvo Politickej obce Trenèianske Teplice pre jeho 

spornos� bude nutné rozrie�i� súdnou cestou. 

Urbárnici sa okrem sporov o nástupníctvo dr�ia zoznamu parciel v Urbárskej 

tabuli (príloha 4) a zoznamu vlastníkov po komasácií Közös Legelöis erdö z r.1890. 

4.9 Poukáza� na klady registra ROEP 

Pre Stálu komisiu pre kataster v Európskej únii PCC (Permanent Committee on 

Cadastre in the European Union) je kataster k¾úèovým pre budovanie európskej 

infra�truktúry priestorových dát INSPIRE s cie¾om nielen harmonizova� koncepty 

vlastníckych a iných práv k parcelám, ale zamera� sa na geometrické aspekty, 

prezentované v národných systémoch �tátov EÚ a prepoji� ich na národné registre (ako 

atribút parcely) s väzbou na iné medzinárodné organizácie. Pod¾a Konferencie o PCC, 

(2010) boli vydané  smernice Európskej komisie pre dostupnos�  priestorových dát:  

 Smernica Aarhus (Directive 2003/4/EC on public access to environmental 

information (Aarhus)  

 Smernica PSI (Directive 2003/98EC on the re-use of public sector information)  

 Smernica INSPIRE (Directive 2007/2/EC establishing an infrastructure for spatial 

information in the European Community)   

Ve¾kým prínosom konania ROEP je potreba a nutnos� ma� jednotnú, záväznú 

a vierohodnú evidenciu nehnute¾ností s vylúèením nejasností a pochybností 

o vlastníctve prípadne  polohovom umiestnení parciel. Takto spracovaná evidencia je 

prístupná �irokej verejnosti prostredníctvom internetového portálu bezplatne.  

V mnohých katastrálnych územiach Slovenska sú platným operátom dva registre: ruène 

vedené pozemkové knihy, aj listy vlastníctva v digitálnej forme. Pri prevodoch 

nehnute¾ností vpísaných e�te v Pozemkovej knihe je nutné na základe poplatkov získa� 

z nich výpisy a da� si vyhotovi� identifikáciu parciel prípadne geometrické zameranie, 

aby mohlo dôjs� k prevodu vlastníctva následnou zmluvou, èo dostatoène komplikuje 

vo¾nos�  a rýchlos� v nakladaní s vlastníctvom.  
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Cie¾om registrov je zákonná kompletizácia evidencie nehnute¾ností, nako¾ko 

v minulosti bolo u�ívanie nadradené vlastníctvu, s nepovinnou evidenciou, drobením, 

duplicitou vlastníctva, len orientaènou výmerou a  zákresmi parciel... 

Pod¾a urbárskych lesných nehnute¾ností z LV 1492 zis�ujeme, nako¾ko je 

nevierohodný stav evidovaný u� pred registrom ROEP na liste vlastníctva. Je nutné 

oceni� prínos v identifikácií mnohých vlastníkov z Pozemkovej knihy a doplnení 

mnohých chýbajúcich údajov o vlastníctve vy�etrených komisiou s postupným 

dopåòaním obèanmi zaujímajúcimi sa o svoje alebo o vlastníctvo po svojich predkoch.  

Treba v�ak poukáza� i na nutnos� register doladi�, nespolieha� sa len na 

predpísané odovzdávané doklady pre jeho zapracovanie a tabu¾kové zostavy, ktoré 

rie�enie následných s�a�ností a �iadostí o pre�etrenie neosvetlia. Je síce jednoduché veci 

nekomplikova� a prevzia� aj neprevzate¾né chyby, av�ak cena za ich neskor�iu nápravu 

je prive¾mi vysoká a zodpovednos� zostáva tri roky od zápisu registra na komisií, 

správnom orgáne a neskôr len na príslu�nej Správe katastra èi súdnych rozhodnutiach.    

4.10 Opravy chyby v katastrálnom operáte 

V náleze Ústavného súdu SR (2006) bolo vysvetlené, �e pod¾a Ústavy SR (èl. 46 

ods.1,2) ka�dý sa mô�e domáha� zákonným postupom svojho práva na nezávislom  

a nestrannom súde, v istých prípadoch na iných orgánoch SR. Mô�e sa obráti� na súd, 

aby preskúmal zákonnos� takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci 

súdu nesmie by� vylúèené preskúmanie rozhodnutí o základných právach a slobodách.  

