
ROZSUDOK 

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd 
žalobcu: 1. V M M

Prešov sudkyňou JUDr. M M M fttM lIfla B IM i v právnej veci
bytom4

080 01 Prešov, bytom
080 01 Prešov, 3. h M r if t iM b  bytom # É M M M iiM P H H to 0 8 0
01 Prešov, proti žalovanému: Virtuálny správca budov s.r.o., so sídlom Jarková 
31, 080 01 Prešov, IČO: 44 526 890, právne zastúpeného JUDr. Martinom 
Staroňom, advokátom so sídlom Hlavná 89, 080 01 Prešov, v konaní 
o neplatnosť hlasovania schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo 
dňa 17.03.2016, takto

r o z h o d o l :

I. Súd žalobu žalobcov v 1. až 3. rade zamie ta .

II. Zruš u j e  neodkladné opatrenie nariadené Uznesením Krajského súdu v 
Prešove č. k. 2Co 129/2016 - 52 zo dňa 03.08.2016.

III. Žalovaný má vo vzťahu k žalobcovi v 1. až 3. rade nárok na náhradu trov 
konania v rozsahu 100 %, o výške ktorých bude rozhodnuté samostatným 
uznesením po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

1. Žalobcovia žalobou doručenou súdu dňa 13.04.2016 žiadali, aby súd 
hlasovanie zo schôdze konanej dňa 17.03.2016 zrušil v celom rozsahu, zaplatil 
žalobcom trovy konania a zároveň žiadali, aby súd správcovi Ivanovi Satvárovi
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okamžite zastavil vykonávanie úkonov vyplývajúcich z uvedenej zápisnice zo dňa
17.03.2016 až do vydania právoplatného rozhodnutia. Žalobou vo veci samej 
odôvodnili tým, že v Zápisnici zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
zo dňa 17.03.2016 nebol dodržaný protokol a program schôdze, v pozvánke nebol 
uvedený návrh na mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu, na schôdzi nebola 
urobená kontrola uznesení z predošlej schôdze, správca, ktorý schôdzu viedol, 
nedovolil vlastníkom bytov doplniť program schôdze, zároveň v zápisnici zo schôdze 
je uvedených 51 prítomných vlastníkov bytov, pričom má byť iba 26 vlastníkov, čím 
schôdza nebola uznášaniaschopná, nakoľko v prezenčnej listine boli podpísaní aj 
vlastníci, ktorí na schôdzi vôbec neboli. Žalobca v 3. rade požiadal správcu, ktorý 
viedol schôdzu, o predloženie plnomocenstiev týchto vlastníkov bytov na ich 
zastupovanie na uvedenej schôdzi, pričom štatutárny zástupca žalovaného to 
odmietol preukázať.so slovami, že ich má uložené.

2. Žalobcovia v 1. až 3. rade svoj žalobný návrh doplnili v písomnom podaní, 
ktoré bolo súdu doručené dňa 25.05.2016, kde upravili žalobný petit a žiadali, aby 
súd vyhlásil za neplatné všetky výsledky hlasovania v celom rozsahu zo schôdze 
bytového domu na ulici Námestie 1. mája číslo 1 až 5 v Prešove konanej dňa
17.03.2016 a z^oveň ž iada j nariadiť predbežné opatrenie Ivanovi Satvárovi, aby 
qkamžite zastavil plnenie úloh, -Ĵ toré boli na uvedenej schôdzi odhlasované a 
schválené až do právoplatnosti rozhodnutia vc^veci samej. - •- *

^  ■ • f- .j .""'"S-

3. Žalovaný sa k žalobe žalobcov vyjadril v písomnom podaní, súdu 
doručenom dňa 01.02.2018, v ktorom uviedol, že schôdza prebehla riadne, v súlade 
so Zákonom číslo 182/1993 Z.z., pričom ak žalobcovia uvádzajú, že nebol dodržaný 
protokol a program schôdze vôbec neuviedli, aký právny predpis upravuje protokol 
schôdze, ako aj jej program. Pokiaľ ide o program, ten je určený priamo v pozvánke 
zo schôdze. Pokiaľ ide o návrhy na mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu 
žalovaný uviedol, že toto nie je zákonnou povinnosťou správcu bytového domu a 
pokiaľ namietajú skutočnosť, že nebola vykonaná kontrola uznesení z predošlej 
schôdze, protokol to nevyžaduje. Ku tvrdeniam, že správca nedovolil vlastníkom 
bytov doplniť program schôdze, žalovaný uviedol, že to nie je pravda, nakoľko nebol 
prednesený zo strany vlastníkov bytov žiaden návrh na doplnenie programu 
schôdze. Pokiaľ ide o skutočnosť, že neboli prítomní vlastníci, vlastníci bytov sa 
preukázali plnomocenstvami, ktoré spĺňajú náležitosti podľa § 14 ods. 6 Zákona číslo 
182/1993 Z.z. Žalovaný rešpektuje právo prehlasovaných vlastníkov domáhať sa 
preskúmania schôdze súdnou cestou, avšak v tomto prípade, keďže žalovaný ako 
správca bytového domu žiadnym spôsobom neporušil zákon, uvedené správanie 
vlastníkov bytov považuje iba za oddialenie rekonštrukcie bytového domu, ktorá je 
nevyhnutná.

