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Krr'rjský súd v PreŠove v senáte zloženoll z predsedu senátu JUDrr. Mareka Kohúta asudcov J(tDr, ]Vlareka Košča a JUDr. Jozela Angeloviea. v právne.j veci žalobcu: ObecBenkovce,, 094 02 Benkovce 22, IČo: 00 33' 267, z,astúpeného .IUDr. StirnislavomKaŠČákom. advokátom so sídlom Ulica l, máJa 1246. ()g3 0l Vranol, nad Top1.0u. protižalovanýrrr: l, Pavol Pulík - PROFPLYN,082 42 Bzenov 164, |'Co:34 652 035,zastúPenérnu J[JDr. Petrom Rakom. advokátorn so sícllom Masarykova l:j.080 0l prešov a2, Českoslovensl<á obchodná banka, u..., .n sídlom v Bratislave 8tl 02, žižkovat í, Ičo:36 854 l40. o urČenie nePlatnosti právnych úkonov. o odvolaní žalobcr_r a žalovarrého v l,rade proti rozsutlku okresného súrdrr Prešov č. l<, l9cbl2g4l2009-I95 zo diia 27,6.20l6.jednohlasne takto

RoZSUDoK
V MENE SLOVEI\SKEJ REPUE]LI_KY

roz,hodol:

Po tvrd zu j e rclzsudol< súrdu prvej inštancie vo veci samej.

R u Š Í rozsudol< vo výroku o náhracle trov konania a v rozsahu zrušeniir vracia
súdu prve.j inštancie na d'alšie kclnanie.

odóvodnenie

l, NaPadnr,rtýrn rozsudkorn Okresný súd Prešov (d'ale_j le n ..súd prvej inštancir:., alebo
..okresn;v súd"'l rozhodol takto:
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"l' Žalobu o určenie, Že zrt'tluva o dielo dňa 7.6.2007 uzavretlinledzi žlalobcom ažalovanýmv l. rade.je neplatná z, atn i e t a.

2, Žalobtt o urČenie. Ž.e z,mluva o postúpenípohl,adávky č. 78086_645060/4900 zo dria
?r!r'r!;?.!o'r:l'i"i'Ji 

m.edzi žalobcom a žalovaným v l. iade o zul.ua-ry'nl v 2. rade je

3' Žalobut o urČenie, Že notárska zápisnica zo dňa 25.10.2007 splísaná na notárskotnúrade notára ,IUDr, Vladímira Čuchtu, ul. Konštanrináuu 6 v frrešovcl pod r:. N,448/2007,Nz 1299912007' NCRIs 4265712007. v ktu..J iutob"u uznal l;voj :,_áváz<ll< vočižalovanému lu 2. rade je neplatná z amí e ta.
4, Náhradu trov l<onania účastníkon] n e p riz tt áv a''.

2. V dóvodoch svojho rozhodnutia, c,i.tu,Lúc Jstanovenie § 80 písni. c) O.s.p. uviedol. že vdanej veci Žalobca tvrdÍ, že má nalieňav 1, prarny ,iuiLrn. nakol,ko sa _jednii o abscllútnenePlatné Právne úkony. ked'že neboli aouoi.n1,,,,-rl. nuťorr.,, obchádzali "ri*o|,npodI.a 
r\ 39občianskeho zákonníka a boli v rozpore s dobrÝmi mravmi podl.a § 37 občianskchozákonníka, Srjd v tejto súi'islosti 

.ptlukazrr ", ;"" že v c_lanorn prípade sa _j,ednalo oobchodnozává,zkové vzt'ahY lledzi účastníkrli. kt,,,.j ru.iodia ustanu".niuÁi t 2(íl a násl.obchodného z:ákonníka, Piieo, podl'a § 265 obchodnélro zákonníka. výkon práva. ktclrýjc v rozPore so zásadami poctivóho obchodného styku. nepožív;L právnu ochranu.Následne citu-júc ustanovenia § ]ó6. § 2;r;-Š;u*.,,j",*" Obchodného zrikonníka. povYkonanom dokazovaní dosPei okresný súd k záveru, že nie sú splne,né poclrnir:nky prevYhovenie Žal'rbného návrhu v žiadnom zo 'z.alovanych vyrokoch o určenie neplatnosti.Vo vzt'ahu k l, urČovaciemu výroku, aby súd určil^ie z|m|uva o dielo;lo dňa7.6,2007, jenePlatná, chýba ako naliehavj'právny záujen,t cl určenie neplatnosti tejto zntluvy, tak ajdÓvod, PreČo bY táto zmIuvá rnala byt'ncplatná, p..,oz. dóvod tvrolený žalobcom. sanePreukázal, ŽaIobca najskór tvrdiI. že od te_ito z,rrluul,účastníci oclstúpili, ale pokia1,odzmluvY odstúrP'ili, niet pocll'a súdu prvej ir;;;.;j;,";óuoau vyhlasov;rt. túta zmluvu zanePlatnÚ, J-ietc ol<oInosti boli predmetom konania súdu v póvodnom I.:onaní preduzavretím zmieru, l<ed'že bol schválený 
_zrnier. r.,o.1r 

-." 
týkal plnertia, a nie určenianeplatnosti týchto právnych úkonov, zimluvy. ktoré uzatvárali účastníci. uz:atváLraIi ichPlatne, Žalobca zmluvY o oi.to so žalovaný. u r_ *j..--u.'iro .poločnost,ou pRoFF,LyN s.r' c'l'' uzatváral s vedomím a so súhlasom obecného rortupit.l:.tva. a pokiai,;.rno konanieje predmetom obŽaloby podanej na Okresnonr súde Bratislava lII, nevzřahuje sa nafundanlentálne otázky vzniku tl,ónto zrnlúv, ale na rr.u,uJ"n.i.i,;;;;;;,:'- u;lavretiutýchto znllúv, 7, tohto dóvoclu tcda niet žiaclneho dóvodu na to. ab5., súd ,yhrlasovalPredmctnú zt-nltlvt,t o clielo za neplatrrú. Pokial, zíe.itor,rl;;; 
"'jI.ú #ť,oii 

".i"ké 
právaa Povinnosti ÚČastníkom, a tieto práva a povinnosti boli následne prenlietnuté do d,alšíchPrávnYch Úkonc'v, neznarnená to podl'a o[resného.Liau,ze tátoz,n^tlLrva by mala by.,podl,aobchodného zá]<onníka. nePlatná pre rozpor s dobrými tnravmi. V tejto súvislosti_jc podl,asúdu Prvej inŠtlancie, Potrebné poukázai'aJ na výla,t,.ni. zulouuného v 2. rade, ktorý

f,iffij| 
Že Žalobca a Žalovaný v l, rade ,u nuňhn obrátili vo vzt,ahu k Jloskytnutiu

3, Za nevierohodn'j PovaŽoval súd prvej inštancie tvrdenie svedka Ing. Telepuna. že ho v
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súvislosti s uzavretínl tejto z'nluvy uviedli do onrylu, pretože ak tclnlu tal< bcllo, nemalprijat'faktúrru.a nemal pódpisovat'znllltvu o totTl, Z. iur.l,to záváz,okexistuje a súhlasit.s_jeho úhradou banke nu,",.,i"rto žalovanému v l, racle. SJd prvej inštan,cie si [oložil otázl<u,v Čom nralo sPoČÍvat'konanie a koho ťrrTryselné lo*""o"é, že tak u.orril.'Zalcll,aný v l.rade Potvrdil, Že vlstavil d,ulrú rakuru bezaouoo.e - tccla to. čo bolo plnené s.r,o..nemalo Prár'nY -zál<!ad a dóvod - prejo žalobca p.iluL irtn íaktúru a plnilju. ak mal zaIo.že dielo už bolo raz vyfakturované- Ak teda 
"r"irr" bezdóvodné obohatenir:, vzniklotomu, ktorý lúto faktúru vystaviI, priČorn aielo nev|tonut u pri.ial zne.j plnenie, ar.,šak vprípade žalorlaného v l, iade. r.i".y l. ,a;;;;;';;;;et.om .RoFPLÝŇLI, ktorému saPlniIo na základe 

1':n.,i faktúry..1. .oŽnoau3..i.., kro ai.lo v1,,konal a tlókazo toln, kto hovykonal. móže byt'len oclovzdávácí protok"r 
" "yr"*ii pra.. Ak.ie pravdclu, tl] čo tvrdíŽalobca, Že Platnost', Prve-j znlluvy skončila d"há;;,;. .ký dókaz iar,, .r.rir,nclst. podl,aokresného súrlu preul<azujl'l Ak.je pravdou. že bol uvedený clo omylu. ako:;a domnieval.Že sa dátakýrn sPÓsobornsPlatit'io,..eo podl'a neho bolo ctvakrát ,iptrnrrě:.,+k zulouonyv l' rade Pristal na vrátenie duplicitnej piatby o nari.án. ri to rozrnyslell. a pritom tvrdí. žePeniaze, ktorť: boIi Prijaté od obce na záklide druhe.i rurtnry, oaour<ial ,árortoui, p..eu

:*§r'-XiÍ:':i"""1"i;.j,1], 'ČoIl sa ciomnieval, z. .o n-,u vráti v poclobe tal<e.j, žc rnu dá

4' Vo vzt'ahu k rlrulrérnu určovaciemu 
:{:k,, sa súd pruej inštancie stotožnil s vy_iadrenímŽalovaného v l], rade, Že Pokial'teda cltlšlo k podvocllér'u konaniu. nemóže tc,to podvodnékonanie bYt' rra Úkor Žalovaného v 2. rade. a jehcl rrásledkonr vy,hlásenic nep|atnostizmluvY o PostúPení Pohl'adávky. Zm_lyva o por,,ip.,ri p.ohl,adávky je upravená aj preobchodno-záviizkové vzt'ahy v § 524 občianskeho zákonníka, podl,a ktorého .yerilel,móžesvoju Pohl'adtivku, a.| beŽ, súhlasu dlžníka. po.t,lpit' písomnou zmluvo't inému. SPostúPenou Pc'hl'adávkou Prechádza aj jej prísl'ušenstvo a všetky práva s řrou spojené.SÚdna prax nerzyŽaduje pri platnosti 

TI;ri o po.tup.,]i pohl,aclávky súhlas dlžníka s tým.Že zmluva móŽ,e bYt' uzav.retá a.i bez,le no Úaom;.';;; "a1 proti .|e ho vóIi. to ..znannená. 
žeak PostuPca a PoStuPníl( uzivrú zrnluvu, ktorei je'- r.luunou stranou pri postúpeníPohl'adávkY aj dlŽník a, zmluva.ie Lrzavretá .;énó vedomím. resp. ,,ajeho účasti. vŽiadnom PríPade sa.Podl'a súdu prvej inštancie nĚl.ana o r,,-'lruu. ktorá je atlpicl:á alebov súvis|osti s PostúPením pohl;adávok. v rorpor. ,'*,unou.,rím § 524 Občianskehozákonníka, NálsledkY PostúPenia pohl'adávky .u i"ur- orejavujú v právnonl postavenívŠetkých ÚČastrríkov, teda ak banka na posrúpcnie pohl,adávky zo strany žalo,vané:ho v l.rade vYŽadovaJa sPoluúČast' žalobcu. v dóslcdku čoho sa žalobca prianro v zm|uvezaviazal, Že bude Platit' sunru. l<torú mal splácat' žalo,anénlu t, l. ,ud. banilc. \l su,,le,ktorá bude urče'ná v tejto zmIuve. nemožno podl,a prvoinštančného súdu takťrto Zmluvu.bez vŠetkého, v'r'hlásit' z,azmluvu neplatnú alebo zazrnlun,u obchádza_júcu zákon.