Jednou zo základných zásad spravovania katastra je súlad právneho a skutoèného 

stavu. Zákon zakotvuje mo�nos� opravy chybných údajov, najmä z dôvodu, �e kataster 

ako �tátny verejný informaèný systém, musí poskytova� pravdivé informácie. Správa 

katastra má právomoc skúma� predlo�ené verejné a iné listiny na základe ktorých 

vzniklo, zmenilo sa, zaniklo právo k nehnute¾nosti len z formálneho h¾adiska, t.j. len ak 

ide o chyby v písaní, poèítaní a iné zrejmé nesprávnosti a z h¾adiska nále�itostí §42 KZ. 

Ak zistí chybu, vráti listinu vyhotovite¾ovi, prièom na liste vlastníctva zostane 

vyznaèené, �e právo k nehnute¾nosti je dotknuté zmenou (Katastrálny zákon, 2005). 

Úèelom je dosiahnutie súladu medzi skutkovým a právnym stavom, tým i právnej 

istoty a zákonnosti. Ide o výluène nesporové konanie, obsahom nemô�e by� rie�enie 

vlastníckych (vecnoprávnych) sporov, èi rozhodovanie o urèení práva k nehnute¾nosti, 

na èo sú príslu�né len súdy. Opravujú sa len údaje katastra (§ 7 katastrálneho zákona)  

a chybne zakreslené hranice pozemkov v katastrálnej mape, nie napr. údaje pozemkovej 
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knihy (Feèík, 2009). Pokia¾ je ROEP schválený rozhodnutím  správneho orgánu a od 

zápisu registra uplynuli tri roky, chybu mo�no odstráni�  len súdnou  cestou. Do troch 

rokov od zápisu registra mo�no opravu chyby uskutoèni� pod¾a §7 ods.6 zákona  

è. 180/1995 Z.z. (Konferencia o katastri nehnute¾ností, 2008). 

Ak je vlastnícke právo vpísané na liste vlastníctva, platí princíp, �e v�etky verejné 

a iné listiny musia vychádza� z údajov katastra. Ak listina z údajov katastra nevychádza 

a svedèí o práve v prospech inej osoby � duplicita, správa katastra zapí�e pod¾a §39 ods. 

2 do LV poznámku, �e hodnovernos� bola spochybnená a vyzve strany na uzavretie 

dohody pod¾a §51 Obèianskeho zákonníka, v prípade nedohody je mo�né spor rozrie�i� 

súdnou cestou. Oprava výmery parciel registra E sa umo�òuje neformálnym spôsobom 

bez rozhodnutia (Katastrálny zákon, 2005). Skupiny chýb v katastrálnom operáte pod¾a 

§59 ods.1 Katastrálneho zákona roztriedil Feèík, (2009): 

 chyby spôsobené vlastnou èinnos�ou - oprava údaju katastra rozporného  

s verejnou a inou listinou, výsledkami pre�etrovania zmien údajov katastra, alebo 

s výsledkami revízie údajov katastra (§ 59 ods. 1 písm. a) a oprava chybne 

zakreslených hraníc pozemkov (§ 59 ods. 1 pís.b) 

 oprava oprava údajov katastra spôsobené chybami v písaní a poèítaní a inými 

zrejmými nesprávnos�ami v písomných vyhotoveniach právnych úkonov, vo 

verejných listinách a v iných listinách (§ 59 ods. 1 pís.c) 

 Zákonom je teda umo�nená oprava chyby v katastrálnom operáte. Ako v�ak 

zosúladi� vlastníctvo 243 spoluvlastníkov, ktorých star�ie a nov�ie doklady 

o vlastníctve si vzájomne a èasto i výrazne odporujú? Ako upravi� na prijate¾nú mieru 

spoluvlastnícke podiely zaokrúh¾ovaním tak, aby keï�e je základom pozemková kniha 

sa jej aspoò sèasti pridà�ali (i jej podlomení � v na�om prípade 1067, prípadne nov�ích 

10670) a podlomenia sa po spracovaní ROEP v snahe o bezvýznamnú a neúèelnú 

matematickú presnos� nedostávali na miliardovú astronomickú hranicu? Keï�e existuje 

mo�nos� prevzatia chýb i v spoluvlastníckych podieloch, nebolo by vhodnej�ím 

prevzia� vhodne zaokrúhlené spoluvlastnícke podiely, èím by sa podarilo uzavrie� LV 

na celok? V istých èiastkových spoluvlastníckych podieloch sa spracovate¾ registra 

sna�í o matematickú správnos�, v druhých podieloch matematickú správnos� poru�uje, 

o èom sme sa aj presvedèili. V písomnom operáte chýbajú záznamy, odkazy na listiny, 

podiely v nich zistené. Následne chýba i mo�nos� veci rie�i� a rozrie�i�. Evidencia sa 

stáva roztrie�tenou, nesúladnou a nejasnou, pokrivkáva i v hodnovernosti a záväznosti, 