4. Súd vykonal dokazovanie listinnými dôkazmi, a to žalobou zo dňa
13.04.2016, Zápisnicou zo schôdze vlastníkov bytov zo dňa 17.03.2016, pozvánkou 
k uvedenej schôdzi, prezenčnou listinou vlastníkov, výpisom z listu vlastníctva číslo 
9618, Zápisnicou zo schôdze vlastníkov bytov konanej dňa 01.10.2015, Uznesením 
Okresného súdu Prešov č. k. 24C 62/2016-32 zo dňa 20.06.2016, Zápisnicou zo 
schôdze vlastníkov bytov zo dňa 01.-02.06.2016, Rozhodnutím Krajského súdu v 
Prešove č. k. 2Co 129/2006 - 52 zo dňa 03.08.2016, Zápisnicami zo schôdze 
vlastníkov bytov zo dňa 01.06.2016, 28.09.2016, 21.-27.10.2016, 16.02.2017,
23.03.2017, ostatným spisovým materiálom a zistil tento skutkový stav:
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5. Dňa 17.03.2016 o 18:00 hod. sa konala schôdza vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov na ulici 1. mája číslo 1 až 5 v Prešove v zmysle Pozvánky zo 
dňa 09,03.2016. V pozvánke na túto schôdzu bol uvedený program schôdze:

1. zahájenie, schválenie programu schôdze,
2. schválenie investičného zámeru obnovy bytového domu,
3.schválenie doplnenia projektovej dokumentácie v súlade s aktuálnymi 
legislatívnymi a technickými normami,
4. schválenie splnomocnenia pre správcu - žalovaného podať žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia a zastupovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v 
stavebnom konaní,
5. schválenie odmeny za komplexnú inžiniersko investorskú činnosť,
6. schválenie splnomocnenia pre žalovaného nechať vymáhať dlžné čiastky od 
vlastníkov - neplatičov prostredníctvom právneho zástupcu a to na náklady čerpané z 
fondu opráv,
7. schválenie volených zástupcov v súlade so Zákonom číslo 182/93 Z.z.,
8. overovatelia
9. rôzne,
10. uznesenie a záver.

V zápisnici zo schôdze vlastníkov bytov zo dňa 17.03.2016 sa konštatuje, že je 
prítomných 52 oprávnených vlastníkov, respektíve ich splnomocnených zástupcov a 
dvaja vlastníci s neplatnými hlasmi. Program schôdze bol schválený v počte 
prítomných 51 vlastníkov s platnými hlasmi, za program hlasovalo 44 vlastníkov, proti 
bolo 7 vlastníkov s platnými hlasmi, respektíve s plnou mocou.

6. V zmysle bodu 10. predloženej zápisnice zo schôdze vlastníkov bytov zo 
dňa 17.03.2016 boli prijaté uznesenia, pričom predsedajúci schôdze skonštatoval, že 
je viac ako hodina od začiatku schôdze, táto schôdza je uznášaniaschopná vo 
všetkých bodoch rokovania. Z prítomných 54 vlastníkov bytov, z toho 2 hlasy boli 
neplatné, v priebehu schôdze 1 vlastník odišiel a hlasoval len v prvých troch bodov 
rokovania. V tom istom čase na schôdzu prišiel ďalší vlastník p á n tittJM M l Vlastníci 
bytov:
1. schválili program schôdze a funkcionárov schôdze,
2. vlastníci hlasovaním schválili investičný zámer obnovy domu podľa znenia textu 
zápisu,
3. vlastníci hlasovaním schválili doplnenie projektovej dokumentácie,
4. vlastníci hlasovaním schválili zastupovanie vlastníkov správcom v stavebnom 
konaní,
5. vlastníci hlasovaním schválili odmenu správcovi za inžiniersko investorskú činnosť,
6. vlastníci hlasovaním schválili splnomocnenie pre správcu na vymáhanie dlžných 
čiastok,
7. vlastníci hlasovaním schválili týchto volených zástupcov pani

8. vlastníci hlasovaním schválili overovateľov

Z počtu prítomných 51 vlastníkov za hlasovalo 46, zdržalo sa hlasovania 5 vlastníkov 
s platnými hlasmi. Za hlasovalo 57,5 % zo všetkých vlastníkov v bytovom dome, 
uznesenie bolo potvrdené.
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7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je aj prezenčná listina zo schôdze 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo dňa 17.03.2016.