5' Vo vzt'ahu k tretiemu urČovaciemu 
, 
výroku. a to vyhláseniu nepIatnostl ncrtárskejzáPisnice, okrcsný súd Poukázal na to. že notárska z,ápisn'icaje len prejavom vóle ž:aIobcuuČineného vtedaiŠ,Írn Štatutárnyrn zástupcom. teda starostom žalobcu, ktolýIn t.ýmto uznalPohl'adávku, ktcrrá vzrrikla u áórl.dku uzavretej zmluvy o postúpení pohl,adávok mcclziúčastníkrni sporll, v takomto prípade niet pojl,a otr..rnóho súdu. absolútnc žiadneho

;1i'*Tliol;:'un'no 
záujmu' na určení neplatnosti te.jto notárskej zápisnice, ako
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6' SÚd zistil, Že jedinýrn dóvodom, prečo žalobca trval na podane.i žirlobe, je nírndeklarovaná skutočnost'. Že v tal<omto príparle požiadal o oclklad exekúcie, rrakol.ko by bolnútený sPlácat' Pohl'adávl<rt, l<torú sa zaiiazal'splácat, jeho bývalý sliutuia,lny :zástupca _Starosta obce: vo vzt'ahu l< banke. Ak podl'a turá.niu zutou.u existuje ško<la. 1.1torá malavzniknút'týrnito PrávnYrni ťrkonrni, súd pru.,i ins,uncie všal< v týchto konkrétnychPrávnYch Úkorroclr nevidel základ. re-sp protiprávnost,týchto právnych úkonov alko zlrkladtejto ŠkodY, r; tým, Že Podl'a okresného súdu nič nebrániIo. aby žáolta],otn, r.,o porušiIsvo,ie zmluvné Povinnosti, resP. zákononr stanovené povinnosti o náhrildu tejto ši(ody.

7' VŠetkY súdorn Prvej inŠtancie zistené sku.točnosti, sú pocll,a neho rozporuplrré a svedčia okonaní ÚČastrríkov, a to Žalobcu. Žalclvaného v t. ra<Je. a_i pánaSemana, ktoré sa, clóvodnestalo Predmeton] trestného l<onania. ale v danom or,oaj. súd má rozhodnút,. či zmluva cldielo uza'retii v roku 2007. bola uzavretá ned.,uoicne - teda v rozpore so zltkonom. resp.dobrými mrat,mi, a či následne na ňu nadvázu.iúce právne úkonil. a to zmluva o postúrpeníPohl'adávkY a notárska záPisnica, boli neplatinými', roho istého clóv<,lciu. rcsp. preto. žePojednávali o neexistLtjúcej pohl'adávkc. aIe tóto sud fr-ve.j inštancie ngzi(til. lebo totoŽalobcancPreukázal,JcPoál'aokresnéhosťtduer,idenrri.z"boli 
prijatépInerrie r]vakrátzato isté dielo, zLle ak malo toto plnenie byt'neplatne. Joi,oau, že sa ma,lo plnit.na základezrnluvY, ktorá bola dohodou ukončená. a tak právny dóvod plnenia crcipadoI. tc,to nie jePodl'a PrvoinŠtanČného súdu dóvodonr na vyhiásenie neplatnosti tých právnych úkonov.ako to požadu_ie žalobca,

8, Preto súrd Prvr:.j inŠtancie preto vo všetkých troch určovacích výrokooh žalobu zarnietolPre neclostatol< naliehavého Právnelto záujrnu, aj dóvod<lv neplatnosti týchto úkonrlv.

9' O trovách konllnia rozhodol Podl'a § l50 o.s.p., pričclm dóvody hoclné osobitného zretel,a,videl v samotných okolnostiach príiadu a povahe veci samotnej.

10,Žalovaný v l,rade vo vČas Podanont odvolaní, výlučne voči výroku o trovtich l<onania,navrhol, abY odvolací súd tento vyrok zmenil a priznal mu plnú náhradu trovPrvoinŠtanČného konania tak, ako ich vyčíslil súclu s tým. že si zároveň up1atnil náhraclutrov odvolacieho konarlia.

ll' V dóvodoch svojho odr"olania poukázal na to, ž,e od počiatku argumento.val tým. žeŽaIobca nemá naliehavý Právnl'záujem na určení neplatnosti právnych úkonrlv. s; čím sasúd Prvej inŠtancie vo svojich argumentoch v konečnorrr dósledl<u aj stotožnii. aj napricktolTlu tvrdil" Žc nie.je potrebné r,ykonávanie cl,alšieho aor.urouuii;: *;;; vykonal.LJviedol, Že uŽ na Prvol].| Pojednál,aní vl,jadriI svoj právny náz,or a lyzval žalobcu naPreukázanie naliehavého Právnehcl záqmu na podane_i žalobe. tcn však žalobcanePreukázal, Čo bolo a_j dór'odonl zatnietnutia žaloby, preto nic jc podl,a od,trlatel.aabsolútne na mieste konŠtatovanie súdu prvej inštancie. ze'z dóvodu sanlotných ollolnostíprípadu a povahy.veci same.j. nepriznal náhradu trov konania. ked.že ol,:olnósti prípadu aPovahu veci sanlej, nebolo potrebné podl,a žalovaného v l. racle skúntat,.

12. Poukazu.júc na uznesenie Najvl,ššieho súdu SR vo veci Sp. Zn. zlCdoltlIl1Z008 z30.6.2009. ako aj na_Llstanovenia § l43 ods, l" 2 a § I50. všetko O.r.p.a s\ 25:; ods. l a §257, vŠetko CiVilného sPorového poriadku uviedoi, že pri rozhoclovaní o nlrhrade trov



konania vychádzal súd zo zásad1, zodpovednosti
zodpovedno:;ti z,a zavinenie alebo nahc,du. Kritériorn nakonania, je rliera úspechu vo veci. t torj ru zist.uje tak u
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za výsledok, aleb,o ,.o zásadv
priznanie nárol<u na nálrradtr trov
žalobcLr, ako u žalovanť:ho.

l3' V danom PríPade Podl'a Žalclvaného v l, radc neexistuje žiadnavýnirnočnost,. aní dóvodvhodné osobitného zretel,a. 
'lv!'\lJ!uJ9 Llau|l<7 VYrlllllOCnOSt j

l4, Proti vŠetkýrrr výrokovýrn častiam rozsudku poclal oclvolanie tiež žalobca.

15' V dóvodoch svojho oclvolania žttlobca uviedol, že súd prvej inštanr:ie ce1korrr zabrrdolvYhodnotit' P'lslednú skutl<ovú otázku. ktorá bola preLrkJzaná vyl<onanÝm dc,kazl]vaním. ato Že Žalovaný v L rade so Žalobcom vóbec nejednal v súr,islosti , u.rírrárurrím skúrnane.jzmluvY o dielo zo dňa 7,6,2007" Svedol< Marián Senran nebol v tomto l<onetní vóbecvYPoČutý, hoci Podl'a záverov súdu prve_i inštancie. on bol tou osobou. ktorii vlastnc celýPrávnY Úkon'ura-j do-jednala a ktoróho rravrhol žalobca vypočut,. Celkc,nl vypradla zúvahysúdu a.| tá dok.azovaním preukázaná sktttočnort, Z.-Zurouun1, v l. rade podpisovalzmIuvuo dielo aŽ v banke, l<edY sa uzatl,árala ztnluva u porrp.ni pohl,adár,ky. Tláto;zmluva opostúpení polrl'adávky vŠak bola uzatvorená až dňa z,1.1o.zool. spolu s o jeden deňneskorŠou notárskou záPisnicou, ktorá_|e z25.10.2007,Al<o teda móžc byt,prlatný právnvúkon antidatovanÝ? Žalobca položil v odvolaní otázky. či je možntj a1.1úkol.vekantidatovanÚ 
':r-nluvu.Považovat' zaplatrtúa v súIadc s dobrými mravtli. ked,nlal zat<l.ž,ekaždé únry'selné antitlatovanie zmtuvy je r,, rozpore s Jobr1,1ni mral,mi. A,ntidLatovaniePrávneho Úkonu vŠak Podl'a žalobcu potreboval zhotovitel,diela kvóli tornu, aby molrolnásledne postripit',.takúto zInluvne Vvtvorenú" pohl,adávl<u voči obci na poslupníka _banku, ktorá mu za Ío zaplatila peniaze (odpIatu za postúpenic). Podl.a žaIobcu toznamená, Že v Čase PostúPenia pohl'adávky tato pohl'adávka n..*ir,ouuIa, prr:tože .je.jPrávnY z,áklad (kauza, zdóvodnenie. zrnysel. úeel;. btl 1lostavený l1a 

't.nluve 
c, clielo, ktorábola úmyseIne antidatovaná.

