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 administratívna budova

 telekomunikačný operátor 
má uložený optický kábel 
k nájomcovi a za možnosť 
uloženia platí vlastníkovi 
nájomné

 po skončení nájomného 
vzťahu odmieta kábel 
odstrániť

 záznamom navrhne 
zapísať zákonné vecné 
bremeno podľa zákona o 
elektronických 
komunikáciách

 vlastník budovy zvažuje 
ďalšie kroky



1. Pojem a podstata
2. Obsah vecných 

bremien
3. Vznik vecných bremien
4. Nevyhnutný rozsah 

obmedzenia a verejný 
záujem

5. Zánik

zdroj: an-maximum.ru



Vecné bremenách vo všeobecnosti (§
151n ods. 1 OZ):

 obmedzujú vlastnícke právo 
vlastníka nehnuteľnosti,

 ten je povinný niečo trpieť, 
niečoho sa zdržať alebo niečo 
konať

 môžu byť zriadené v prospech 
vlastníka určitej nehnuteľnosti (in 
rem) alebo v prospech určitej 
osoby (in personam)

Zdroj: American Investment Properties



ZEK

podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to
vo verejnom záujme (§ 66 ods. 1 ZEK):

a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a 
stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,

b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, 
prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení 
na cudziu nehnuteľnosť,

c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej 
porastu,

ZE

držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v
nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme (§ 11
ZE):

a) vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích
objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,

b) vykonávať opatrenia na údržbu (údržba
stromov, trávnatých porastov atď.)

c) zriaďovať vedenia a zariadenia na cudzích
pozemkoch mimo zastavaného územia obce



 Zákonné vecné bremená
vznikajú však vždy iba v

 nevyhnutnom rozsahu a

 vo verejnom záujme

 Okamih vzniku zákonných vecných
bremien nie je stanovený, ale z
teoretického pohľadu vznikajú účinnosťou
zákona, pričom

 ZEK rozlišuje okamih vzniku núteného
obmedzenia užívania nehnuteľnosti

 ZE rozlišuje okamih uplatnenia
zákonného vecného bremena

 Zápis zákonných vecných bremien v
katastri nehnuteľnosti (záznamom) je z
pohľadu vzniku právne bezvýznamná



 ZEK obsahuje výkladovú pomôcka na
posúdenie, či existuje verejný záujem
stanovená v § 66 ods. 6 ZEK (od 1.1.2018), pri
jeho stanovení sa posudzuje najmä:

 individuálne pridelené frekvencie,

 poskytovanie na celom území Slovenskej republiky,

 verejná telefónna služba,

 univerzálna služba,

 prepojenie s inými sieťami poskytujúcimi verejné
služby, alebo

 sieť novej generácie a má napĺňať ciele národnej
stratégie schválenej vládou.

zdroj: Chronicles of an Urban Pilgrim - WordPress.com

 Telekomunikačný úrad potvrdí existenciu verejného záujmu v prípade ak (§66
ods. 7 ZEK)

 ide o verejné siete novej generácie a ich vedenia pod povrchom
 tieto sú využívané podnikom, ktorý

a) má pridelené frekvencie individuálnym povolením,
b) poskytuje sieť na celom území, alebo
c) napĺňa ciele národnej stratégie

 a súčasne je prepojený s iným podnikom a plní si základné povinnosti poskytovateľov



 Pri nevyhnutnom rozsahu by malo ísť nielen o to, že faktický zásah do dotknutého
pozemku sa má minimalizovať na najnižšiu možnú mieru

 Minimalizácia rozsahu sa posudzuje individuálne



 Vlastník nehnuteľnosti má nárok na dva typy peňažných náhrad:
 Náhradu z dôvodu obmedzeného obvyklého užívania nehnuteľnosti v dôsledku výkonu vecného

bremena

 Náhradu škody spôsobenej na nehnuteľnosti výkonom nevyhnutných prác (umiestnením
zariadení, alebo pri ich prevádzke alebo údržbe) alebo zhoršením stavu nehnuteľnosti.

 ZEK:
 subjektívna lehota 1 rok od zistenia, že došlo k vzniku obmedzenia

 objektívna lehota 3 roky od vzniku obmedzenia

 ZE:
 subjektívna lehota 6 mesiacov od zistenia, že došlo k uplatneniu zákonného vecného bremena

 objektívna lehota 1 roky od uplatnenia zákonného vecného bremena

V prípade ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti nedohodnú o výške primeranej náhrady, každý z nich je
oprávnený podať návrh na súd do 6 mesiacov od uplatnenia nároku na náhradu voči podniku.