8. Z predloženého výpisu z Listu vlastníctva číslo 9618, obec Prešov, 
katastrálne územie Prešov mal súd za preukázané, že žalobcovia v 1. a až 3. rade sú 
vlastníkmi bytov v bytovom dome súpisné číslo 3719, na parcele číslo 5375.

9. Zo strany žalobcov bola v priebehu súdneho sporu predložená Zápisnica 
zo schôdze vlastníkov bytov zo dňa 01.10.20015 (č. I. 21 súdneho spisu) 
s programom: prezentácia a zahájenie, schválenie programu schôdze, voľba 
funkcionárov, súdne spory neplatiči, využívanie podchodu, zmluva o výkone správy 
bytového domu, prerokovanie pripomienok, zmluva o dodávke tepla ako aj obnova 
bytového domu, rôzne, uznesenie, záver. Rovnako žalobcovia súdu predložili 
Zápisnicu a uznesenia vykonané z písomného hlasovania vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v dňoch 01. až 02.06.2016, pričom predmetné hlasovanie sa 
uskutočnilo na základe oznámenia publikovaného dňa 20.05.2016. Za hlasovalo 47 
vlastníkov, nehlasovalo celkovo 33 vlastníkov. Zo Zápisnice zo schôdze vlastníkov 
bytov zo dňa 28.09.2016 vyplýva program schôdze: zahájenie schválenie programu 
schôdze, informácia stavu o havarijnom stave v bytovom dome, voľba zástupcov, 
schválenie postupu pri úprave zmluvy o výkone správy, odsúhlasenie dodávateľa 
revízií hydrantov, deratizácia ako aj uznesenie, záver. Rovnako zo strany žalobcov 
bola súdu predložená Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov zo dňa 21. až
27.10.2016 (č. I. 86 súdneho spisu), Zápisnica zo schôdze konanej dňa 16.02.2017 
a Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov konanej dňa 23.03. až 09.04.2017.

10. Uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 24C 62/2016 - 32 zo dňa
20.06.2016 súd návrh žalobcov na nariadenie predbežného opatrenia, ktorý bol súdu 
doručený dňa 13.04.2016 zamietol z dôvodov, že žalobcovia neosvedčili potrebu 
dočasnej úpravy právnych vzťahov medzi účastníkmi konania vzhľadom na 
neexistenciu hroziacej ujmy.

11. Krajský,súd v Prešove Uznesením č. k. 2Co 129/2016 - 52 zo dňa
03.08.2016 zmenil uznesenie súdu prvého stupňa a uložil žalovanému povinnosť 
zdržať sa výkonu práv vyplývajúcich z uznesení vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov prijatých na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov dňa
17.03.2016. Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva, že podmienkou 
pre nariadenie neodkladného opatrenia je osvedčenie potreby neodkladnej úpravy 
pomerov a opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie 
nárokov. Pokiaľ žalobcovia v návrhu presne označia a zrozumiteľne vyjadrujú 
povinnosť, ktorá má byť žalovanému uložená rozhodnutím súdu, súd nepostupuje v 
rozpore so zákonom, ak použitím iných slov vyjadrí vo výroku svojho rozhodnutia 
rovnaké práva a povinnosti, ktorých sa žalobcovia domáhajú. Žalobcovia v 1. až 3. 
r^de v náyrhu na nariadenie neodkladného opatrenia uviedli úkony, že žalovaný 
začal vykonávať úkony nadväzujúce na schôdzu konariú dňa 17,Qg.2016 .sm^rujúcu,^ 
k podpisu zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu bytového 
domu. Z obsahu zápisnice zo schôdze vlastníkov bytov je^zrejmé, že jej predmetom 
bolo okrem iného schválenie investičného zámeru obnovy daného bytového domu, 
ako aj schválenie doplnenia projektovej dokumentácie v súlade s aktuálnymi 
legislatívnymi a technickými normami. Žalobcovia súdu preukázali, že žalovaný



5

uskutočňuje kroky smerujúce k realizácii plnenia úloh odhlasovaných a schválených 
na schôdzi zo dňa 17.03.2016 predložením spomínaných listinných dôkazov. 
Odvolací súd tak návrh na nariadenie neodkladného opatrenia považoval v celom 
rozsahu za dôvodný.