l6, Ďale-i sa súd Prvej inštancie podl'a žalobcu nezaoberal tým. žeobe zmluvy o cielo zo dňa7'6'2007 a zo dňa 5,6.2008, boli vzájomne, časovo. l,;gi;Ůa"".."."ri.ř.u."a právneÚkonY s tým, Ž':Žalobca tvrdil, že v čase. kedy účastníci řonania uzatvánali pr,;ú zntluvu odielo, t,-i, dňa ?,6,2007. ale vlastne dňa24.10.2007.ako o tom vypovedal žalovirný v I.rade, vedcli oba.ia, Že bucle následne uzavretá aj druhá zmluva o dielo na ten istý predmetdiela, na základe ktorej sa bude žiadat'dotacia z íbndov. Ak teda trlodl,a žalc,bcu priuzatváraní Prvei znrluvY'o dielo vcdeli všetci jej ueasrnici, že sa musí uzavriet,irj druházmluva o dielo, netnÓŽe bYt'tal<éto konanie u rúlu,l. s dobrými mravmi. ak bol vopredpripravený plán uru iest' iného do om1,|u.

l7, Naliehavý PrávnY záu-lem u žalobcu na tomto určení spočíva okrem iného a.j v tont. žeŽalovaný v l, rade svojou vel'kou aktivitou pri sťtdnom konuní(pod č. k,2lCb/8 lL2()l2) ozruŠení súdneho zmieru zo dňa g.2.20ld zapríčinil. že nie3o. čo bolo pre;lalobcuuzavretou záIeŽitost'ou, Sa ZraZLl zrušilo. Obec.je.iednotkou úzernnej samosprávy a musímat' jasno a Poriadok V tom, ako bucle evidovat'svoje pohl,adáuky a ,rauáŽy-y.1-oto oclkaŽdej obce vY;Žadu|Ú a.l.pr'ávne predpisy o. hospodárĚni'lcdnotiek územnej sírmoisprávy.VtedajŠÍ starostir obcc inicioval toto rnan. konairie o poaot ltrčovacilt žiiloúu,z dóvodov,ako sú V tejto Žalobe uvedené. pričonr tvrdiI. že dieIo nebolo vvkonané, a na.jmá že:zmluva
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o dielo (Pnvá 
, 
v 

, PoradÍ), je neplatná. Rešpektu_júc toto stanovisko osoby, ktorá sazúČastňovala vŠctkýclr procesov súrvisiacich i rrjuu",l,i o dielo. predsa r,óbec nemóže.bez bliŽŠieho (Poclrobne.išieho vl,svetlenia vzt'ahovaného na faktoch), lr:n tal< zobrat,Žalobu sPát', Podl'a cldvoIate]'a je potrebrré. aby po vyl<clnanont dol<azovaní v občiarrskomsúdnom konaní bolo Prijaté.lasné'stanovisko súámi Ó ton-,. či všetky z,ávaž,népclchybnostizistené v Priebehu týchto súánych konaní, ktoré sú predsa vere.jne známou skutočnost.ou vkontexte Obr:e Benkovce. sú ialebo nie,sú) dó";j;;;re určenie neplatncsti zmluvy odielo a na ňu nadvázujúcich prár,nl,ch úkonov. Z, týcht'o právnych ú]konov totiž vyplývamajetkový záváz-o)< 
^obce. 

ktorý prevyšu.j. .u*.'.'"j.r."r'r." clesiatol< tisic eur. Tentornajetkový zilvázok obec tlaČÍ pred seboLr'a existenčne Obec poškoclzuje. Vzhl.aclorn navŠetkY známe: - vel'mi PochYbné okolnosti. ru ttn,1,.t-r ti"to práun. útkrrny vznikli. bolo byPreto {avne nesPtávne naZYat'potrebu z,istenia pr*,ry-".je_| dóslcdkov pr€, platnost, l0_tisícových dlhov obce ako zbl'točným konanr., ttore postretlo naliehavost, právnehozáu.irn u.

l8, Na základe r"yššie uvedených skLrtočností žalclbca navrhol, abv oclvolací súrd rozsudoksúdu Prvei iniltancie ztnenil tak, že žalobe v celom rozsahu vyhovie a zaviaž|ežalovanýchv l, a 2, rade sPoloČne a nerozdielne nalrradit'žalobcovi rrovy celélro konanial. vrátanenáhradY trov cdvolacielro konania. alebo aby odvolací sťrcl rozsudok súdr.r prve_| inštanciezruŠiI a vec vrátil súdu prvej inštancic na d'alšie konanic a novó rclzhodnutie.

19,Žalovaný r' l. rade vo svojom vl,jadreník odvolaniu žalobcu považoval rozhodnutie súduPrve,j inŠtancíe z,a sPrávne z dór,,odu nedostatku naliehavélro právneho zláujmu. pretodóvodY uvedené v odvolaní žalobcu, a to, že súd nevykona| navrhnuté clókazy a nazáklade vYkonaných dókazov dospel k nesprávny, ,tutkoul,m zisteniam , 1.:ova.žoval zanedóvodné, Pri určovacích žalobách má žalobca tvrdit' a preukázat, naliehavý záu.jem už. vPodanej žalobe. a nie, ako sa žalobca rnylne ao,",,,ni.ua l;;j;;;;;i'"a,. že jehonaliehavý PrávnY záujem na podanej žďrlbé by vypl;,nul z vykonaného dok:azovania, VPríPade moŽnosti Ža.lovat'priarno splnenie poulnni,.ti treba preto podl,a žalclvanélro v l.rade vŽdY PovaŽovat'za nePrípustnú určovaciLr žalobu. ktorá neslťrži polrebárn praktickéhoŽivota, sPornol;t'nerieŠi (neodstraňtrje). ale vedie k nárastu počtu súclnyr:h sporov. žatobcavo svojom odvolaní PoukazuJe na bližšie nešpecifikovaný závázok-obce, pričom všakPoukazovaním Žalobcu na existenciu závázku žalobcorn. podl,a žalc,vaného v l. racle
Potvrdzu-ie to, Šo Po celý Čas namietal žalovaný v l. rade, ato,ž.ežaIobca nenlá niaIiehavý
PrávnY záuien'l na urČenÍ. neplatnclsti právnych úl<onov. prctože vyriešerrie tej1o orázky byabsolútne rtevir:dlo k vl'rieŠenirr spoločnosl,i <Janého právncho vzt,ahu a pravdcpoclobne byIen doŠlo k n:irastu d'alŠÍch súdnych sporov. Konanie o určenie neplIatnosti právnychúkonov teda vribec nerlóže podl'a žalovaného v l . rade vl,riešit' žaIobcovu situá,ciu, a ztoho dóvodu súd sPrávne rozhodol o tom, ž,e žalobca nemá naliehavý právrry ziiu_iem aŽalobu zamietol, V d'alŠom Žalovaný v l. rade vo svo1om vyjadrení k odvolaniu žalobcLr
Poukázal na rozsiahlu .judikatúru, itorá je jednotná práve v otázkc, že žalobca mánaliehavý právrry záujem vtedy, ak žaloba s áanym u.eouu.i, petitom. móž,: fl65j3funx1'odstránen ie spornosti nároku.

20,Žalobca vo svojom vYjaclrení k odvolaniu žalovaného v l. raclc pouká:zal na to. že jehoargument, Že bol v, konaní úsPešný a preto mu treba priznat'náhradu trclv konania.ignoruje základné skutkové zisieniá preukázané v konaní pred súdonl prvqj in:štancie.
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Žalovaný v l, rade vlastným l<onanílrr spósobil vážnepochybnosti o platntlsti písorllnýchPrávnYch Útkonov P'iPravených samotný,n,', zutouoni.',. u ]. radc a nra.jetkové povolenieŽalobcc'lvi' ktorý sPláco ,.a'á,.ir)',a duplicitné n"""1"e nárol<y žalovanéh,l v ]. rade zajedno dielo, l<toré moŽno a'ri vjastné nebolo v celosti vykonané. ž,ztlovan.ýv l. racle saPodl'a Žalobcu v Priebehu konania priznal len k to,nu.'z. vzal peniazt:2_krátza to isté. žeto urobi| ÚrnYselne, Že sa oboh atil a ze di.l" ;;irk;i nestálo, kol,ko on dclstal postllpnePeňazí a Že sa o tieto Peniaze delil s inyri ororr.,rri, , to je podl,a, právneho zástupcuŽalovaného v l, rade všetko u páriuařo. Ž;i;ň;"i. .ua. na.jsl<ór,,, roku 2010 uz,avrelsúdnY zmier so.Žalobconl, Pot|m všal< podal nau.n nu zrušenie súdlneho zmieru, ktorÝodól'odnil exekúciou no 
'uoj 

don''. eo je podl'a;;;";.i;" zástupcu ža1,ovaného v I. racle vPoriadku, a Že toto nie je dóvoo i,oany b.orritnenu )..t.r,u pocll.a § l50 o.r.p.. žalobcarozumie dÓvodom, Pre ktoré súd prve_i lrsrrr.i.' nepriznal náhradu trov konaniaŽalovanému r'' l,, rade a stotoŽňuje sa s nimi. Poukazu.júc na vyššie uvedené pretrl žalobcanavrhol' abY 'ldvolací súd 
'o'suáok 'ra.-, 

prr.]ir,,...,. v, napadnute.j časti pocll,a § 338CSP zmeni! a zaviazal 
-zalovaných v l'. a z. ,.uJ.'rpotoene a n.rozdie lne nahradit,

Ífiff]' 
trovY celého konania orlkazujúc no oň.un a dóvody odvolania sa,motného

2l'Žalovaný v 2, rade vo svtl-jtlm stanovisl<u l< odvolanir-r žalobcu mal za to. )i,eai< právnaotázl<a Platnosti, Že neplatnosti konkrétr-.,.nn p*un.no''úk.,nu. o ktore.j sa nrá na základenávrhu rozhodnút"'T,u]'n Povahu predbežnej utarr.| uo u zt,ahul< ine.| právnej otázke. nieje sPravidIa daný naliehauY P"iun.:záujem * uňír iito pr.,tt,. žnej tstázky. napol.ko jemoŽné Priamcr Žalovat' na 
'u'čenie..existencie 