èo urèite cie¾om ROEP nie je a nesmie by�.  
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5 Resumé 
Rie�enie vlastníckych vz�ahov urbárskych lesov - Solution of the ownership of common forests 

Abstrakt  

Incomplete evidence prevents disposal of the property as a whole. Urbarian forest 

property is a model example to demonstrate the benefits and the necessary corrections 

records prepared by the renewed land Registries. Found inconsistencies and corrections 

without justification complicate the investigation The cadastral office and future legal 

acts. If we accept by decision to adopt unadopting errors too, we can proceed to the 

possibility/need the co-ownership shares round off, which would register make 

transparent, simplified, allowing easy control and its justifiability after longer time. On 

example of Urbarian forest property we defined a simple extrapolation the most 

common irregularities. We analyzed the problem from the complex to the simple 

according to partial and random events and we tried to decipher them. 

Úvod 

Vo vývoji pozemkových vz�ahov na Slovensku sa v stredoveku sformovala a dodnes 

zachovala zvlá�tna forma spoloèného u�ívania pozemkov s názvom urbár. Princíp 

fyzickej nedelite¾nosti bol prevzatý do platnej legislatívy. Mô�e táto �nemoderná� 

my�lienka nájs� svoje opodstatnenie a úèel i dnes? Na prvý poh¾ad sa zdá, �e viazané 

vlastníctvo obmedzuje. Túto pôdu v�ak mo�no prenajíma� alebo ju obhospodarova� 

v rámci spoloèenstva, lesy tak nie sú drancované, sú dobre spravované. Spoloèné 

vlastníctvo slú�i ako úèinný regulátor medzi osobnými záujmami jednotlivcov 

a v�eobecným záujmom ochrany prírody a zve¾aïovania lesa, s èím sa potýkajú 

v rozvojových i  vyspelých ekonomikách. Potrebné a nevýhnutné je doladi� evidenciu 

vlastníctva, svoje práva toti� nemô�e uplatòova� ten, kto o nich nevie. Pokú�ame sa 

naznaèi� mo�né korekcie registrov spoèívajúce v ideovom doladení raz vy�etrených 

podielov, usilujeme sa  poukáza� na najèastej�ie sa vyskytujúce chyby. Sna�íme sa 

vyvola� otázku primeraného zaokrúh¾ovania spoluvlastníckych podielov, keï�e 

prioritou by malo zosta� uzavretie listu vlastníctva na celok a nie pový�i� matematickú 

presnos� prepísania pozemkovej knihy. Táto sa ve¾mi èasto v drobnostiach odli�uje od 

právnych listín, ich neskor�ej evidencie a obèas sa lí�i viac, ne� je akceptovate¾né. 

Vznik a vývoj urbárskeho vlastníctva. Vlastníctvo patrilo zemepánovi, poddaní mali 

len u�ívacie a po�ívacie práva dominikálií (Luby, 2007). Po zru�ení poddanstva sa 

poddaný stal plným vlastníkom, za ú�itky a pracovnú povinnos� mu pripadol nediel 
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bezplatne, vrchnostiam sa priznala náhrada (Gábri�, 2008). Pozemkovokni�nou úpravou 

sa stav fixoval právne perfektne (�tefanoviè, 2006). Vzniklo vlastníctvo urbárske - 

viazané (�tefanoviè, 1999). Predpokladom úspe�nosti hospodárenia v lesoch bola 

záruka nedrobenia lesnej pôdy. Príslu�nos� z lesa nebolo mo�né rozdeli� (Bencsik, 

1933), vlastnícke podiely mohli by� scudzované (Urbárske lesy, 1958). Rozdrobenos� 

spoluvlastníckych podielov v�ak vyvoláva stav, ktorý sa dá len obtia�ne alebo vôbec 

technicky evidova� (Horòanský, 1999). V istých krajinách vlastníctvo lesných plôch 

bolo oznaèené ako vlastnícky status nepoznaný. Pod¾a Schmithüsena a i. (2008) podiel 

�iného vlastníctva� sa nachádza v Nemecku (383 500 ha), Maïarsku (2 240 ha)  

a Slovensku (113 000 ha). Lesy spoloèenstevné v r. 2009 tvorili 25,61% (495 051 ha) 

z celkovej plochy lesov SR (Konôpka, 2010). O tom èi lesy spadajú pod re�im 

urbárskeho spolkového práva rozhoduje právna úprava spoluvlastníctva najmä zák. èl. 