12. O úkonoch žalovaného smerujúcich k obnove bytového domu na ulici 
Námestie 1. mája číslo 1 až 5 svedčí aj predložená zo strany žalobcov Zmluva o 
dielo na zhotovenie projektu stavby uzatvorená medzi zhotoviteľom Stavoprojekt, 
s.r.o. a objednávateľom žalovaným v tomto konaní zo dňa 20.02.2017.

13. Súd na prejednaníe veci nariadil pojednávanie na deň 05.02.2018, kde 
žalobcovia v 1. a 2. rade súdu predložili Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, 
Odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 28.12.2017, ktoré sa týkalo skutočností, že 
štatutárny zástupca žalovaného dvakrát podal na mestský úrad žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia, raz bolo vydané a neskôr bolo zrušené, pričom mestský úrad 
konštatoval porušenie zákona zo strany konateľa žalovaného. Žalobcovia v 1. a 2. 
rade na súdom nariadenom pojednávaní súdu uviedli, že sa touto žalobou domáhajú 
iba vyhlásenia neplatnosti hlasovania na schôdzi vlastníkov bytov, ktorá sa konala 
dňa 17.03.2016 tak, ako to žiadali v žalobe, ktorá bola súdu doručená dňa
13.04.2016. Pokiaľ ide o ich ďalšie písomné podania, ktoré súdu doručili, žiadali, aby 
sú tieto podania nevyhodnocoval ako zmenu žaloby, nežiadali, aby ju súd pripustil, 
na jej rozšírení netrvali. Týmito podaniami, v ktorých poukazovali na ďalšie schôdze 
zvolané správcom, ako aj na to, ako štatutárny zástupca žalovaného spôsobuje 
bytovému domu škodu, chceli poukázať iba na protizákonnú činnosť štatutárneho 
zástupcu žalovaného, ktorý porušuje zákon. Predmetom tohto konania je a žiadajú, 
aby súd rozhodol o neplatnosti hlasovania zo schôdze konanej dňa 17.03.2016. Na 
otázku súdu, aby sa vyjadrili podrobne k jednotlivým bodom schôdze, žalobcovia v 1. 
a 2. rade súdu uviedli, že program a protokol na schôdzi dodržaný bol. Rovnako mali 
za to, že ak nebol uvedený v programe schôdze návrh na mandátovú, návrhovú a 
volebnú komisiu, nespôsobuje to neplatnosť celej schôdze. Zároveň žalobcovia v 1. a
2. rade poukázali na to, že správca mal oboznámiť uznesenia prijaté na 
predchádzajúcej schôdzi, nakoľko vlastníci majú mať vedomosť o tom, čo bolo 
predmetom na predchádzajúcej schôdzi. Žalobcovia v 1. a 2. rade uviedli, že v 
bytovom dome na ulici 1. mája číslo 1 až 5 sa nachádza celkovo 76 vlastníkov bytov 
a sú tam 4 nebytové jednotky, t.j. 4 súkromné obchodné prevádzky. Správcu žiadali, 
aby doplnil program schôdze, avšak tento ich návrh nerešpektoval a uviedol, že toto 
tu vôbec nepatrí, on robií program a doplnenie nepripustil. Na schôdzi bolo 
prítomných 26 vlastníkov bytov, správca porušil ustanovenie § 14 ods. 6 Zákona 
číslo 182/1993 Z.z., nakoľko odmietol žalobcovi v 3. rade predložiť originál 
splnomocnení udelených vlastníkom bytu pre zástupcu.

14. Súd vec prejednal na pojednávaní dňa 05.02.2018 v neprítomnosti 
žalobcu v 3. rade postupom podľa § 180 CSP. Žalobca v 3. rade svoju neprítomnosť 
na pojednávaní ospravedlnil, pojednávanie žiadal odročiť. Súd však mal za to, že 
dôvod, ktorý uviedol žalobca v 3. rade vo svojom písomnom podaní nebol dôvodom 
dôležitým, pre ktorý by mal súd pojednávanie odročiť, aj s poukazom na fakt, že tohto 
pojednávania sa zúčastnili žalobcovia v 1. a 2. rade, ktorí mali dostatok vedomostí 
o prebiehajúcom súdnom spore.

15. Na základe takto zisteného skutkového stavu, súd právne uzatvára:
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16. Podľa § 8 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov ( ďalej len Zákon č. 182/1993 Z.z.), správcom môže byť právnická osoba 
alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete 
činnosti správu a údržbu bytového fondu; správca, ktorý spravuje bytové domy, musí 
spĺňať aj podmienky podľa osobitného predpisu. Činnosť správcu môže byť 
vykonávaná len podľa tohto zákona.

