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a) majetko'Voprávne spory, pre ktoré je pos-obillosť okresného 
súdu vyhradená. 

Vyhradenie je len vtedy platné, jestli je obsažené vo verejnej 
listíne alebo v súkromej listine, spísanej podra predpisov § 317. 
OSI{}. a jes,tli je v listine určený právny pomer, z ktolrého pohfadávka 
pochádza a neni-li spor odkázaný bez ohradu na hodnotu do po
sobnosti sedrie. 

b) spory pochádzajúce z nájemného a árendálneho pomeru. 
c) spory o sumárne zpať uvedenie v držbu, jako i sumárne 

spory hraničné (medzné) §§ 575-582). 
d) spory mimo nájemného a árendálneho pomeru na vydallie 

budovy, čiastky budovy, alebo iných nemovitostí prenechaných 
do nž.ívania na určitlll dobu, na v3rpoveď alebo do odvolania, za
počaté na základe uplynutia doby užívania, výpovedi, alebo od
volania. 

e) SPO!fY pochádzajúce zo služobnej smluvy medzi zamestná
vateYom a zamestnancom. 

f) spory na základe ručenia (správy čili evikcie) povstalé 
z vadnosti dobytka; 

g) spory z príležitosti ubytovania, stra";ovania a cestovania 
povstalé s jednej strany medzi cestujúcim, s druhej strany medzi 
hostinským, alebo ubytovater'Om, po:voznílkom a loďníkoin. 

h) spory vedené pre dočasné vydržovanie manželky, pokiaf 
nie sú odkázané do posobnosti súdu manželského (§ 674.). 

i) spory vedené pre pohYadávky z nemanželského zplodenia 
včetne sporov o vydržovanie nemanželského dieťa ťa. 

k) spory odkázané do posobnosti okresného súdu zvláštnym 
zákonom. 

Poznámky: 

1. Zvláštnymi zákonmi sú odk,álzané do p6sobnosti oillresných súdov: 
l. Ohfadom predmetov urbárskej POV~lY: dočasná ochrana držby 

dotedy, k5rm riadny súd nerozhodnul va- veci samej, ďalej vymáhanie ne
doplatkov z panskSreh dávok jako aj dálVok od ko'paníe (§ 87. z. čl. LIlI. 
1871, - § 15. z. čl. LIV. z 1871). 

2. Iiradenie nákladov za opravy poškodených umeleekých pamiatok 
alebo ieh príslušenstva, ichž udržanie bolo nariadené (§§ 16. a 18. z. čl. 
XXXIX. z 1881). 

3. Iiradenie škody za neoddelené plody, sadenice, alebo iné na 
vyvlastňova!J.1ej nemovitosti sa naehádzajúce také predmety, ktoré neni 
možno odstrániť bez porušenia ich podstaty (§ 24. z. čl. XLI. z 1881). 

4. Nárokové (vylučovaeie) žaloby z príležitosti exekučného poJua
čoya.nia. (§§ 92. a 100. LX. z. ' čl. z 1881). Dra § 45. uvodzovacieho . ~,á .. 
kona (LlV. 1912) treba v ostatnom používat "o-hfadom nárokovej ža
loby §§ 134. a 135. OSIP. 

5. Žaloby, ktoré sú zavedené na základe §§ 214., 216., 217. (pO-kra
čoval1ie mimosporné) a 218. exekučného zákona (LX. ] 881) s tou i)od
mienkou, že hodnota predmetu neprevyšuje 5000 Kč. 
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6. Zákon ze dne 30. ledna 1920. č. 82. Sb. z. a n. (§ 10. 7), kter1hn 
se upravují ,právní poměry domovnické. (Viď dodatok.) 

7: Zákon ze dne 27. května 1919 o zajištění půdy drobným pachtýřům 
Č. 318. Sb. z. a n. § 17. stamoví okresnlý súd za prísl.ušný. 

8. Zákon zo' dňa 13. júla 1922 Č. 244. Sb. z~ a n., kto'rým sa vše
obecne upravujú právne pomery medzi zamestnávatefmi a zamestnancami 
na Slovensku a v Podkarpatskej R.usi, § 23. 