XIX/1898 o �tátnom spravovaní obecných a iných lesov a hô¾ (�tefanoviè, 1999). Dnes 

má urbárske právo základ v zákone o pozemkových spoloèenstvách, definujúcom jeho 

re�im odli�ne od obèianskeho a obchodného zákonníka (�tefanoviè, 2006). Právo 

posudzuje vlastníctvo tak, ako je zaevidované a zapísané v dokladoch a charakterizuje 

ho ako vô¾ový vz�ah (�vantnerová a i., 2005), av�ak pre spo¾ahlivos� katastra má 

význam kontinuita vývoja, preto�e niektoré právne vz�ahy neboli právne evidovate¾né, 

nevz�ahovali sa k reálnym pozemkom a prekrývali sa s inými právnymi vz�ahmi 

(Horòanský, 1999). Praktizovanie odli�ných vlastníckych vz�ahov má silný vplyv na 

dynamické zmeny v krajinnej �truktúre (Daolang a i., 2010). Schmithüsen a i. (2008) 

priznáva, �e vlastnícka fragmentácia lesného majetku je nepriaznivá pre udr�ate¾né 

obhospodarovanie lesov. Majitelia sa nezdru�ujú a nepredkladajú dokumenty týkajúce 

sa ich majetku a nemô�u sa dovola� svojich práv. Moravèík a i. (2009) navrhuje 

zabezpeèi� oprávnené záujmy vlastníkov lesov zosúladením evidencie katastra 

nehnute¾ností so skutoèným stavom so zvý�ením ich rozsahu v rámci projektov 

pozemkových úprav. Bezák a i., (2006) dopåòa, �e problémová je i kontroverzná 

legislatíva, ktorá limituje mana�ment krajiny, zameraný na zastavenie straty 

biodiverzity a zachovanie typickej krajinnej mozaiky regiónu. 

Metodika práce a metódy skúmania  

Vyu�ili sme písomnosti, listinné zdroje zbierky listín Správy katastra Trenèín, 

Pozemkovú knihu a jej operát, súbor popisných a geodetických informácií, programové 

vybavenie. Podklady sme vyh¾adávali náhodne pod¾a konkrétneho rie�eného problému. 

Riadili sme sa tzv. sedliackym rozumom za vyu�itia tabu¾kového programu Excel, 
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ktorým sme nejednotné spoluvlastnícke podiely 243 vlastníkov evidovaných na 

urbárskom liste vlastníctva (LV) 1492 k.ú. Trenèianske Teplice previedli na spoloèného 

menovate¾a a porovnali s evidenciou na LV pred konaním ROEP. Zámerne sme 

odmietli vyu�i� �tatistické metódy (variaèné rozpätie, rozptyl, korelaènú analýzu...). 

V práci bolo mo�né len poukáza� na èiastkové problémy zapracovania vlastníctva.  

Výsledky 

Identifikácia vlastníkov, zápis listín, doplnenie údajov  

Takmer 3 roky po zápise ROEP je v dne�nej evidencií 45 zomrelých osôb. Ide 

o vlastníkov  prepísaných z pozemkovej knihy ale i s nov�ími titulmi nadobudnutia � 

s uvedeným dátumom úmrtia r. 1959 a� 2006. Evidované �màtve du�e� znemo�òujú 

nakladanie s nehnute¾nos�ou ostatným známym spoluvlastníkom. Aj po zápise nov�ích 

listín sa vyskytuje neznáma adresa prípadne neuvedený dátum narodenia a preto  

s vyznaèenou správou SPF. Zostáva na vlastníkoch, ich právnych nástupcoch o správnu 

a aktuálnu evidenciu sa zaujíma� a po�iada� príslu�nú správu katastra o doplnenie 

osobných údajov, o zápis neevidovaných listín, o opravu vyskytnutých nesúladov 

(preklepy v mene). Pri informaènom preh¾adávaní vlastníctva je nutné zoh¾adòova� aj 

modifikácie mien. Na  konanie a nápravu je nutný podnet zvonka. 

