Štvrtá časť
Dedičské právo
Prvá hlava
Všeobecné ustanovenia
§1
(1)  Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.
(2)  Dedičstvom sa rozumie majetok fyzickej osoby, ktorý prechádza na dedičov, ak zákon
neustanovuje inak.
(3)  Dedičmi sú osoby, ktoré sú povolané dediť z niektorého dôvodu dedenia a nie sú vylúčené z
dedenia podľa § 5.
§2
(1)  Dedí sa na základe dedičskej zmluvy, zo závetu alebo zo zákona; tieto dedičské dôvody môžu
pôsobiť aj vedľa seba.
(2)  Ak nenadobudne dedičstvo dedič na základe dedičskej zmluvy, nastupuje dedenie zo závetu. Ak
nenadobudne dedičstvo dedič na základe dedičskej zmluvy alebo dedič zo závetu, prirastie jeho
podiel ostatným dedičom z dedičskej zmluvy alebo dedičom zo závetu pomerne k ich podielu,
ak zo závetu nevyplýva niečo iné. Ak dedičstvo alebo jeho časť nenadobudne žiadny závetný
dedič, nadobudnú ho dedičia zo zákona.
§3
(1)  Zo zákona môžu dediť iba fyzické osoby, na právnu subjektivitu počatého dieťaťa sa vzťahuje
ust. § 24 tohto zákona1.
(2)  Na základe dedičskej zmluvy a zo závetu môžu dediť fyzické osoby aj právnické osoby.
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§ 24 všeobecnej časti OZ: Právnu subjektivitu má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé.

§4
Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu ako odúmrť.
§5
(1) Nededí ten, kto je vylúčený z dedičstva a kto sa nedožije smrti poručiteľa.
(2) Z dedičstva je vylúčený ten
a)   kto sa dedičstva zriekol na základe zmluvy s poručiteľom,
b)   kto dedičstvo odmietol,
c)   kto je nespôsobilý dediť a
d)   koho poručiteľ vydedil.
Zrieknutie sa dedičstva
§6
(1)  Dedičstva sa možno vopred zrieknuť zmluvou s poručiteľom. Zmluvné strany musia konať
osobne, na platnosť zmluvy sa vyžaduje forma notárskej zápisnice. Kto sa zrieka dedičstva,
môže tak urobiť aj s účinkami pre svojich potomkov.
(2)  K zrieknutiu sa dedičstva dedič nemôže pripojiť výhrady alebo podmienky, takisto sa dedičstva
nemôže zrieknuť len sčasti. Zrieknutie sa dedičstva znamená aj zrieknutie sa povinného podielu.
§7
Na toho, kto sa dedičstva vopred zriekol, ako aj na jeho potomkov, ak sa vzdal dedičstva i za nich,
sa hľadí ako keby sa poručiteľovej smrti nedožili; to neplatí o dedičoch, ktorých poručiteľ povolal
dediť neskôr.
§8
Odmietnutie dedičstva
(1)  Dedič môže dedičstva odmietnuť. Odmietnutie dedičstva sa robí ústnym vyhlásením pred
súdom príslušným na konanie o dedičstve (ďalej len "súd") alebo písomným vyhlásením
zaslaným súdu.

