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• Čo je vydržanie?

• nadobudnutie vlastníckeho práva na vec jej oprávnenou držbou počas dlhej doby (zdroj: wikipedia.org) 

• § 134 Občianskeho zákonníka

• Podmienky vydržania

• držba veci – nakladanie s vecou ako s vlastnou (corpus possesionis)

• držba musí byť oprávnená – držiteľ musí byť v dobrej viere, že mu vec patrí (animus possidendi)

• držba musí byť neprerušená (3 roky hnuteľné veci, 10 rokov nehnuteľnosti)
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Vydržanie 



• Držiteľ

• § 129 Občianskeho zákonníka

• kto s vecou nakladá ako s vlastnou (alebo vykonáva právo pre seba)

• Oprávnená držba

• § 130 Občianskeho zákonníka

• so zreteľom na všetky okolnosti je dobromyseľný o tom, že mu vec patrí

• pri pochybnostiach => oprávnená
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Držba



• R 73/2015

• oprávneným držiteľom nehnuteľnosti nemôže byť ten, kto do jej držby vystúpil na základe zmluvy o prevode 
nehnuteľnosti, ktorá nebola registrovaná štátnym notárstvom

• R 74/2015

• oprávneným držiteľom nehnuteľnosti nemôže byť ten, kto do jej držby vystúpil na základe zmluvy o prevode 
nehnuteľnosti, ktorá nebola uzatvorená v písomnej forme

• Zanikol tým inštitút vydržania?
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Rozhodnutia NS SR



• II. ÚS 484/2015

• delikátny inštitút (ods. 36) 
• dlhoročný vzťah k veci + vnímanie okolia verzus vydržanie na základe sporných dôkazov proti knihovému vlastníkovi

• oprávnená držba – dva právne názory

• prvý: fakticita a pocit neškodenia (ods. 41)

• druhý: právne podmienky prevodu nehnuteľností (súčasť všeobecného rozhľadu) (ods. 42)

• ÚS: druhý je neprípustne reštriktívny, nerešpektujúci podstatu a zmysel zákonného inštitútu vydržania
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Ústavný súd SR



• vlastnícke právo

• vecné bremeno 

• §151o Občianskeho zákonníka

• rozhodnutie IV. ÚS 264/2018 (odmena za zriadenie vecného bremena)
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Predmet vydržania
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Global coverage
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