 ZEK:
Preložku vedenia vyvolanú
vlastníkom nehnuteľnosti je
možné vykonať
 len po dohode s podnikom a

 na náklady osoby, ktorá
preložku vykonala

 ZE:
 náklady na vykonanie predložky

hradí ten, kto potrebu preložky
vykonal

 dohoda sa explicitne
nevyžaduje, z povahy veci
vyplýva, že bez dohody preložka
vykonaná nebude

zdroj: https://ekonomika.sme.sk/



 dohoda
 ZE obsahuje možnosť rozhodnutia úradu (URSO) o zániku vecného

bremena:
 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nepreukáže opodstatnenosť zachovania VB

 nie je využívané 5 rokov

 dotknutí odberatelia nepreukážu opodstatnenosť pripojenia ich odberných miest

 ZEK neobsahuje možnosť úradného rozhodnutia o zániku vecného
bremena



 Vecné bremeno môže zaniknúť zo zákona (§ 151p ods. 2 OZ):
 ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo

prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti

 judikatúra definuje takéto zmeny ako:

„Vecné bremeno zaniká, keď nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám
oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti v prípade, že jeho výkon je
pre trvalé zmeny (faktické alebo právne) nemožný. Pokiaľ je však výkon síce možný, ale neúčelný,
prípadne ak došlo k inej zmene pomerov, ktorá má za následok hrubý nepomer medzi vecným
bremenom a výhodou oprávneného, môže súd na návrh za náhradu vecné bremeno zrušiť alebo
obmedziť.“ (Rozsudok NS ČR, sp. zn. 22 Cdo 346/2006 zo dňa 27.02.2006);

 Zrejmým príkladom je zničenie budovy, v ktorej boli umiestnené
telekomunikačné siete

zdroj: Al Jazeera



 Súd môže rozhodnúť o obmedzení alebo zrušení VB (§151p ods. 3
OZ):
 ak nastala zmena pomerov (po vzniku vecného bremena)

 spôsobí hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného

 obmedzenie alebo zrušenie je vždy za primeranú náhradu

 namiesto vecného bremena môže byť povinný zaviazaný na peňažné plnenie

 judikatúra k tomu stanovuje:
Aj keď k zmene pomerov došlo a je daný hrubý nepomer a je daný hrubý nepomer medzi vecným
bremenom a výhodou oprávneného, podmienky na zrušenie vecného bremena nie sú dané, pokiaľ
tento hrubý nepomer existoval už pred zmenou pomerov.

(NS ČR, sp. zn. 22 Cdo 1665/99; obdobne NS SR, sp. zn. 4 Cdo 291/2009)



 Kedy prichádza do úvahy
žaloba podľa §151p ods. 3 OZ:
 zmena pomerov - napr.

zmena účelu využitia budovy,
záujem o nadstavbu,
odstránenie budovy

 hrubý nepomer medzi vecným
bremenom a výhodou – napr.
budova nemôže byť
odstránená len preto, že slúži
ako BTS pre mobilnú sieť,
alebo základňa pre
mikrovlnnú stanicu

 náhrada – pri stanovení sa
prihliadne na majetkový
prospech povinného, újmu
utrpenú oprávneným

 náhrada môže byť:

 jednorazová

 opakovaná

 naturálna (iný spôsob
zabezpečenia účelu VB)

 Zrejmé nevýhody v slovenských
podmienkach:
 dĺžka trvania konania

 neistota ohľadom výsledku
konania

 pochybná možnosť dosiahnutia
dočasnej úpravy vzťahov na účely



 negatórna žaloba podľa § 126 ods.
1 OZ
 nariadenie zdržania sa zásahov do

vlastníckeho práva

 existencia vecného bremena bude
posúdená ako predbežná otázka

 určovacia žaloba podľa § 137 ods.
3 CSP
 nemá práva podľa zákonného

vecného bremena

 nie je verejný záujem (potenciálne
úspešnejšia pri alternatívnych
telekomunikačných operátoroch)

 určenie jednorazovej náhrady
 problémom v prípade (bývalého)

nájomcu je uplynutie premlčacej
doby

 dohoda + prekládka

zdroj: BratislavaDen.sk



Ďakujem za Vašu 
pozornosť