1n.."ir't.n.ie) práva. právn,eho vzt,ahu.PoŽadovat' sPlnenie Po'innosti. PoclI'a žalovaného 
"-j, ,ra. maI žalobca žalovat, iné. al<oŽaloval' nakol'lco.urČenie nePlatnosti mandátnej zmluvy, ako a_j. určenie neplatrrostizmluvyo PostúPení Pohl'adávky, sú iba p..,tt,.znJ'oi;;6.'Š;;ir-vej inštancie sa v tomto l<onanímóŽe zaoberat' dóvodrni nePlatnosti právnych ,r["ň"l, iba za predpol<laclu. že bolaPreukázaná existencja.naliehavého právneho-záujmu. ktc,r;i _je nevyhnutnou podnnienkouurČovacej ŽalobY, Ak je určovacích petitov niel<ol'l<o.,rri splnenie te_jto podmienky súdskúmat'Pri kaŽ:dom Pétite osobitne. a ažnásledne sa zaoberat,hmotno,právnllu stránkouveci' Preukázaním existencie naliehavého praun.nu ru"_i;r" na tal<omto r.rrčení je za,aženýŽalobca' na Čo Žalovaný v 2. rade v konaní niekol:ko ,a, poup,a)"i.'Ž,"r"o.. podl.aŽalovaného v 2 rade, nePreukázat sptnenie );,';.;;';';;cesne_i podlnienl<y, a v priebelrukonania sa clomáhal vYkonávaniu' .lo|.orovania. Ico.J sria a.' vykonal. a to jednakoboznántenínr :;,obsahoin Iistiny, ako aj výsluchclnr wedl<ov. Akcl vyplýa z obsalrunapadnutólro rozhorlnutia, dóvoá. pre kiori, súd žaIobu vo všetkých troch určclvacíchpetitoch zamietol, bol neclostatok'naliehaueno prárr*n o záujmu na takonlto určení.KoneČne' ai ak boli zmienené podnrienky 1existencia na]iehavého prá,,,neho záu.jrnu) vurčovacích petitoch_splnené, ani z vykonuneňo aor.ur*unia nevrplýva žiadenclóvrrd, prektorý bY mal súcl vYhoviet' ž|alobe a určit'neplatnost,príslušného právneho úkonu.

22' Poukazu,|Úrc na uvedené Pre to žalovaný v 2. racle navrhol, abv oclvcllací súd nap,aclnutérozhodnutie súclu prvej inltancie potvrdil ,,ko u..n. ;;;;,,;
23' Žalovaný v l, rarle, v9 svo.je.i replike k stano,isku žalovaného v 2. rade, sa s touto v plnonlrozsahu stotoŽnil, l(ed'tak. áto'a.i žalovaný v l. rade, ii i,utoruri,v l. rade mal zatr.l. ž,ežalobca nemá naliehavý právny z'Áuj,g1l1ani na Samotnonl poclaní žaloby.
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24'Ž'alovaný r' L rade.vo svo.jej replil<e l< vyjadreniu žalobcu opátovne pouká;zal. že v sporebol v plnorn rozsahu.uspesňy u p..ro tltu patrí plná náhrada trov konaniaL, ked.žalobcanepreukázaI naliehavý právrry záJjem na podanc.j žalobe, podl,a žaIovlanóho v l. rade ide oProcesnú Po'cmienku konania. teda bez'preukázania naliehavého právneho zziu.jmu súdŽalobu zamietne a d'alej žalobu nepresl<úmava po vecnej stránl<e. Aj napriek tomu žalobcarnal dostatok: Času na Preukázanie.naliehavélro práunĚho záujmu, aLko aj tonru. že bolviackrát súdclm PouČený, Žalobca tal< neurobir. Z"r"o.",i túto situáciu podl,a žirlovanéhov l' rade Privodil sám. a to konanie bývalého starcstu Ing. Jozeía Telepuna. preto jeŽalobca Plne zoclPovedný za daný stav a pokial' nrá nevvporiaclané nárol<y, lnal by sivYmáhat' od :zodPovedného subjel<tu. K d'alším tvrdeniatn žalobcu sa žalovaÁy;z dóvcldu.Že ide o tvrdenia skutkové, nevyjadril. nakol'ko si u p,:,puac nepreultázanie naliehavého
Právneho záu.imu Žalobcom ireléi'antnó a nadbytočné a ich zaobcrani,m sa ]stáva konanienehosPodárne, Poukazu-júc na uvedené preto maI žalovaný v l. rade z:,a to. )2ev.ykonanímd'alŠieho dokazovania súdom Prvej inštancie bolo nadbyočné a vzhl,a,com k tomu. že súdrozhodol tak, Že Žalobu zamieto|. mal priznat'plnn nahradlt trclv konania žal|Jvanému v l.rade ako ÚspeŠne-j Stl'ane v konanÍ. Podl'a žalovaneho v l, raclc žia,dne dóvor15, hodnéosobitného zretel'a tu 

_neexistujú. pretože súd rozho<lol o zamictnutí žaloby il clóvoduneexistencie a nePreukáz,ania nali,enavého právneho ,a":,"" )ái"ň,", i""aj sám súdkonštatoval, Ělalsie dohad1,,Žalobcu sú irelevantné. skutkové tvrdenia vvtrhnuté z kontextuvýPovede sú alebo nie sú dóvody hodné osobitného zretel'a,čo považ:oval ž:alovaný v 1.rade za špekulácie.

25,Žalobca vo svo.ie.i. duPlike k replike žalovaného v I. rade poul<áza| na to, že celé.iehovY-jadrenie-je vhodné iba na akadenlickú úvahu o charaktere určclvacíc:h žalťlb. ale chýbatnu kontakt s najPodstatnejŠÍnli výsledkanri dokazovania vykonaného v tclnlto konaní.oPátovne Poukázal na skutočnost;, že to bol práve žalovaný v l. r,acle. k:tory,vel.kouiniciatívou zrušiI.súdny zmier. ktorý dobrovol'ne uzavrel 
" 

,;kJ 20l;, ;;;p.rive :iatouunyv l, rade sPÓsobil1o, Čo bolo pre Obec (žalobcu) už uzavreté súdnym zmierom a'novu sastal otáznYm a neistým. Postavenie neistoty na strane žalobcu teda nebolo rlyvc,lané anisúdom, ani sa,motným Žalobcom a paracloxne práve žalovanýtn v l. rade, čiiie práveŽalovaný v l, rade vvworil stav tlcistoty na strane žalobcu. a potom hovorí. že už o tomnemoŽno lrovclrit'(konat'v súdnom konaní., podl'a póvodne podane.j určova,oej ;Laloby a
Pol<raČovat' v konaní o takejto Žalobe). Žalovaným v l. rade spomírrané jrrdikratúry súvýsledkonl iných konanÍ. l<de boli iné skutkové okolnosti. pri používaní judikatúr)/ nestačílen odkázat'na Publikovanú Právnu vetu. ale vykonat'porovnanie, či aj :;kutkové okolnostisú Porovnatel'né s,tým PríPadonr. ktorý sa aktu;|ne pre'jednáva. Takéto porovnanie však užv úvahe Žalovaného v l. rade chýba. Podl'a Zalováné'Áo v l. rade na to'nto nctnr)že nrat,Žalobca naliehavý PrávnY z,áuJem. hclci žalobca spláca dlh voči banke z:.o zmluvy o dielo,ktorá -je PochYbná, antidatováná a súčast'ou únrýse|ného trestného konania, čo je podl,ažalobcu zvláštnc vysvetl'ovan ie prál,a.

26,Žatobca vo svoiej rePlike k vl,jadreniu žalovaného v 2. racle poukii zal na tc,, že .ienástupnícka banka po banke, ktorá sa podicl'ala na í'inancovaní zvláštnilch operáciíŽalovaného v l, rade v rozhoclnonl období. na ktoróho žalovaný v l. raLde postúpil svoju
PohI'adávku z f'aktťrrY vystavenej na základe zmluvy o dielo. ktclré _je po.hybné.antidatované a s;účast'ou úr-nyse lne{lro trestného konania,
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27, Podanírn doI'uČeným oclvolaciemLr súdu clňa 20.10.20l6 z dóvodu. žc tieto žaIc,bca podl,asvojho vl'jacLrenia zísl<al aŽ Potonl. ako mu bol cioručeny rozsudok r;údu prveI inštancie.PredloŽil Žalobca uznesenie Okresného riaditel'stva Pž v prešove zo dňa ,.Z2.9.20l6,
CVS:ORP-694/3-VYS-P0-20l6 a st'ažnost' žalobcu zo dňa 30.9.20l6, kttlrú podal vočivYŠŠie uvedenému uzneseniu. V d'alšom žalobca rozoberá obsah tohto uzneserria. ako ajobsah st'aŽnclsti voČi nemu. l<ed' jeho preclnletclIn bolo odnrietnutie podo zrcnia;zo zločinupodvodu spáchaného formou spolupáchatel'stva podl.a § zo r § 22l ods. I,:i písm. a)Trestného z,ál<ona. ktorého sa mali dopustit' páchat.lia"tÝrn. že žalovaný v l. rade povzájornnej dohode Pre Žalobcu vysravil í-aktúru za realizácirr rekonštruicie tepelnéhohosPodárstva v zmYsle Zmluvy o dielcl zo <hňa7.6.2007 a následne predmetnú pcrhl,adávkuŽalovaný v l, rade PostúPil so súhlasom žalobcr,r žalovanérnu v ?. rade, kde v predmetnejzmluve sa Žalobca zaviazal splácat'žalovanéntu v 2. raclc postúpenú pohl,aclávku. pričonlza ÚČelom vY'PlatY odPlaty za postúpenie pohl'aclávky. predložil žalov,aný v l. rarle spoluso Štatutárom Žalobcu Žalovanému r, ). rade dol<lad cl io,n. žc podl,a Ztrttuvy o dielo zodňa 7,6,2007, bolo vYkonané. hoci si obaja boli vedomí toho, že dielo vykonané aodovzdané ne'bolo, kde následne po predložcní týchto aor.Iu.r.,, zoi";;";';'; ra<le uhractilna účet Žalovaného v l, rade sumu 2.548.962.- Sk. čím uvicdli žalor,aného v 2, rade doomylu a spósobili_je.j škodLr v te.jto výškc,

28, ĎalŠÍm Podaním doruČeným odvo|aciemu súdu dňa 4.5.2007, cioručil ;žalobca ako prílohyNávrh naz,aČatie exekúcie Podaný žalovanýrn v 2. rade voči žalobcovi a upc,vedomenie ozačaíí exekúcie od súdneho exekútora Mgr, Jozefa PavIíka.