17. Podľa § 8b ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z., správca je povinný vykonávať 
správu domu samostatne v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a 
na ich účet a je oprávnený konať pri správe domu za vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome pred súdom. Správca zastupuje v konaní na súde vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v dome, proti ktorým smeruje návrh na začatie konania 
podaný prehlasovaným vlastníkom bytu a nebytového priestoru v dome, návrh na 
začatie konania o určenie platnosti zmluvy o výkone správy podaný iným vlastníkom 
bytu a nebytového priestoru v dome alebo návrh na začatie konania o zdržanie sa 
výkonu záložného práva alebo zákaz výkonu záložného práva podaný iným 
vlastníkom bytu a nebytového priestoru v dome; toto zastupovanie trvá, kým sa v 
konaní pred súdom nepreukáže rozpor záujmov správcu so záujmom zastupovaných 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

18. Podľa § 14 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z., vlastník bytu alebo 
nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu 
a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých 
veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení 
domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku. Oznámenie o 
schôdzi vlastníkov spolu s programom schôdze musí byť v písomnej forme doručené 
každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne päť 
pracovných dní pred dňom konania schôdze. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto 
schôdzu vlastníkov zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania schôdze 
vlastníkov spôsobom v dome obvyklým.

19. Podľa § 14 ods. 2 Zákona č. 182/1993 Z.z., za každý byt a nebytový 
priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas 
pripadajúci na byt alebo nebytový priestor v dome. Ak je byt alebo nebytový priestor v 
dome vo vlastníctve viacerých osôb, môžu uplatniť svoje hlasovacie právo len ako 
celok.

20. Podľa § 14 ods. 6 Zákona č. 182/1993 Z.z., vlastník bytu alebo 
nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne overeným podpisom, 
splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou splnomocnenia 
musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak 
nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu 
alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom 
splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade alebo zástupcovi 
vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v 
dome. Kandidáti na volené funkcie v spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov 
nemôžu byť splnomocnení iným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, 
ak ide o hlasovanie o ich voľbe. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome 
nemôže splnomocniť na zastupovanie správcu.
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21. Podľa § 14 ods. 8 Zákona č. 182/1993 Z.z., prehlasovaný vlastník bytu 
alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 kalendárnych dní od 
oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo 
zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku 
hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od 
hlasovania, inak jeho právo zaniká. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového 
priestoru v dome sa môže zároveň na príslušnom súde domáhať dočasného 
pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa 
osobitného predpisu. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa uznášaniaschopná väčšina 
podľa odsekov 3 a 4 nedosiahne, rozhoduje na návrh ktoréhokoľvek vlastníka bytu a 
nebytového priestoru v dome súd. Platné rozhodnutia sú záväzné pre všetkých 
vlastníkov bytov a -nebytových priestorov v dome. Zmluvy a ich zmeny schválené 
vlastníkmi sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, 
ak ich za vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podpísala nimi 
splnomocnená osoba.

22. Žalobcovia v podanej žalobe žiadali ako aj vo svojom doplnenom 
písomnom podaní a ústnom prednese na pojednávaní konanom dňa 05.02.2018, aby 
súd vyhlásil výsledky hlasovania na schôdzi konanej dňa 17.03.2016 za neplatné, 
uznesenia zrušil v celom rozsahu z dôvodu porušenia zákona zo strany štatutárneho 
zástupcu žalovaného. Súd na pojednávaní dňa 05.02.2018 vyzval žalobcov, či ide o 
doplnenie žaloby jej rozšírením, respektíve o zmenu žaloby s poukazom na ich 
ďalšie rozsiahle písomné podania, ktoré sú súčasťou súdneho spisu a petit prvotnej 
žaloby. Na otázku súdu na prítomným žalobcov v 1. a 2. rade, aby uviedli, čo je 
predmetom tohto konania, tí zhodne uviedli nepiatnosť hlasovania schôdze 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo dňa 17.03.2016. Pokiaľ ide o ich ďalšie 
písomné podania žiadali, aby súd o zmene petitu nerozhodoval. Týmito písomnými 
podaniami sa snažili súdu iba preukázať to, ako štatutárny zástupca žalovaného 
porušuje zákon a ohrozuje záujmy vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Zároveň 
súdu uviedli, že v predmetnom bytovom dome je 76 vlastníkov bytov a 4 nebytové 
jednotky.