9. Zátkou ze dne 26. dubna 1923 č. 85. Sb. z. a n. o ochramě nájemníků. 

II. Občianskym súdnym poriadkom sú odkázané do posobnosti okr. súdu : 

1. Žiadosti na základe § 382. o nariaderrie predbe'žného dokazovarni~, 
jestli spo·r neni ešte podaný, treba podať u toho okresného ,súdu, v jehož 
obvode sa svedok zdržuje alebo kde sa predmet ohliadky nachádza. 

2. Spory povstalé následkom odporu v pokračovaní o platebných 
prikazoch. (§ 603. OlSP.) ; 

3. spory .a žiadosti na Zláklade § 621 osp. (o zruš. nájem. pom.) ; 
4. žiadosti o umorenie Hstín na ' základe § 749. osp. (V. § 5. z. čl. 

'LIV. z r. 1912 a § 21. z. čl. XXXIII. z r. 1881.) ; 
5. sp·ory vedené od obecných súdov § 763. Osp'.; 
6. pokračovanie podfa § 19. uvodz.ovacieho zákona o prijatí ChOl'O

mysel'ného do ústavu choromysefných; 
7. spory na základe § 675-a osp. ; 

Roznámky k § 1.: 

1. §. 1. bod. Sem patria všetky majetkovoprávne spory, neprevyšuje-li 
hodnota predmetu 5000.- Kčs, pokiaf nle sú odkázané do posobnosti sed
rie alebo obecného súdu, (§ 758. osp.) ; 

2. bod a) Výhrada sa može vzťahovat na všetky majetkovoprávne 
s'pory a nepožaduje sa dokazovanie listinné ohradom vzniknutia a množ
stva pohl'o.dávky. 

Judikatura 

k a) bod u 2. § 1.: 
aa) Jestli strany neupotrebily v listine výrazu (»obor posobnostř« ) 

ale so. podrobily príslušnosti jednoho určitého súdu, v tomto ich prehlá
sení je obsažené aj podrobenie sa posobnosti. (C. III. '1177/1918. a t. ď.) 

bb) Jestli listinu o vYmlenenie príslušnosti podpísala len jedna strana, 
túto stranu viaže vymienenie, protivnú ale nie, táto posledná može si voliť 
ohradom posobnosti t. j. može žalovat pri okresnom súde, alebo pri 
sedril. (C. 8928/1915.-534/1917.) 

cc) Vymienenie posobnosti platí aj pre dedičov, t. j. pOIS·obnost okres
ného súdu može byť nielen nimi, ale aj proH nim použitá. (P .. D. III. 31.) 

dd) Vymienenie posobnosti prípustné je ni'e len v prípade sporu, ale 
aj v pTÍp.ade exekúC'Íe na Zláklade verejnonotárskej listiny (C. 1564/1916, 
P. d. II. 504.) 

b) bod 2. o d s t a v e c, §' 1.: 
b) Sem treba pripočítať všetky spory nájemné a árendálne, v kto

rých sa árenda v plodinách platí {árenda z polovice. (Viď § 90. z. čl. UV. 
z r. 1912). 

Sem patria aj spory -o škodu z tohoto pomeru. 

Judikatura: 

Sem pafrla aj spory z p,n!nájmu movitostí (pohnutefnostf). Pre
nechan1e uŽÍvania vriec (pytlov) a plachiet, zakladá aj vtedy prenájemnú 
smluvu a ni,e -požičku, jestli strany nazýVajú zaviazanú protihodnotu po
žičovným,. poneváč prenecha'l1ie uedeje sa tým účelom, aby sa prenechané 
movitosti spotrebovaly a na miesto nich práve také veci vrátily (ČD, do 
počtu , a čo do jakosti). - (C. 3363 ex 1917. P. d. HL, - 33. -) 

Ináčej treba vziať zretef na 7. bod § 6., § 41. a 5. hod § 415. o,sp., 