29, Odvolací súd v zmYslc- § 470 ocls, 2 Civilného sporovóho poriadl<u (d,alej len ..CSp.,),
Pre-jednal vec Podl'a Občianskeho súdneho p.,riaákLr (d'alej len ,.o.,s.p.,,)i pocll,a tohtoustanovenia, právne ÚČinky Úkonov. ktoré v konaní nastali preclo dňom nadobuclnutia
ÚČinnosti tohlo zákona. zostáva.iú zachované, Civilný sporový poriado[< nadobrrdoIúčinnost' 1.7)-0l6 a napadnLlté rozhodnutie súclu pru..j insruncle b,olo v),hlás;ené dňa27,6,2016. t, j, Pred týnrto dátunrom s tým. Ze ,,irověn boli stran1, sponr pc,učené oodvolacích dóvodoch podl'a o.r.p..v prípade žalobcLr a žalovaného v l. racle icle teda o
Právo na Pre.iednanic odvoIania, ktoré inl vzniklo pocll'a doterajších právrrych prcdpistlv.
teda z hl'adiska PrincíPu legitímneho očakávanizr. a.| ich právnej ir;toty, je treba ichodvolania Prc:jednat'Pocll'a právne.| úpravl,účinnci v čase. ked.y bolo vyhlásené
rozhodnutie, voČi ktorérnu boli podané, V poJmienkacň právnelto a dennokratického štátu.majú Právne normY pósobit'zásadne cio budúcnosti. Princíp právnej isl.oty je nepochybne
neoddelitel'nou súČast'ou princípu právneho štátu zaručeného v článŘu r oár. r Ústavy SR,
SÚČast'ou PrincíPu Právnej istoty' a ochrany dóve ry občanov v právny pclriadol.:, je a.i zákaz
retroaktiVitY, t. -i, zákaz spátného pósobenia právnych predpisov. irokial,niekio konal apostupoval na základe dóvery v platný a účinný právny predpis. nemóže b.yt. vo svoje.jdóvere k nenlu skIamarrý spátnÝrn póiobenírrr právnchó predpisu, alebo nielltorťiho jeho
ustanovenia, ]rÍeskorŠÍ Právny preclpis nemóže Lrkladat' povinnosti. resp. menit, prár,ny
status subjektu Práva sPátnýnr pósobením právneho preripisu, ktorý v čase.i,:ho konania
neexistoval a ktorého Právnu úpravu nemohol poznat', Sub'iekt právÁ užn.rói. ovplyvnit,
svoje Právne Plrstavenie nadobudnulé v nrinulosti. Procesňé pravidlá očakávarria, s akýrni
ÚČastníci do konan.ia vstuPu.jú, by v zásacle neInali byt'v_jehcl priebchu lnenené; p,okial,sa
tak stane, musí súd dbat'na ochranu práv dotknutycň orót, či už al<o ťrč:astníkov klonania
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a to v tých PríPadoch, l<ed'sa takáto nepredvídatel'ná zmena z nastáva;úcich pravidiel
prejaví (vid'nález Ústavného súdu ČR zo7.(1.20ló sp. zn. lV.LJS 355|)/l5).

30, Krajský' súd v PreŠove (d'alej len ..odvolací súd") prísIušný na rozhodnutie o odvolaní
PodI'a § l0 {).s.P.. vzhI'adom na včas podané odvolania žalobcu a_| žalovarrého l, I. rade,preskúmal napadnutý rozsudol< súdr.r prvej inštancie postupom pocll'a § 2l2 ods. l. vsPojení S § 2l4 ods.2 O.s.p. v medziach. v l<torých sa odvolatelia dornáhali .jeho
Preskúnrania sPolu s l<onaním. l<toré nru predchádzalo, bez nariaclenia pojednávania,
nakoI'ko nebolo Potrebné zopal<ovat' alebo doplnit' dol<azovanie, ani tcr nevyžadoval
dóleŽitý','erejný záuJetn, s tým, že rniesto a čas vere.iného vyhlásenia rozhoclnutia oznámil
na Úradne.j tabuli súdu. ako aj na príslušnej u,ebovei stránke súdu a;:ároveň elr:ktronicky
oznámil miesto a čas vere.jného r,,yhIásenia rozhodnutia aj stranám sporu, s tým, že zistil.
Že odvolanie Žalobcu nie je dóvorlné a naopak odvoIaniu žalovarrého v l. raclc.jc potrebné
priznaťúspech.

3l, PredrnetoIn rldvolacieho prieskumu je rozsudok súdu prve.j inštancie, ktorÝm v cclosti
zam ietol určovacie žaloby o určen ie nep latnosti zm lur,,y o d ie lo zo dňaL l .6.z.t)ol , ztn luvy o
PostúPení Pc'hl'adávky zo dňa 24.10.2007 a notárskcj zápisnice z.c> dňa 25,10.2,007 z
dóvodu nedostatl<u naliehavóho prár,nchcl zál"imtt žalobČu na takomto určení.

32, Odvolací súcL v celom rozsahu poukazuje na správne rozhodnutie súdu prve.i inštancie.
ktorým bola táto žaloba zamietnutá. preto postuporn po<1l'a trstano,veniá 5 irv ods, l
O,s,P..odvolací súd Potvrdil rozsutlok súdu prve.i inštancie vo ver:i ru-.1 ukn vecne
sPrár'nY s týIn. Že s Pouka7,oft) na ustanovenie § 2l9 ods,2 O.s,p. ,u u..ion1 rozsahu
stotoŽňu.je s odóvodnením napadnutého rozhoclnutia. pričom na zdóraznenie s;právnosti
napadnutého rozhodnu tia uv ádza:

33, V zmYsle § 80 PÍsrn. c) O.s.P.. návrh na začatie konania možno rrplatnit', aby sa rozhodlo
nainrá o urČenÍ. Či tu právny vzt'ah alebo právo _ie, alebcl nie je. ak je na tcm naliehavý
PrávnY záu,jern. Pri.urČovacej žalobe (§ l37 písm. c) C.r,p.) z,niežalobrlý návrh na určenie,
Či tu Právo je (Pozitívna určovacia žaloba), alebo či tu právo nie _|e (negatírlna rurčovacia
žaloba). Ked' žalobca v určovacej žalobe tvrdí existenciu aIebo n.eai5lg..1, určitého
Práva. znamená tcl. Že vyhovu.júci rozsuclok vydaný na_|cj základe. bucle rnat'dek.Iaratórne
ÚČink1,'. UrČc,vací rozsudol< nie je exekučnýrn tituiom. Vl,konatel'nost'nie je.jeho
vlastnost'ou. I)redchádzajúca procesná úprava zakotvená v Občianskonl súdnonr poriadku.
ktorou Sa SPraVoVaI pri svojom rozhodnutí aj súd prvej inštancie, rozlilíovala tnedzi
urČením (ne) existencie práva a právneho vzt'ahu, Uvedené rozlíšenie však rremalo vecný
význam. Obe PouŽité Pojnly, teda ..právo" a ..právny vzt'ah,', rna_jú rovnzrký obsah. Z
uvedeného dČrvodu nová Právna úprava Civilného sporovóho poriadku žalcbu o určenie
(ne) existenciu Právneho vzt'ahu výslovne neuvádza, 1lričonl týmto k žiadn{ rnateriálnej
Zmene rredoŠlo. PredPokladolTl procesnej legitimácie žalobcu na pozitívnej určovacej
Žalobe nie je to. že žaIobcovi tvrdené právo patrí. Žalobcan,lóže žtac]at'aj c, uičerrie prává
Žalovaného, |,1toré existuje voči žalobcovi, alebo voči inénru d'alšierlu žalclvanéntu.
samozreJme :Za PredPokladu, že rná na určení naliehavý právny zárrjem. L1rčcnie
absolútnYch Práv (vecnó práva, cledičské práva) rozsuclkonr na základr: určo,1ace.j žaloby
neznamená. že účinné právo existLrje erga omnes. Úein11, určovar:icho rozs;udl<u sú
relatívne a jeho záYáznost' (clkrenl zákonom určených výnimiek), _je srrbjektí,,,na. L]rčenic,
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Či tu Právo je alebo nie je, je potrebné vykonat'tak, ally bolo zrejlrré. že.súd má určit,aktuálny právny stav (v prítomnom čase).

34,Žalobca má naliehavý Právny záujem 
_na 

určetrí práva preuk ázat, (ibaže právrny, z,áujem
"vYPl}va z osobitnóho PredPisu"). Zalobcanerná naliehavl,práuny záujern tra Lrnčení. či tu
Právo-ie aletlo nie.je. al< už k Porušeniu práva došlo. OchranLr už porušcnélro práva rnóžedosiahnut'Žalobou na plnenie, Iba ak v zriedkavých prípadoch obstojí určovacia ž.aloba,ak nie je moŽné Žalovat'žalovaného na plnenie. Dol<trína preventívnehc, chllrakteru v
urČovace.i Žalobe vYchádza preto z toho, že ž,alobca rná naliehavý prá,,,ny záu1emr vtedy, akk Porr-rŠeniu.jcho Práva (zatial') nedošlo, avšal< jeho právo.je neisté alIebo crhro;zené. Stavtejto neistot'y alebo ohrozenia možno preventívne oclstránit, tým. že bude existovat,rozhodnutie súdu o existencii (neexistcncii) práva. Z doktríny prcventívneho gharaktent
urČovacej ŽalobY vYPIýva, Že žalobný nárok na plnenie konzumuje (v scbe zahtňa) a,jurČovací Žalobný návrh. Žalobca má naliehavý právny záu1cnr na uIčení. ;Ze tu právo jealebo nie je vtedy. ak je tvrdené právo neisté. alěbo Ónro zené z.a prcdpokladu. ževyhovu.júcirn určovacím rozsuclkom možno tútto neistotu alebo crhrozcnie odstránit,.Naliehavost' sa Prejaví v tonl, že určovací rozsuclok bude pre i:alobcu podstatnýrn
sPÓsobom u):itoČný. Naopak naliehavost' nie je rlaná. ak má žalobca k clispozícii iný
spósob ochrany tvrdeného práva.