23. Súd zamietol predmetnú žalobu žalobcov v 1. až 3. rade z dôvodu 
nedostatku pasívnej vecnej legitimácie.

24. Pod vecnou legitimáciou či už aktívnou alebo pasívnou sa vo všeobecnosti 
rozumie oprávnenie alebo povinnosť účastníkov vyplývajúcich z hmotného práva. 
Vecnú legitimáciu má ten z účastníkov konania, ktorému svedčí stav z hmotného 
práva, teda ten, kto je nositeľom subjektívneho práva (aktívna vecná legitimácia) 
alebo nositeľom subjektívnej povinnosti vyplývajúcej z hmotného práva (pasívna 
vecná legitimácia) a o ktorých sa v konaní rozhoduje.

25. Súd vecnú legitimáciu skúma vždy aj bez návrhu a aj v prípade, že ju 
žiaden z účastníkov nenamietal. To, že sa súd výslovne k vecnej legitimácii nevysloví 
neznamená, že sa ňou nezaoberal (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky zo dňa 29.06.2010 sp. zn. 2CdO 205/2009).

26. Podľa § 78 ods. 1 C.s.p., nútené spoločenstvo je procesné spoločenstvo, 
v ktorom osobitný predpis vyžaduje pre úspech v spore účasť všetkých subjektov



právneho vzťahu. Podľa § 78 ods. 2 C.s.p. súd žalobu zamietne, ak nie je splnená 
podmienka účasti všetkých subjektov podľa odseku 1.

27. O nútené procesné spoločenstvo pôjde vtedy, keď priamo zo zákona alebo 
z povahy veci je z hľadiska vecnej legitimácie nevyhnutné, aby v konaní vystupovalo 
spoločenstvo. Inak povedané, existencia spoločenstva je v tomto prípade vynútená 
hmotnoprávnou úpravou. V prípade žaloby o neplatnosť právneho úkonu sa 
vyžaduje, aby na strane žalovaných ako nútené procesné spoločenstvo vystupovali 
všetci účastníci dotknutého právneho úkonu. AK by žalobca namiesto núteného 
procesného spoločenstva žaloval len jeden subjekt, prípadne nie všetkých nútených 
spoločníkov, žaloba by musela byť pre nedostatok pasívnej vecnej legitimácie 
zamietnutá.

28. Ak má byť v konaní určená neplatnosť, respektíve zrušenie uznesení 
prijatých na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov dňa 17.03.2016, 
žaloba, ktorou žalobcovia sa domáhajú predmetného určenia, nemôže mať úspech, 
ak na základe tejto žaloby nie je možné prejednať predmet konania so všetkými 
vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome na ulici 1. mája číslo 1 až 5 
v Prešove. Na otázku súdu na prítomných žalobcov, pričom táto skutočnosť vyplýva 
aj z predloženého listu vlastníctva, pre súd vyplynulo, že v bytovom dome sa 
nachádza celkovo 76 bytových jednotiek a 4 nebytové priestory. V prípade, že 
stranami sporu na základe takéhoto návrhu nie sú všetci vlastníci bytov a nebytových 
priestorov, rozhodnutie, ktoré by malo byť v konaní vydané, by nemohlo byť záväzné 
aj pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí neboli stranami sporu. Ak návrh 
takéto prejednanie neumožňuje, pretože nie sú stranami sporu všetci vlastníci bytov 
a nebytových priestorov, je potrebné žalobu zamietnuť. Podľa názoru súdu žalovaný 
- správca bytového domu nemá vecnú pasívnu legitimáciu v spore o určenie 
neplatnosti uznesení prijatých na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
na základe hlasovania v nej obsiahnutom, nakoľko súd konštatuje, že je to 
rozhodnutie vlastníkov bytov a nebytových priestorov a nie správcu. Je právom 
prehlasovaného vlastníka bytu alebo nebytového priestoru obrátiť sa v tridsaťdňovej 
lehote na súd, aby o neplatnosti rozhodnutí rozhodol. Takéhoto rozhodnutia vo veci 
by sa však prehlasovaní vlastníci bytov a nebytových priestorov mohli dovolávať nie 
proti správcovi, ktorý vo veci nie je pasívne legitimovaný, ale proti tým, ktorí majú 
právo hlasovať, t. j. proti konkrétnym vlastníkom bytov a nebytových priestorov. 
Z povahy veci totiž vyplýva, že ide o spor medzi jednotlivými vlastníkmi bytov a 
nebytových priestorov a nie medzi správcom bytového domu.

29. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že žalobe nie je možné vyhovieť pre 
nedostatok pasívnej vecnej legitimácie na strane žalovaného.