List vlastníctva nezalo�ený na celok t.j. 1/1 hoci v evidencií je fiktívny nezistený 

vlastník bez vy�etreného titulu nadobudnutia. Chýba a nebol vlastnícky do�etrený 

spoluvlastnícky podiel 11637,1/3841200 èo predstavuje 0,303 %. Na prepoèet sme 

zámerne nepou�ili najvy��ie podlomenie, predpokladali sme, �e je nesprávne a nereálne.  

Aby sme súèasnú evidenciu mohli porovna� s evidenciou minulou, za základ sme vzali 

LV v písomnej forme. Pôvodne bol zalo�ený v celosti na 1/1 na Spoloènos� urbárnikov 

Trenèianskoteplického katastra. Neskôr po zápise menoslovu a zakladate¾skej listiny 

bolo vpísaných 89 èlenov urbariátu. Pod¾a sèítania pred konaním ROEP chýbal podiel 

198/10670. Nevyskytuje sa tu iné podlomenie ne� 10670. Aktuálny menoslov 

Spoloènosti urbárnikov je zalo�ený na 10260/10670 s dvoma nejasnými zápismi 

podielov. V segregaènej listine Urbárskej tabuli Trenèianskych Teplíc, ktorou bývalí 

poddaní získali nehnute¾nosti je zapísané: 660/88 sedliackych a 407/88 hofierskych 

usadlostí (spolu 1067/88). V pozemkovej knihe máme iba podlomenie 1067. Náhodnou 

lustráciou pozemkovokni�nej vlo�ky sme sa presvedèili, �e evidencia Pozemkovej 

knihy nebola uzavretá na 1/1. Preto ak túto evidenciu berieme ako základ, musí nám 

nutne vychádza� i neuzavrenos� LV na 1/1. Av�ak s korekciou takýchto neúplností sa 

neuva�uje ani v zákone è. 180/1995 Z.z. a ani v MN na spracovanie ROEP, hoci je daná 
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mo�nos� dovy�etrovania z archívnych dokladov. Keï�e je mo�nos� prevzia� i chyby 

kvalifikované ako neprevzate¾né, rozhodnutím správneho orgánu ich prekvalifikova� za 

prevzate¾né, vyu�ila sa, i keï fiktívny vlastník nerie�i uzavrenos� LV. 

Pre�etri� podlomenia spoluvlastníckych podielov  

Pre�etrili sme náhodne vybrané spoluvlastnícke podiely evidované na LV pred konaním 

ROEP (tabu¾ka è.1). Niektoré boli v LV po ROEP krátené, a to výrazne (èerveno 

oznaèené), iné boli navý�ené (modro oznaèené). Krátený bol podiel pre chybu 

v identifikácií parciel vyhotovenej pre dedièské rozhodnutie (�lo o nejasný zápis èitate¾a 

podielu s bodkou, dvojbodkou napr. 7.33/1067), údaj v rozhodnutí sa pova�oval za 

nesprávny a podiel na LV sa zosúladil s pozemkovou knihou. Podobne sa upravil 

prededený podiel v nesúlade s pozemkovokni�nou vlo�kou. 

 Tabu¾ka è. 1: Porovnanie niektorých spoluvlastníckych podielov pred a po ROEP 

Vlastník B LV pred ROEP B LV po ROEP 
Beznáková Mária 2 152 10670 198 3438 240075 152,8 10670 
Liko Peter 13 55 10670 141 1 388 27,5 10670 
Liko Peter - 0 10670 142 1 388 27,5 10670 
Púèková Mária 94 15 10670 174 5 1164 45,8333 10670 
Je�o Juraj 7 18 10670 147 1 582 18,3333 10670 
P�enák Ján 18 10 10670 119 1 776 13,75 10670 
Reháková Anna 27 63 10670 132 401 480150 8,91111 10670 
Piknová Paulína 142 410 10670 230 73901 1280400 615,842 10670 
Veselý Jozef 29 10 10670 133 401 480150 8,91111 10670 
Kotúèová Anna 30 43 10670 106 4033 1280400 33,6083 10670 

spolu   776 10670       952,99 10670 

 