35, Žalobca v Pcldanoln cldvoIaní namietal, že okresný sťrd clospel na záklac]e: vykonaných
dókazov l< ne:sPrávnYrn skutkovým zistcniam a tieZ k ncsprávncmu právncnru posúdcniu
veci, Ak Ž,alobca v Podanom odvolaní namictal skutkové z.ávery okresného súriu. .|ehc;nárnietka vo svoJe_j Podstate smeruje voči výsledkom hoclnotenia vykcrnaných dčlkazov zo
Stran} súdu Prvej inŠtancie. V tejto súvislosti l<rajský súd poukailuje na uznesenie
NajvYŠŠieho súdu SR zo dňa 14.9.201l sp. zn. ic.áo zo+2009, l,zrrysle ktorého
",..dókazY ho,dnotí súd podl'a svo.jcj úvahy. a to l<ažrJý dókaz jcdnotlivo a všetky dókazl,v
ich vzájomne_j súrvislosti: Pričom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšílo v konaní najavo,
vČÍtane toho, Čo uviedli ÚČastníci (§ l32 O.r.p,). F{oclnotením dókazov.je činnost,súdu. pri
ktorej vYkonané procesné dókazy hodnotí z hl'adiska ich pravdivos;ti a dóležitosti pre
rozhodnutie. liúd Pri hodnotení dókazov v zásade nie.ie obrnedzený prrivnymi predpisrni v
tom, ako a s akými výsledkami má z hl'adiska spravodlivosti ten - ktorý <lólkaz hoclnotit,,
UPlatňuje sa tu zásada vol'ného hodncltenia dókazov". Do práva na spravodlil,ý proces
nePatrí Právo ÚrČastníl<a l<onania. aby sa všeobecný súd stotožnil s jehc právrrymi názormi
navrhovanÍIlt a hodnotcním dókazov (lV.t)S 252104), a aby bolo rozhodnuié v súlade s
PoŽiadavkarni a prál'nymi názornli účastníka (I.L]S 50/04). Do obsahu tohto základného
Práva nePatrí ani Právo Účastníka konania vvjaclrovat' sa k spósotlu hoclnotr:nia ním
navrhnutých dókazov súdov, alebo dožadovat' sa nít-n navrhnutého spósobu hcldnotenia
vYkonaných dókazov (LLjS g]lg7). Rozhodnutie okresného súdu v ro,,rine dokaz:ovania a
zisteného skutkového stavu bolo vecne správne a_j s poukazom na nález ústavnljho súduSR sp. zn. 1.IjS 350/08. podl'a ktoróho,..,.dokazovanie v občianskom súclnonl konaní
Prebieha vo viaccrých fázach; od navrhnutia dókazu cez jeho z,abez.pečenie. vykonanie a
násIcdné vYhrldnotenie. Kým navrhovanie clókazov ,jc právom a ;lároveň procesnoll
Povinnost'ou ÚČastníkov konania. len súrd rozhodnc. ktorý z označených (rravrhnLrtých)
dókazov vYkc'ná. Uvedené predstavuje prejav zákonncj právomoci všcobr:cného súclu
korigovat'návrhy účastníkov na vykonanie dokazovania iledrrjúrc tak rlich|y a, hos;podárny
Priebeh konania a súČasne zabezpečit', ab1,, sa zist'ovanie skutkového stl,ayu dckaz:ovanínr.
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drŽalo v nlantineloch Pretlnretu konania a aby sa ncuberalo srnerom, ktorý;z pohl,adupoclstat1, preiednávane.j veci. nie .je ,.t.uuninil] &;;l;;; ,oi' ""r,ill" ,uo, postllpokresného srlidu, ktorY bV znatnenii uyt ne. nir', křřrir vyššie uvedeného hloclnoteniadÓkazu, Ro;lhodrrutie ol<resného súdLi sa opi"ruIo o tvrden ia a re le vantne dókazyProdukované ÚČastníkmi v Prvoinštančnom konaní a v:,chádz,alo ,n .praune aplikovanýcha interPretovanýclr Právnl'cll noriem nu ao.tuioeŮ;;;;",,e zistený skutkor,ý stav veci.

36, Podl'a v Čase 
.rozhodnutia platného a účinného ustanovenia § 205a ods. l o,s.p.,skLrtoČnosti alebo dókazY, kioré ncboli uplatnené pr.a ..]aor 

"prveho 
,tupnu. sú priodvolaní Proti rozsuclku alebo uzneseniu vo ve.i .o,r.1, odvolacírn áór,,oclorn vteily. aka) Sa týka-lÚ Podmienok l<onania. vecnej pr,íslusnosti súdu. v;,lúrčenia sttdcu(prísediaceho), alebo obsadenia súdu,

b) má byt'nimi preui<ázané^ že v konaní rlošlo k vadám. ktoré rnohli mat.za následoknesprávne rozhodnutie vo veci.
c) odvolatel' nebol riadne poučený pocll.a § l20 ods. 4,d) ich ÚrČastník_konania bez svo_iej viny nernohol označit,a predložit.do rozhodnutia sťrduprvého stupňa.

37' V zmYsIe ust, § 20:1 ocjs. l o,r.p., je v odvolaconl konaní možné prihIiadnut, len na tiedókazY, ktoré nema.jú charakter nových dókazov" n.p,.Jloz"ných žalobcom pre cl súdomPrvého stuPňa, Krajský súd z obsahu spisového rnateriálu zist,i.lrrlr"l""'u"r c,kresný,msúdom riadne Po.učený Podl'a § l20 ocls.4 o.r.p..Poučenic v zmysle tohto zá,konnéhoustanovenia -ie obsiahnuté v Poučení o procesných právach a povinnostiac11r účastníkovkonania uznes;ením súdu prvej inŠtancie zo dňa zz.t.zol0 (č. l. 48 spisu). ktoré bolobYvalej Právn'ej zástuPkYni žalobcu spolu s predvolaním na pojednávanie korrané dňa9,2,20|0, dorL'LČené dňa 28,1,20l0 (doručenka zaloŽenána č, l. 4] rubspisu). Z dóvoduriadnehcl PouČenia Žalobcu pocll'a ust, § l20 ods.4 o,s.p. clkresným súdom, v,ychádzalkrajský súd vo vzt'alru k odvolacírn dóvodorn žalobcu a vo vzt,ahlr k nim predloženýmdokladom, a to uznesenia okresného riaditel'stva PZ V Prešove Zo dňtt 22.9.20l6.st'aŽnosti Žalolbcu voČi tomuto uzneseniu zo dňa 30.9.20l6, ako aj návrhrr na začatieexekúcie oPrál'neného (Žalovaného v 2. rade v tomto konaní) voči povinnému (žalobcoviv tomto konani) a upoveclomenia o začatí exekúcie. zo skutkového stavu tak, ako ho zistilsúd Prve| inŠta,ncie. ]-akto zistenýnr skutkovým stavom bol krajsl<ý súci v zrnysle ust. §2l3 ods, l O,s,P, viazaný^ nakol'ko nebola pireukázaná žiadna. s výnimkou uvedených vods, 2 aŽ 7 tohto ustanovenia. a ani žiaden z taxatívnych dóvodov podl,a uit. § ztlsu oar.l O.s.1l..

38, Žalobca vo svrljich podaniach doručených kra.iskému súdu clňa 20.10.20l6 a 4.5.20l7.
PredloŽiI vYŠŠie uvedené clokutnenty, ktoré však nie sú doklady, l<toré by sa týkali
Preukázania ne;rlatnosti ním.uváclzaných právnych úkonov, kde naopak trestné konanie voveci Podozrivých Žalovaného v l. rade a bývalého štatutárneho zástupcu žalobcu zpodvodu. bolo odrl ietnuté.

39, Žalobca v Podanom odvolaní spochybnil záver ol<resného súciu o nepreukázaní .jehonaIiehavého Prtivneho záu.jmu na určení neplatnosti predrnctne_j Znluvy o dielo zo dňa7,6,2007, ZmluvY o Postúpení pohl'aclávky zo dňa 2'4.10.2()07 a Notárske.j zápisrnice zodňa 25,10,2007 Povinnost'žalobcu preukizať naliehavý pravn1, záu.jen na po,žadclvanomurČení vyplýva priarno Z uStanoVenia § 80 písrn. c) c_l,r.p., Samotný žalobca tak v konaní
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Pred súdorl Prve-j inŠtancie. ako a.j v konaní pred orlvolacínr súdom (v podanonl odvolaní)odvodzoval :;r'oj naliehavý právny zátt-iemz tvrdenia. žežalovanýv l. radc svojou vel,kouaktivitou Pri súinom konuni ip;á;. Ř. ztcanID.0l;; ;zrušení súdneho;ztnicru zo ilňa9'2"20l0 zaPríČinil, Že niečo. čo bolo pre žalobcLr (obec) uzavretou záležitost,ou (bolo tosúČast'ou obecných ÚČtovných evidencií. boIi zrejme pán1,ooaury a1 záváz,ky)., sa zra^)zruŠilo, Obec je jed.notkou úzernnej samosprávy u,urí mat' jasno a poriadck v tom. akobude evidovat' svoje Pohl'adávky'a závazky. Toto od l<ažde1 clbce vyžadujú a.i právnePredPisY o h'osPodárcní jednotieŘ úzernnej samosprávy,. Vteda_iší starosta obce iniciovaltoto súdne kclnanie a Podal urČovaciu žalobu z dóvodov. ktoré súr v te.jto žalobe uvedené.priČom tvrdil, Že dielo nebolo vykonané a najnlá. že Z,mluva o dielo (prvá v poradí). _jenePlatná, Re.ÍPel<tu.iúc toto stanóvisl<o osoby" ktclr,á sa zútčastňovala všetkých pfoccsovsúvisiacich so zmluvami od rlielo, predsa obec ncmó že bez, bližšieho (podrol.1ne.jšieho)vYsvetlenia stojaceho na faktoch. len tak zobrat' zraztt ž-alobou spát,. pocll,a žalobcu jepreto potrebn'é, aby po vykonanom dokazovaní v clbčianskorn súdnom konaní bclo prijatéjasné stanovis;ko súdmi o toni. či všetky závažné po.iryt nn.ri zistené v priebehu tÝchtosúdnYch kona:ní, ktoré súr vere.ine známou skutočntst'otr v kontexte Obce a.ň;;;J. ;:alebo nie sú dóvodol]l Pre uňenie neplatnosti ztnluvy o dielo a na ňu nadviizujúcich
PrávnYch Úkc'nov, Z, týchtcl právnych. úkonov ti"z uipiy.ua majetkclvoprávny závázokobce, ktorý existenČne obec poškoázttje. Vzhl'adom ná všetky ,Áárr, - vel,mi pochybnéokolnosti, zaakých ticto Právne úkony_vznikli. boIo by podl,a žalobcu zjavrre nesprávnenazvat'Potrebu zistenja Pravcly a jej dósledkov pre pá,iror,, l0-tisícových cllhov obce,ako zbytočnýrn konaním, ktorá po.irá,]u naIiehavost' praun.1,o záujmu.