30. Vecnou legitimáciou je stav vyplývajúci z hmotného práva, kedy jeden 
účastník občianskeho súdneho konania žalobca je subjektom hmotnoprávneho 
oprávnenia, o ktoré v konaní ide, a účastník na opačnej procesnej strane žalovaný je 
subjektom hmotnoprávnej povinnosti (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej 
republiky zo dňa 22.11.2001 č. k. III. ÚS 517/2001 -  9).

31. Prejav vôle vlastníkov realizovaný formou hlasovania má v prípade prijatia 
konkrétneho návrhu, o ktorom sa hlasuje, vždy formu rozhodnutia -  uznesenia. 
Rozhodnutia prijímajú samotní vlastníci bytov a nebytových priestorov.
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32. Súd konštatuje, že správca je formou správy, ktorú si vlastníci bytov a 
nebytových priestorov v dome zvolili na účel správy ich spoločného majetku. Právny 
vzťah medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcom je 
regulovaný primárne ustanoveniami zákona o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov a rovnako aj podpísanou zmluvou o výkone správy. Správca vykonáva 
správu domu samostatne v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a 
na ich účet a je oprávnený konať pri správe domu za vlastníkov bytoch a nebytových 
priestorov v dome pred súdom. Vyplýva teda, že môže správca vykonávať činnosti 
vymedzené mu zákonom. Správca je subjekt odlišný od vlastníkov bytov z tohto 
dôvodu nemá ani oprávnenie spojené s hlasovaním na schôdzach vlastníkov okrem 
prípadu, ak by spravoval byt alebo nebytový priestor, alebo vlastnil v dome takýto 
priestor. Podľa názoru súdu žalovaný v konaní nie je pasívne legitimovaný, keďže nie 
je nositeľom hmotného práva, ktoré bolo predmetom tohto konania. Rozhodnutia 
prijaté na schôdzi vlastníkov bytov dňa 17.03.2016 zaväzujú všetkých vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov v dome, musí potom žaloba na určenie neplatnosti, 
respektíve zrušenie týchto rozhodnutí podľa ustanovenia § 14 ods. 6 citovaného 
zákona smerovať proti všetkým ostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov. 
Vzhľadom na nedostatok pasívnej vecnej legitimácie žalovaného v prejednávanej 
veci, súd žalobu žalobcov v 1. až 3. rade v celom rozsahu zamietol.

33. Podľa § 335 ods. 1 C.s.p., neodkladné opatrenie nariadené po začatí 
konania vo veci samej súd prvej inštancie aj bez návrhu zruší rozhodnutím, ktorým 
žalobu odmieta alebo zamieta alebo ktorým konanie vo veci samej zastavuje.

34. S poukazom na to, že súd žalobu žalobcov v 1. až 3. rade z dôvodu 
nedostatku pasívnej vecnej legitimácie žalovaného zamietol, postupom podľa § 335 
ods. 1 C.s.p. rozhodol zároveň aj o zrušení neodkladného opatrenia nariadeného 
odvolacím súdom sp. zn. 2Co 129/2016 - 52 zo dňa 03.08.2016.

35. O trovách konania súd rozhodol postupom podľa § 255 ods. 1 C.s.p. 
Žalobcovia v 1. až 3. rade boli v celom rozsahu neúspešní, nemajú nárok na náhradu 
trov konania. Súd tak priznal úspešnému žalovanému nárok na náhradu trov konania 
v rozsahu 100 % vo vzťahu k žalobcom v 1. až 3. rade. O výške náhrady trov 
konania bude rozhodnuté samostatným uznesením postupom podľa § 262 C.s.p., 
ktoré vydá vyšší súdny úradník.

P o u č e n i e :  Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo 
dňa jeho doručenia na Okresnom súde Prešov písomne v 2 
vyhotoveniach.

V odvolaní sa uvedie ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej 
veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedie sa spisová značka. Ďalej sa 
uvedie proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa 
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne 
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolatel' domáha (odvolací návrh).

Odvolanie musí byť podpísané. Rozsah v akom sa rozhodnutie 
napáda môže odvoiateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
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odvolania. Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ 
rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby 

uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo 
k porušeniu práva na spravodlivý proces,

c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne 
rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na 
zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k 
nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie 
prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného 
útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho 
právneho posúdenia veci.

Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, 
že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo 
rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto 
vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej.
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a 
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Ak žalovaný nesplní povinnosť uloženú týmto rozsudkom môže 
žalobca podať návrh na vykonanie exekúcie podľa Exekučného 
poriadku.

V Prešove, dňa 05.02.2018
JUDr.