Navý�enie podielu smerom nahor sa vyskytlo pre chybu zápisu v pozemkovej 

knihe (na strane B zápis podielu 30/444, ostatné podiely sú 144) register ho opravil bez 

poznámky. Nesprávny podiel bol prededený r. 1998 � súèasný zápis na LV zodpovedá 

Pozemkovej knihe a nie osvedèeniu o dedièstve � paradoxne bez nutnosti dodatoèného 

dedièského konania. V ïal�om prípade sme zvá�ili zápis na LV v nesúlade s dedièským 

rozhodnutím vychádzajúcim z podielu u� vpísaného na LV. Predpokladáme, �e 

v konaní ROEP sa zistilo, �e nebohý vlastnil viac, ne� bolo prededené. V menoslove 

pozemkovej knihy nachádzame odkaz na 8 vlo�iek. Otázkou zostáva, preèo sa dedièka 

stala vlastníèkou celej èiastky nezahrnutej v dedièskom rozhodnutí bez akejko¾vek 

zmienky v operáte ROEP a èas� podielu nezostala písaná na zomrelého.  

Na LV sa vyskytuje podiel 13294311/4407251473 (0,3 % z celku). Zistili sme �e �lo 
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o prechod dedením v r. 2003 podielu 32/10670 správne zapísaného i do LV. Register 

ROEP podiel vygeneroval s týmto miliardovým podlomením komplikujúcim evidenciu  

aj jej preh¾adnos�. Po prerátaní ide o 32,186/10670, nedo�lo k radikálnemu navý�eniu. 

Mo�nos�ou pre�etrenia správnosti je vyh¾ada� listinu, ktorou nebohý nehnute¾nos� 

nadobudol. Odkaz na LV nenachádzame. Register ROEP v�ak tieto informácie 

k dispozícií mal, spracoval ich, na ich základe sa vykonali zmeny v podieloch, av�ak 

súhrnný preh¾ad (èíslo listiny alebo vlo�ky, skenované podklady) nie sú prístupné 

samotnému správnemu orgánu - Správe katastra. 

Drobenie spoluvlastníckych podielov   

V zbierke listín sme na�li viaceré prípady, kedy sa zákaz drobenia v zmysle z. 180/1995 

Z.z. nere�pektoval, listina sa zapísala, nevrátila sa vyhotovite¾ovi. Pre�etrili sme 

zomrelého v r. 2000 � drobenie na 4 podiely, podobne zomrelá v r. 2010 � drobenie na 

3 podiely. Drobenie na 9/9 pre 7.dedièov a iné nedostatky sme zistili u zomrelého 

v decembri 1995. Rozpis je v  tabu¾ke è.2, dedièi sú oznaèení èiernou farbou. Súèet 

podielu nebohého z oboch vlo�iek je v tabu¾ke oznaèený èervenou farbou, ale do LV 

pred ROEP sa zapísala sumárna modro oznaèená hodnota (chýbal zápis z vlo�ky 421). 

 Tabu¾ka è. 2: Prevedenie PK vlo�iek 421, 613 do LV 1492 

nebohýJozef Polèin PKV 421 PKV 613 LVpred ROEP LV po ROEP 
vlastník 16.50/1067 7.34/1067 podiel B podiel B 

Alexander Belicay 3 72 1 9 0 0 110 2531 3841200 188 
Ko�ík Anton 0 0 0 0 8 10670 136 2880 3841200 233 
Lovás Marek 0 0 0 0 0 0 0 5411 3841200 256 
Stanislav Korec 3 72 1 9 8 10670 111 5411 3841200 189 
Ján Korec 3 72 1 9 8 10670 112 5411 3841200 190 
Alexander Korec 3 72 1 9 8 10670 113 5411 3841200 191 
Marián Korec 3 72 1 9 8 10670 114 5411 3841200 192 
Ján Hradiský 3 72 1 9 8 10670 115 0 0 193 
Mária Ko�íková 9 72 3 9 25 10670 116 16229 3841200 194 
  3 8 1 1 73 10670  48695 3841200  

135,275/10670 62 10670 73,4 10670    135,2639 10670  

 

Podiel Márie Ko�íkovej bol len 3násobne vy��í, po ROEP a� 100násobne vy��í 

(1509669/357316000 zapísaný v LV) po prerátaní 16229/3841200. Mala by ma� podiel 

3x5411 t.j. 16233/3841200. Tu zlyhala matematická presnos� ROEP,  v súèasnosti je 

poruèite¾ov podiel na LV uzavretý nesprávne na 135,264/10670 (zelené zvýraznenie) 

a nie správne na 135,275/10670 (èervené zvýraznenie). Nutné je v�ak vyzdvihnú� 
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prínos ROEP, ktorý si v�imol opomenutie podielu z vlo�ky 421. Zeleno oznaèený 

vlastník nadobudol podiel Jána Hradiského. Pre chybu v zápise zostal u� zomrelý 

Alexander Belicay vlastníkom èasti (lebo len èas� bola prededená, následne darovaná 

modro oznaèenému vlastníkovi). Túto èas� bude mo�né previes� dodatoèným 

dedièským konaním a otvoreným zostáva oprava zápisu podielu Márie Ko�íkovej. 

Prevody poèas socializmu 

Èasti parcely 1045 (les v Pozemkovej knihe i dnes na LV) boli viacerými 

rozhodnutiami Mestského národného výboru pridelené do osobného u�ívania fyzickým 

osobám s odôvodnením, �e vlastnícky patria Èeskoslovenskému �tátu s odvolaním sa na 

z. 81/1949 Zb. (vyvlastnenie pasienkového majetku). Nárok na získanie náhradných 

pozemkov re�titúciou nie je uzavretý, nutné sú súdne rozhodnutia, preto�e lesný 

majetok spadal pod zákonnú úpravu v zmysle z. 2/1958 Zb. a neriadil sa svojvo¾nými 

rozhodnutami. Urbárnici sa okrem sporov i o nástupníctvo Politickej obce Trenèianske 

Teplice dr�ia zoznamu parciel urbárskej tabule a zoznamu vlastníkov po komasácií - 

stará evidencia je dnes postavená mimo východiskovú Pozemkovú knihu.  

Diskusia 

Zis�ujeme, nako¾ko je nevierohodný stav evidovaný pred registrom ROEP na liste 

vlastníctva. V písomnom operáte ROEP ale chýbajú záznamy, odkazy na listiny, 

podiely v nich zistené. Následne chýba i mo�nos� veci rie�i� a rozrie�i�. Evidencia sa 

stáva roztrie�tenou, nesúladnou a nejasnou, pokrivkáva i v hodnovernosti a záväznosti, 

èo urèite cie¾om ROEP nie je a nesmie by�. Ako v�ak zosúladi� vlastníctvo ak si star�ie 

a nov�ie doklady o vlastníctve vzájomne, èasto i výrazne odporujú? Keï�e existuje 

mo�nos� prevzatia chýb, nebolo by vhodnej�ím prevzia� vhodne zaokrúhlené 

spoluvlastnícke podiely pod¾a pozemkovej knihy (1067, 10670), èím by sa podarilo 

uzavrie� LV na celok? Je nutné si uvedomi�, �e register ROEP je v evidencií iba drobný 

krok v snahe o dokonalos� evidencie. Následné pozemkové úpravy cestu do minulosti 

zatarasia úplne � bude vôbec mo�né namieta� zle vy�etrený podiel a na jeho základe 

vydanie neadekvátneho náhradného pozemku? Preto je nutné nielen sprístupni�, ale 

i apelova� na �irokú verejnos� a poskytova� informácie pre kompletizáciu a aktuálnos� 

evidencie. Dôle�ité je zvá�i�, èi povinné zostavy operátu ROEP vyhovujú dne�ným 

potrebám zodpovedných �tátnych úradov. Bolo by mo�né urèi� vhodné korekcie, spätné 

kontroly vkladaných údajov so sumarizáciou a porovnaním pou�itých listín, tie� 

povinnos� listiny v skenovanej forme sprístupni� správnemu orgánu.  
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Záver 

Ako zosúladi� vlastníctvo 243 spoluvlastníkov, ktorých star�ie a nov�ie doklady 

o vlastníctve si vzájomne a èasto i výrazne odporujú?  

Pod¾a urbárskych lesných nehnute¾ností z LV 1492 zis�ujeme, nako¾ko je 

nevierohodný stav evidovaný u� pred registrom ROEP na liste vlastníctva. Je nutné 

oceni� prínos v identifikácií mnohých vlastníkov z Pozemkovej knihy a doplnení 

chýbajúcich údajov o vlastníctve vy�etrených komisiou s postupným dopåòaním 

obèanmi zaujímajúcimi sa o svoje alebo o vlastníctvo po svojich predkoch. Treba v�ak 

poukáza� i na nutnos� register doladi�, nespolieha� sa len na predpísané odovzdávané 

doklady pre jeho zapracovanie. Tabu¾kové zostavy rie�enie následných s�a�ností 

a �iadostí o pre�etrenie neosvetlia. V�etky informácie o vlastníkoch, právnych vz�ahoch 

alebo nehnute¾nostiach by mali na seba nadväzova� s mo�nos�ou ich spätného rýchleho 

vyh¾adania v zbierke listín a oprave prípadných chýb a nezrovnalostí a mali by by� 

priebe�ne aktualizované. Správa katastra, i po spracovaní ROEP zostáva odkázaná na 

kolos papierovej evidencie a odovzdané elektronické súbory s vpísanými údajmi 

v stanovených tabu¾kách vo výmennom formáte spracovate¾om ROEP rie�eniu situácie 

nepomô�u, mô�u by� chybné. 