40, Krajský súd, zhoclne so súdom prvej inštancie konštatuje, že žalobca nepreukázalnaliehavý PrávnY záujem na poŽaclovanom určení, K argumentácii žalobcu oh|.aclomkonania vederrého na tom istonl súdc pod sp. zn.2lCb/8l/20l2. kect,podl,a tvrcleniaŽalobcu, Žalovaný návrhotn v te_jto veci zapríčiirll. z. niečo. čo bolo pre žalobcu uzavretouzáležitost'ou, sa 7,razu zrušilo. odvolací súd uvádza. že rozsudkorn okresného súdu prešov
zo dňa26,2,2013 Č, k, 2tcblltl20l2-43^ v spojení s rozsudkom Kra.|ského sú,lu v prešove
zo dňa l8,5,20l5 č, k, 5Cobl58l20l4-I06. boló na návrh žalovaného v l. rade roz,hodnutéo zrušení predlmetného zmieru, a to z dóvodu uvedeného v odvolacom rozhoclnutí, žezmier moŽno uzavriet'o celom predmete konania, alcbo len o jeho časti a móže predurčit,aj návrh uPlatnený. v Žalobc. vždy všal< z neho musí byt'zre1rné. ako boli vyporiadanénárokY, ktoró boli PretJmetom konania. Z uvedcnóhá uznesenia, l<torým bol zmierschválený, vŠal< Podl'a odvcllacieho súdu toto nevyplýva a naviac prednletom zntir:ru bolovYPoriadanie vzt'alru zo Zmluvy o cliclo uzavretej dňa 5.6.2008 účastníkmi. ktoré rlšak bolŽalovaný (Žalobca v tomto konaní) a PROFPLYŇ ,,r.o., ktorá obchodná spoločnclst, všaknebola účastníkorrr Vo veci lgcbl294l200g, teda účastníci tohto konania urobili
Predmetom zmieru aj zmluvný vzt'ah, ktorý sa týkal iného subjektu. Z ut,edeného jezreJmé, Že vYŠŠie uvecleným súdnym zmierom ncdóslo k v1,,poriadaniu vzt,ahu účaLstníkovvo veci vedene.j na Okreinom súáe Presov p",r ,n"r'"'iďČanrotr,009. t. j. v tej l,eci. vktoreJ bol tentcr súdnY zmiet, schválený, ale týkai sa ine.j ztnluvy o diclo uzavrcte_| síce
'i* 

istým obijednávatel'om (žalobcóm v tomto konaní), aIe inýrrr zhoto,rite1.om(PROFPLYN s,r,o,). ktorý nebol účastníkom v tolnto I.ononr.'ilu",i"":i;';;r;r]ro,,;uu o.; ,vYŠŠie uvedeného rozsuciku Krajského súdu r., Prešovc z,o dňa l8.6.iOts. po<1ib ]ktorého","zostal uzavretým znrierom nad'ale_| nevyporiadanÝ vzt'ah. ktorý ale be7prostreclnesúvisí so Zmluvclu o dielo zo <Lňa7.6.2007, á'to zmluia o postúpení pclhl,adávky zo dňa
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24.10.2007 atiežzávázok, ktorý 
"yťtu z Notárskej zápisnice zo dňa25.r).2003(zrejrnemal odvolací sful na mYsli 25, to,z.o'ol, nakol'ko ařo číslo Notárske.i zápisnir:e uviedolN448/2007' Nz12999l20b7, Ncris42 65712007, t-.j. ,noane číslo s noiar.r.,ru zápisnicou.ktorej urČenia nepIatnosti sa Ž.alobca V tomto j.onuni dornáhaI). ĎaIej odvolací súdl<onštatuje, ž,e uzavretým zmierom existencia tychto zmiuvných vzt'alrov nebola dotknLrtá.naPriel< tomul, Že sa v ňom konŠtatovalo vyporiadzlnie vzájomných nárol<ov súvisiacich soZrnluvami o ,Cielo z<-l dňa 7 .6.2007 a 5.ó.2008.

41, Na tomto zá'vere o neexistencii naliehavého právneho záu.jmu nič nemení ani tvrclcnieŽalobcu, Že telnto_nemóže svoju žalobu zobrat'spát'b,c)ŮIizsi"no vy,svetlenia sto;aceho nafaktoch. odó,vodňr,riúc najnú pochybnost.ami ohl.adorn rozsahu vl,konanéJho diela.nakol'ko ako to uŽ uviedol oclvolací súd vyššie, zalobca má naliehavý právny záujem naurČetlÍ' Či tu Právo je alebo nie je. len ak t po.s.niu p,;;. došlo a ocliranLr uLž pclrušenéhoPráva mÓŽe dosiahnut'Žalobou na plnenie, Poukazujic na uvedené. preto al< má žalobcaza to' Že Plnil Žalovatténlu v 2. rade (prípadne ,r.á, zurouonén-,u u'l.-.uá.l 
"u základeneplatných zrnIútv,,tná žjadat'o vydanic beztjtjvoclného obohatenia, alebo náhradu škoclv vrozsahu takto poskl'tnLrtého neoprávneného plnenia. Nemóže však byt. úlJ;; Tfu" ;takejto urČovacej Žalobe ..prijat' jasné stanovlsko o tom, či všetl<v závažné pochybnostizistené v Priebehu týchto sudnycÉkonaní, ktoré sú preclsa vcrc.jne známou skutočnost,ou vkontexte obce Benkovce. sú 1áIeuo nie sú) dóvodom pr. ure.ni. platnosti znrluvy o dieloa na ne nadv&lujúcich PrávnYch Úkonov". nakol'ko takto požadované určenie nerieši alebonemóŽe rieŠit' ceIý obsah. alebo dosah sporného p.áun"ho vzt,alru strán sprlru. Aj kebyZmluva o dielo zo dňa 7.6.2007. spolu so Zmluvou o postúpení pohl,adiivky, zo dňa24'l0,2007 a }']otárskou záPisnicou zo dňa 25.10.2007.boIi neplatnÝrni právnvrni úkonrlri.nemÓŽe to v PríParle určcnÝch ich neplatnclsti. viest, k odstráneniu p.ál:ne;';:;J;i;Žalobcu a k ,zamedzeniu olirozeniu, _jeho práva, l<ed, práve z. dókazov predloženýchŽalobcom v o<lvolacom konaní r'yplýva. že vclči n.r,r n.t,ol zo strany žalovanrjho v 2.rade Podaný ntivrh na zaČatieexeÉučného konania kde b,vako exekučný titul bola uvedenánotárska záPisrrica, ktorej neplatnosti sa v ton]to konaní domáha. ale naopak z návrhu nazaČatie exekťtcie, ako a.l z upovedomenia o začaIí exekúcie vyplÝva. že týmtoexekučnýmtitulom na PeňaŽné pInenie, je notársl<a zápisnica 

"l,a""a 
JUDr, Valériou Zahorjanovou,notárkou Č, R552/20I l, Nz5952 l l2()l l. Ncris6069 e hOl t t. j. takouto určovac;ou ža|obor_rnedójde k vYrieŠeniu celého obsalru. alebo dosahu spornéhcl právncho vzt,ahu strán sporu.Vzhl'adom nalr.,.Že urČenínl neplatnosti prár,nl,glr úŘoncru, zo dňa 7.6. a 24.L0.2007. ako a_jNotárskej záPir;nicc zo dňa 25.10.2007 iu n.Áoz" v}r-rcšiť celý obsah a dosah spornéhoPrávneho Vzt'ahu rnedzi ÚČastníkmi konania. n.,r,,óá bl,t,na iakornto určení nzrliehavý

PrávnY záujem v zmYsle § 80 písm. c) o,s.p., stou ot ruňia práva žalobcu. alebo neistotuv jeho Právnom PoStavení lnoŽno preio o<lstránit'len určením, či tu je alebo nic .iez.ávázokŽalobcu voči ;ža|ovanému v 2, rade, a v prípad.. ur. u) 
- 

d;ši; 
'o''n,"."," 

]z tohto

;ff;:,ťo'eho 
závázku. tak len žalobou o'vrátenie |tn.nia z tohto neeristrtjútceho

42, 
^j 

PodI'a Predchádzajúcej právnej úpravy občianskeho súdneho poriadku, za úcinnostiktore,j rozhodoval súd Pr..,'e.| inštancie. bolo možné žalovat,na určcnie tono, ei tu právnyvzt'ah alebo Pt'á''o je, alebo nie je. ale nebolo ntožné žalovat, na určenie právnejskutočnosti tak, ako to urobil Žalobca, poukazu.júc na uveclené. ked,že póvodná právnaúprava, ktorá bola Účinná v Čase rozhociovaňia súdLr prvcj inštancie, zal<otvená v
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občianskorn súdnom poriadku. neobsahovala prípustnost, žalobnélto návrhu na určeniePrávne,j skutoČnosti, kecl' táto je podl'a súčasnej'|.o...n.; právne.i úpravy riCivilnéhosPorovóho Poriadku) prípustná ibazapredpol<Iadu. ie jej prípustnost.vyplýva in concretoz právneho predpisu (najrná , h;";;;ň" ;;ó Zmluvy a iné ůkon1,. vrátanejednostranných PrávnYclt ú'konov,.akýrn boIi ai )Áiuuo o dielo a zmIuv, o postúrpenípohl'adávk1,. ich existerlcia platnost'či nepiatn"ri rJ ora"nvmi skutočnost.armi (§ 2 ods. lobČianskeho zákonníka), tJičenie .xist.ncie p.av,rei ikuttlčnosti, 
|upr. že právrrv úkon jenePlatný, odPlo.ru-je vo svoje.j Poclstate y zásade,tae sta .rrá určit,aktuálny právn,y stav. priurčení právncj sl<utočnosti hovorí rozsudok o,or. eo bolo v minulosti. nie všaknevY'hnutne cl totrr, Čo je v Prítornnosti- Preto vÝrol< rozsLrdku obsahtrjúceho neplatnost,zmluvY o dielo a zmluvy o postúpení pohl'adávkli nemá výpov.onn 6oJnot..t. Z opísanýchdóvodov nová Právnu ÚP,.ouu Civil,né'ho ro"r"";n" o"riuo*u pripúšt,a žaIobu na určenie

ffiř 
skutoČnosti ibaza Precipokladu. ur ro,1,|ivi., právneho predpisu (z hmotného

43' Povinnost' Plnenia na základe notárskej zápisnice nložno charakterizovat, akcl plncnicmajúce svoj základ V Procesnoln Práve, ředa'bez urr'onu na hmotnoprávny titul. NotárskazáPisnica so súhlasom vYkonatei'no_sti., ktorou uoIu u; notárska zápisnica napísaná naNotárskom Úrade JUDr, Vlaclirníra Čupku dňa 25.1o.iool, má povairu u...;n.i listiny aako kaŽdá verejná Iistina os'edčuje 
.p.uvaiuc,J ili"; v nej trvedený,ch až clo cloby,Pokial' nie je Preukázaný oPak. Notárska zápisni.ri. spósobilýIn exekučnýrn titulomvtedY' ak minto ÍbrrnálnYch Podrnienol< vy,konatel'nárti, ,pínu podmienky nraLteriálnejvYkonatel'nosti, Jednou z pódmienok. máteriálneI rivl<onatcl,nosti .|e. aby notársl<azáPisnica obsaLhovala PrávnY závázok (stanovenie 

'korliretne; 
povinnosti zr.l závázkoyoPrávneho vz,t'ahu vzniknuiélro na zál<lade Lrrčirej právnej skutočnosti., o;lnačenieoPrávnene-j osobY, Povinnej osoby, právneho. dóvodu. p'rednretu a času plnenia a súhlasPovinnej osob'Y s'Ykonátel'rlostbu notárske"i zápisnice). Notárska zápisnica móžeobsahovat'aj samotný hmotnoprávny Úkon (v bode'l, o(tr,2 notárskej zápisnice_ie tentoÚkon uvedený), 

,dohoda. 
oPráuncn"i'. pá"i""o'"r"|r""nsiahnutá u notár.t.., zápisnicivY,jadrLrjúca súrhlas Povinnej osoOý s vyl<onatel'nost,clLr zápisnice nemá hmotnoprávnuPovahu, teda nentá z,a ná,sledok vznik. znlenu alebo zánik práv alebo po'innostíÚČastníkov Právneho vzt'ahu. Exekučný súd pri poru,]rouuní vykonatel,nosti ziipisnicePosudzuje iba to, Či sú dané Íbrmálne 

'a 
nrut..ialn.] p,eapoktaay.jc.j vykonal.el.nosti bezohl'adu na hrnotnoPrávnY základ.. otázku nuptn.niu fonnálnych a nrateriálnychPredpokladov tr:da rnóže pclsudzovať._len exekučrrr .r.rl,-ktorý berie Oo ,.iuuty námietk,vPovinného v exekuČnom konaní týkajúcu,u pruinnrti i,i..rneno prejavu vóIe podl.a § 4lExekučného poriadku. spočíva.júcu napr. v tom, že ten, kto urclbil pre.lav, nemalsPÓsobilost' na Právne ÚkonY a Podo.bne. N, p*ir" pon,inn.1 osoby urobený r, ncrtárske_izáPisnici, l<tor)7 ntá Proceiné dósleclky 6eno' sui tas s vykonatel,nost.áLr ncltárske.jzáPisnice) nezbavuje Povinnú osobu rnožnosti urobit,pretlmetom súclneho k.onaniasamotný hmotnoPrávnY vzt'ah. t. j. po',innost' z neho uyfry"ru1u.u. 1-o potom zllan1,?ná^ žeV Sporovom korranÍ -je rnoŽné clomáhat' sa návrhoIn uÓ.niu neplatnosti právneho úkonu,na ktorý bol v notárskej záPisnici odkaz v súvislosti s uznanínl átnu 1urn"renie NS SR sp.zn, 3Cdo/63l20a9 z 25.1l .20l 0), nie však samotne j notárskej zápisnice,

zl4' Podstatilu Činnc'sti notára pri vydávaní osvcdčení íbrmou notárske.j zápisníc .je lenZaznamenat'de-j, ktorrÝ -sa Pred nínr oclohráva, a do ktorého notár nezasahu_je, účaLstníka
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nePouČu,je a nedozerá na to, Či obsah nastávanej sl<utočnosti, alebo urobeného r,,yhlásenia,,ie v sťrlade s;o zál<onom aIebo sa neprieči zákonu. Notársky poriadok. ani hrnotné právonemá zákonné ustanovenie, l<toré by unrožnili aotknutei Ósobe donláhat, sa rreplatnostiosvedČenia v'Ydaného notárom, V hmotnom práve sa tlachádza"iú len ustanrlvenria zákonauPravujúce Platnost' Právneho úkonu. Učastník ;"-;;"," nemóže s úspeclrom domáhat,určenia neplatnosti notárskej zápisnice. ale v sporovár'ronun, sa rnóže domáhilt.určenianePlatnosti Pnávnelro_Úkonu, ktorý je obsiahnutý v notársl<e.| zápisnici (rozhodnutie NS SRsP' Zn' 4MCdo 2412008), Otaztu naplnenia lbrrrrálnvch a tnateriálnych preclpol<laclovvYl<onatel'nos;ti Predmetne.j notárske.i zápisnice ,k;;"; ;pc,suazu.ic výlučne exekrrčný súd.Dotknutý ÚČastník sa rnÓŽe. ako už odvolací súd uviedol vyššie, c|orráhat, určenianeplatnosti právneho úkonu obsiahnLrtého v notárske.; zripisnici.

45, Vzhl'adom na vŠetl<Y vy'ššie uvcclené sl<u[očnosti odvolací súd potvrdil rozsudok súduPrvej inŠtancie, l<torý Pre nedostatok naliet,auosti pr,iun.rro záujmu na požadovanomurČení nePlatnosti PrávnYch Úkonov. a notársl<e_i zápisnice, žaloÚu zamictoI. Ďalej saodvolací sútd nezaoberal skutkovými okolnost'anri u nál.zi,o.t,ami uzatv iirania týchtoÚkonov, resP, sPÍsania notárskej zápisnice, ked'že neboIa splnená ,a*.laar|,;,.ffi:;určovacích žalób spočívajúca u nili.huuosti právneho ,Jujru.

46, PrvoinŠtanČný súd nePriznal Účastníkorn náhraclu trov konania. čo odóvodnil s p,rukazomna ustanovenir: § l50 o,s,P,. Pričorn dóvody hoclné clsobitného z,retel,avidel v sarnotnýchol<olnostiach PríPadu u Pouui,,. veci sarrrotrlej. 1,akéLo odóvodnenie rozlrodnutia súdLrPrve,j inŠtancie v Časti výroku o náhrade 
.trov řonania. j. n"pr..kúmatel,né. kecl,s;úd prve;inŠtancie neuviedol, ktoré konkrétne okolnosti prípadu á aká povaha ,eci ,u.o,na, spínaludóvodY, Pre ktoré súd výninioČne nenrusí náhradLitrov konaniapriznaí,.pri aplikácii tohtoustanovenia vŠÍak musí Íst'o cell<onr výnimočný prípad *okolností,,a..povalry,,.ireci. prektoré sa náhrada trov celkom. alebo sčasti nepiizná. Ked,že súd pr-vej inštancie výrol< onáhrade trov kl]nania bliŽšie neoclóvoclnil..ie tento uy.ok n.pr.skúrlatel,ný, čo sa považu.jeza takú vadu konania. nra_júcu za násIedok n.rpráun. rozhodnutie vo veci. na ktorúodvolací súd nrusí_prihliadat'a preto odvolací súcl podl.a § 22l ods. l písrn. l) O.s.p, tentovýrok zrušil a podl'a ods.2 mu vec v rozsahu zrušenia vrátil na d,alšie konanie a novérozhodnutie s tym, Že súrl prvcj inštancie o tomto nároku na náhradu trov konania už budekonat'po zrušení veci podl'a ptatne.l.a účinnej procesnej úpravy - Civilného sp,crovéhoPoriadku, kde v novom rozhodnutí prvoinsianeny súá rozhodne a_j o náhrade trovodvolacieho konania a rozhodnutie odóvodní tak. abý uoIo prestunlatel'né.

4],Tento rozsudoll Prijal senát Krajského súdu v prešove.jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č.75712004 Z. z..1.1súdoch v znení ňeskorších predpisov).

Poučenie: Proti tomuto rozsutlku nie je odvolanie prípustnó.

proti rozhodnutiu od^volacicho súdu je prípustné dovolanie, ak tozákon pripúšt'a (§ 4t9 CSP) v lehote ávoch mesiacov od do.učeniartrzhrrdnutia odvotacieho súclu oprávncnému subjektu na súde,ktorý rozhocloval v prvej inštancii. Ak bolo vydané o;rravnéuznesenie, lehtlta plynie znovu otl doručcnia rrp.arnóhrr uznresenialen v rozsahu lykonancj opraly ( § 427 ods. l CŠPl.
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Dovolatel' ntusí bl,t' s výninlkou prípadov pocll'a § 129 otls. 2 vdovolacom konaní zastúpený aavo-reiom. Dovolanie a iné podaniadovolatel'a musia byt'spísané advokátom (§ 429 rrds. l CSP).

v dovolaní sa popri všcobecných nátcžitostiach podaniia uvedic,proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa totorozhodnutie napáda, z akých dóvodov sa rozhodnutie považuje zanesprávne (dovolacie dóvody) a čoho sa tlovolatel' domáha(dovolací návrh) (§ 128 CSP).

V Prešove dňa I4. novembra 20l 7

,IUDr. Marek Kohút
predseda senátu

,IUDr. Marek Koščo
člen senátu

JLTDr, Jozef Angelovič
člen senátu

E,va Koscurová