Sudkyňa



Vlastníci bytov, , 080 01 P r e š o v

Okresný súd Prešov 
Grešova 3 
080 01 Prešov

sp. zn.: 2/62/2016 V Prešove, 14.03.2018

Odvolanie žalobcov v 1. až 3.rade voči rozsudku zo dňa 
05.02.2018, sp. zn.: C 6/2016

Žalobcovia:
1/ Meno a priezvisko: 
Trvale bytom:
Nar.: 30.01.1947

2/ Meno a priezvisko: 
Trvale bytom:
Nar.: 22.06.1945

3/ Meno a priezvisko: 
Trvalé bytom:
Nar.:

(ďalej len „žalobcovia")

Žalovaný:
Obchodné meno: 
miesto podnikania:
IČO:

16.12.1981

Virtuálny správca budov, s.r.o.
Jarkova 3,08001 Prešov 
44 256 890

1.
Odvolanie

Žalobcom bol doručený Rozsudok Okresného súdu Prešov zo dňa 05.02.2018 sp.zn.: ^É£rt£/2016, voči 
ktorému žalobcovia podávajú v zákonnej lehote odvolanie proti všetkvm výrokom tohto rozsudku:

V zmysle ustanovenia § 365 C.S.P ako odvolací dôvod žalobcovia uvádzajú, že: 
neboli splnené procesné podmienky
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, 
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Žalobcovia sú zákonom oslobodení od platenia súdnych poplatkov podľa u s t§  4 ods. 2 písm. zák.č.71/1992 Zb. K tomu bolo judikované: Procesný úkon- 

odvolanie proti rozsudku prvostupňového súdu, ktorí podali žalobcovia ako spotrebitelia, je možné považovať za úkon, ktorým sa domáhajú ochrany svojho práva 

spotrebiteľa zo zm luvy o preprave osôb a preto sa na nich vzťahuje osobné oslobodenie od súdneho poplatku podľa úst ods. 2 písm. za /zák. č. 71/1992 Zb. Pokiaľ 

by právna úprava osobného oslobodenia od súdnych poplatkov podľa uvedeného ustanovenia dopadala len na prípady, keď  sa spotrebiteľ domáha ochrany svojho 

práva ako žalobca, to by sa premietlo do slovného vyjadrenia právnej úpravy, ako je to v ďalších ust § 4 ods. 2 cit Zákona. Z uvedeného vypi,, že osobné oslobodenie 

od poplatkovej povinnosti spotrebiteľa sa vzťahuje na všetky poplatkové úkony alebo konania súdov, pokiaľ Žiada spotrebiteľ, „(uznesenie Krajského súdu Trenčín 
z 23,júna 2010, sp. Zn. 17Co/33/2010)



Odôvodnenie odvolania
■

lIa- # .
Žalobcovia sa v celom rozsahu pridržiavajú svojich doterajších vyjadrení a tvrdení. A

' V

*. V-.

í íb .

Predovšetkým žalobcovia upozorňujú, že súd sa správne nevysporiadal s otázkou pasívnej legitimácie 

žalovaných, keď existujúca súdna judikatura poukazuje na pasívnu legitimáciu správcov v  obdobných sporoch

II.

líc. , •

Poukazujeme tiež na to. keď súd nerozhodol ovšetkvch nárokoch, ktoré boli žalobcami žalobou 
uplatňované a to naimä v súvislosti s rozšírením petitu žaloby zo dňa 5.2.2018. keď žalobcovia požadovali 
od žalovaného aj:

..uloženie povinnosti žalovanému vrátiť vlastníkom do fondu opráv finančnú čiastku 6240 EUR za 
zaplatenie projektu, ako aj úhrady na MStJ za žiadosti stavebného povolenia vo výške 130 EUR do 
troch dní od právoplatnosti rozsudku
a tiež ..uloženie povinnosti žalovanému na zastavenie činnosti správcu po dobu jedného roka od 
vynesenia rozsudku"

Ild.
Rovnako sa súd nezameral na samotnú podstatu sporu a celé rozhodnutie len odôvodňuje samotnou 

pasívnou legitimáciou.

III.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti žalobcovia navrhujú, aby odvolací súd zrušil rozsudok OS 
Prešov, sp. zn.: 24C 62/2016 zo dňa 05.02.2018 a vrátil vec na ďalšie konanie prvostupňovému súdu alebo zmenil 
uvedené rozhodnutie tak, že žalobe v  celom rozsah vyhovie a prizná žalobcom náhradu trov konania. Žalobcovia si 
uplatňujú náhradu trov odvolacieho konania.

S úctou

Žalobcovia:


