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Prijatím Civilného mimosporového poriadku (zákon
č. 161/2015 Z. z.) došlo okrem iného k zmenám v
právnej úprave dedičského konania, a to hlavne s
cieľom zrýchlenia konania. Nižšie uvedený článok
je zhrnutím novej právnej úpravy (mimo
dodatočného konania o dedičstve, ktoré je
upravené samostatným článkom) s cieľom
poskytnúť ucelený pohľad na dedičské konanie.
Dedičské konanie je nesporovým konaním, ktorého
účelom je prejednanie a rozhodnutie o dedičstve
podľa zásad dedičského hmotného práva. Podľa
ustanovenia § 460 OZ sa dedičstvo nadobúda
smrťou poručiteľa. Uvedené ustanovenie je
základným hmotnoprávnym predpisom pre nasledovné konanie o dedičstve, ktorého právnu úpravu
nachádzame v § 158 až § 219 CMP. Pre štát sú dedičské vzťahy natoľko významné, že na ich realizáciu
nikdy nepostačovali právne úkony samotných účastníkov konania, t. j. dedičov, ale vždy realizáciu tejto
kategórie právnych vzťahov podmieňoval štát i nevyhnutnou ingerenciou štátnej moci vo forme konania
o dedičstve.CIRÁK, J.: Dedičské právo. Šamorín: Heuréka, 2009, s. 180.
Dedičské právo procesné upravuje postup súdu (notára ako súdneho komisára) a účastníkov konania v
dedičskom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov dedičov
a rešpektovaná posledná vôľa poručiteľa.VOJČÍK P.: Občianske právo hmotné. II. diel. Košice:
Univerzita P. J. Šafárika, 2006, s. 259.
Na konanie sú príslušné okresné súdy a miestna príslušnosť je určená § 158 CMP. Na konanie o
dedičstve je miestne príslušný súd, v ktorého obvode:
a) mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu,
b) sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a),
c) poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a) alebo písmena b).
Miestna príslušnosť je určená podľa vyššie uvedených kritérií, pričom tieto sú vo vzťahu subsidiarity. V
právnej úprave od 1. 7. 2016 teda došlo k zmene určenia miestnej príslušnosti, pretože vtedy určujúce
kritériá „bydlisko“ a „pobyt poručiteľa“ boli pomerne častým predmetom sporov o miestnu príslušnosť. V
rámci ustanovení o miestnej príslušnosti súdu sa priamo v § 159 CMP zakotvilo, že na dodatočné
konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené. Ako
pozitívum oproti právnej úprave účinnej do 30. 6. 2016 možno hodnotiť aj úpravu miestnej príslušnosti
súdu schvaľujúceho právny úkon maloletého dediča, resp. osoby obmedzenej na právne úkony, podľa
ktorej je príslušným súdom súd konajúci o dedičstve. V minulosti tieto konania často prebiehali na inom
súde, a tým dochádzalo k zbytočným prieťahom v dedičskom konaní.
Po 1. 7. 2016 sa celé prvoinštančné konanie o dedičstve zverilo notárom ako súdnym
komisárom, okrem taxatívne stanovených vecí uvedených v § 161 ods. 2 CMP (napr. rozhodnutie o
začatí dedičského konania, rozhodnutie o vylúčení notára a jeho zamestnancov). Notár koná na základe
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poverenia vydaného príslušným súdom. Poverenie nie je rozhodnutím, a preto nie je proti nemu
prípustný opravný prostriedok.
 

Článok je uvedený v skrátenom znení.
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Súvisiace komentované ustanovenia

Komentár k § 470 [Zodpovednosť dediča za dlhy] zákona 40/1964 Zb.
Komentár k § 473 [Dedenie v prvej skupine] zákona 40/1964 Zb.
Komentár k § 474 [Dedenie v druhej skupine] zákona 40/1964 Zb.
Komentár k § 475 [Dedenie v tretej skupine] zákona 40/1964 Zb.
Komentár k § 475a [Dedenie v štvrtej skupine] zákona 40/1964 Zb.
Komentár k § 487 [Dedičstvo štátu] zákona 40/1964 Zb.
Komentár k § 859 [Dedenie] zákona 40/1964 Zb.
Komentár k § 873 [Dedenie] zákona 40/1964 Zb.
Komentár k § 471 [Predlženie dedičstva] zákona 40/1964 Zb.

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Návrh na schválenie dohody účastníkov o prenechaní predlženého dedičstva veriteľom na úhradu dlhov
Návrh na prerokovanie novoobjaveného majetku (§ 460 zákona OZ a § 211 ods. 1 CMP)
Návrh na začatie konania o dedičstve o novoobjavenom majetku (§ 211 CMP)
Odvolanie proti uzneseniu o dedičstve

Súvisiace odborné články

Dodatočné konanie o dedičstve a vzory návrhu a podnetu na jeho začatie
K niektorým otázkam zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa (1. časť)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
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