Na konkretizáciu mno�stva rôznych podlomení v spoluvlastníckych podieloch, 

vzniknutých po ROEP sme pou�ili tabu¾ku programu Excel s jednoduchými 

prepoèítavacími príkazmi. Za základ sa pova�ovala pozemková kniha, ktorá nebola 

uzavretá na celok, potom nebolo mo�né uzavrie� na celok ani List vlastníctva. Vytvoril 

sa fiktívny vlastník so spoluvlastníckym podielom, av�ak i napriek jeho existencií nebol 

vlastnícky vy�etrený podiel predstavujúci 0,303 %. Nerealistické miliardové 

podlomenia v spoluvlastníckych podieloch spôsobila matematická presnos� ich 

prepoèítavania, nutné je v�ak podotknú�, �e ojedinele zlyhala. Èastokrát sa 

prepoèítavali a korigovali spoluvlastnícke podiely nadobudnuté v nedávnej minulosti 

osvedèeniami o dedièstve pod¾a údajov Pozemkovej knihy bez akejko¾vek zmienky 

v písomnom operáte. Vznikajú i chyby v prepise mien vlastníkov, neustále je 

v evidencií mnoho zomrelých osôb, niektorí vlastníci sú bez dátumu narodenia, bez 

adresy � sú medzi nimi i tí, ktorí nehnute¾nosti nadobúdali po r. 1990. Na�li sme viaceré 

prípady nere�pektovania zákazu drobenia, listina nebola vrátená vyhotovite¾ovi. Traja 

spoluvlastníci sa v evidencií po ROEP nenachádzajú � chýba akéko¾vek zdôvodnenie. 

Niektoré lesné parcely boli vyvlastnené pod¾a zákona na vyvlastnenie pasienkov 
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a pridelené do osobného u�ívania � èo komplikuje mo�nos� ich prinavrátenia 

re�titúciou, ktorá od r. 1992 nie je uzavretá pre súdne spory. 

Musíme si uvedomi�, �e register ROEP je v evidencií iba drobný krok v snahe 

o dokonalos� evidencie. Podobne ako v minulosti bolo pretvorenie pozemkovokni�ných 

zápisníc na pozemkovokni�né vlo�ky. Bolo urèené, �e nemo�no skúma� ïalej, ne� je 

evidencia vo vlo�kách � a akéko¾vek námietky proti zápisu v pozemkovej knihe mo�no 

rie�i� len súdnou cestou. Následné pozemkové úpravy cestu do minulosti zatarasia 

úplne � bude vôbec mo�né namieta� zle vy�etrený spoluvlastnícky podiel v konaní 

ROEP a na jeho základe vydanie neadekvátneho náhradného pozemku?     

Ve¾kým prínosom konania ROEP je potreba a nutnos� ma� jednotnú, záväznú 

a vierohodnú evidenciu nehnute¾ností s vylúèením nejasností a pochybností 

o vlastníctve prípadne polohovom umiestnení parciel. Takto spracovaná evidencia je 

prístupná �irokej verejnosti prostredníctvom internetového portálu bezplatne. Preto je 

nutné nielen sprístupni� ale i apelova� na �irokú verejnos� a poskytova� informácie, 

vïaka ktorým by sa usilovali o jej kompletizáciu a aktuálnos�. Je nutné usporiada� 

pozemkové vlastníctvo a zabezpeèi� stabilitu právnych vz�ahov. Preto je 

nutné  prehodnotenie, èi povinné zostavy operátu ROEP vyhovujú dne�ným potrebám 

zodpovedných �tátnych úradov. Bolo by mo�né urèi� vhodné korekcie a spätné kontroly 

vkladaných údajov so sumarizáciou a porovnaním pou�itých listín a tie� mo�nos� pre 

správny orgán listiny v skenovanej forme sprístupni�.  
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