(2)  Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len na základe plnomocenstva, ktoré ho na
to výslovne oprávňuje. Pravosť podpisu dediča na plnomocenstve musí byť úradne osvedčená.
§9
Ak zomrie dedič pred uplynutím lehoty na odmietnutie dedičstva, prechádza jeho právo odmietnuť
dedičstvo po poručiteľovi na jeho dedičov a nezanikne skôr, ako týmto dedičom uplynie lehota na
odmietnutie dedičstva po zomretom dedičovi poručiteľa.
§ 10
K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky, takisto nemôže
odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva.
§ 11
Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo
neodmieta.
§ 12
(1)  Na neznámeho dediča alebo na dediča, ktorého pobyt nie je známy, ktorý bol o svojom
dedičskom práve upovedomený vyhláškou súdu a ktorý v určenej lehote nedal o sebe vedieť, sa
pri prejednaní dedičstva hľadí, ako by ho poručiteľ a nezanechal. Jeho opatrovník nie je
oprávnený v jeho mene odmietnuť dedičstvo.
(2)  Ak sa po prejednaní dedičstva dedič stane známym, alebo sa stane známym jeho pobyt, pri
prejednaní novoobjaveného majetku sa na tohto dediča už prihliada.
§ 13
Ak dedič dedičstvo odmietne, hľadí sa na neho, ako keby sa poručiteľovej smrti nedožil.
§ 14
Vzdanie sa dedičstva

(1)  Dedič, ktorý dedičstvo neodmietol, sa ho môže v konaní o dedičstve vzdať v prospech iného
dediča; ak tak urobí neopomenuteľný dedič, vzdáva sa tým tiež svojho práva na povinný podiel.
(2)  Na vzdanie sa dedičstva sa prihliadne pri vyporiadaní a potvrdení dedičstva, ibaže dedič,
v prospech ktorého sa dedič dedičstva vzdal, so vzdaním sa nesúhlasí; v takom prípade sa na
vzdanie sa dedičstva neprihliada.
Dedičská nespôsobilosť
§ 15
(1)  Dediť nie je spôsobilý ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho
manželovi, potomkom alebo rodičom, ďalej ten, kto sa dopustil zavrhnutiahodného konania
proti prejavu poručiteľovej poslednej vôli, ako aj ten, kto poručiteľovi znemožnil urobiť právny
úkon pre prípad smrti, ktorý zakladá dedičský dôvod. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento
čin odpustil.
(2)  Na nespôsobilého dediča sa hľadí ako by sa poručiteľovej smrti nedožil.
Náhradníctvo
§ 16
(1)  Poručiteľ môže ustanoviť osobe, ktorú povolal za dediča, pre prípad, že by táto osoba nededila,
náhradníka.
(2)  Poručiteľ môže ustanoviť náhradníkovi podľa odseku 1 aj ďalších náhradníkov.
(3)  Na náhradníctvo sa primerane použijú ustanovenia o závete.
(4)  Ak nadobudne povolaný dedič dedičstvo, náhradníctvo zanikne.
§ 17
Vydedenie
(1)  Poručiteľ môže vydediť potomka, ak:
a)   v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe
alebo v iných závažných prípadoch, alebo
b)   v rozpore s dobrými mravmi o poručiteľa trvalo neprejavoval opravdivý záujem, ktorý by
ako potomok mal prejavovať, alebo
c)   bol odsúdený za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného
roka, alebo

d)   trvalo vedie márnotratný alebo neusporiadaný život.
(2)  Dôvody vydedenia podľa ods. 1 je nevyhnutné v listine o vydedení primerane skutkovo
vymedziť.
(3)  Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na
potomkov vydedného potomka.
(4)  Na toho, koho poručiteľ platne vydedil, sa hľadí ako by sa smrti poručiteľa nedožil.
(5)  O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 28 a nasl. 2
Prechod dlhov poručiteľa na dediča
§ 18
(1)  Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené
s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2)  Ak je dedičov viac, zodpovedajú za náklady poručiteľovej choroby a za primerané náklady
spojené s pohrebom poručiteľa, ako aj za poručiteľove dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva
nadobudli, k celému dedičstvu.
§ 19
(1)  Štát, ktorému dedičstvo pripadlo ako odúmrť, zodpovedá za poručiteľove dlhy a za primerané
náklady spojené s pohrebom poručiteľa rovnako ako dedič.
(2)  Ak nemožno uhradiť peňažný dlh celkom alebo sčasti peniazmi z dedičstva, môže štát použiť na
úhradu i veci, ktoré sú predmetom dedičstva a ktoré svojou hodnotou zodpovedajú výške dlhu.
Ak veriteľ odmietne takéto veci prijať, môže štát navrhnúť likvidáciu dedičstva.
Druhá hlava
Dedenie zo zmluvy
§ 20
(1)  

Dedičskou zmluvou poručiteľ povoláva k dedeniu druhú zmluvnú stranu a druhá
strana toto povolanie prijíma.

(2)  
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Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že sa povolajú k dedeniu navzájom.

Tejto časti zákona dedičskom práve – dedenie zo závetu

(3)  

Poručiteľ môže v dedičskej zmluve odvolať svoj skôr zriadaný závet alebo listinu o
vydedení.

(4)  

Zmluvné strany musia konať osobne, pre platnosť dedičskej zmluvy sa vyžaduje
forma notárskej zápisnice.
§ 21

(1) Dedičskou zmluvou možno povolať za dediča k dedeniu celého dedičstva, jeho pomernej časti,
alebo k jednotlivým veciam.
(2) Ak je viac dedičov povolaných zmluvou, môže im poručiteľ určiť podiely k celému dedičstvu
alebo k jeho častiam, prípadne k jednotlivým veciam. Ak nie sú podiely viacerých dedičov
povolaných zmluvou určené, platí, že sú rovnaké.
(3) Ustanovenie dedičskej zmluvy, ktorým bol niekto povolaný za dediča jednotlivej veci, ktorá nie
je v zanechanom majetku, je neúčinné.
§ 22
O podmienkach

dedičskej zmluvy platí § 2333 tohto zákona, na rozväzovaciu podmienku v

dedičskej zmluve sa neprihliada.
§ 23
(1)   V dedičskej zmluve sa zmluvné strany môžu dohodnúť, že dedič povolaný zmluvou bude
povinný poskytovať poručiteľovi zaopatrenie, najmä starostlivosť a opateru, prípadne
zaopatrovaciu rentu (§ 75 a nasl.)4.
(2)   Ak sa dedič povolaný zmluvou nedožije smrti poručiteľa, zaniká záväzok z dedičskej zmluvy.
Ak poskytol dedič povolaný zmluvou podľa dedičskej zmluvy poručiteľovi plnenie, môže sa
dedič dediča povolaného zmluvou domáhať, aby mu poručiteľ vydal to, o čo bol plnením v
okamihu smrti dediča povolaného zmluvou obohatený, pokiaľ sa nedohodnú inak.
§ 24
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Všeobecnej časti OZ
5. časť, 2. hlava, 4. diel (odvážne zmluvy), 2. oddiel (zaopatrovateľské zmluvy)

(1)  Dedičská zmluva nebráni poručiteľovi, aby so svojím majetkom nakladal za života. Ak nie je
dohodnuté inak, nemôžu zmluvné strany previesť svoje právo z dedičskej zmluvy na inú osobu.
(2)  Ak má z dedičskej zmluvy plniť aj dedič povolaný k dedeniu, môžu sa zmluvné strany
dohodnúť, že poručiteľ nebude so svojím majetkom obsiahnutým v zmluve alebo s jeho časťou
nakladať.
(3)  Ak bola dedičská zmluva uzavretá s tým, že sa ostatní dedičia zriekli svojho dedičského práva,
stratí takéto zrieknutie sa práva účinky v prípade, ak nebude dediť dedič povolaný v dedičskej
zmluve.
§ 25
(1)  Ak sa zmluvné strany dohodli podľa § 24 ods. 2 a predmetom dedičskej zmluvy je
nehnuteľnosť, obmedzenie nakladania s nehnuteľnosťou sa zapíše do katastra nehnuteľností.
(2)  Ak poručiteľ urobí právny úkon, ktorý odporuje jeho povinnosti podľa § 24 ods. 2
a obmedzenie nakladania s nehnuteľnosťou bolo zapísané do katastra nehnuteľností, nesmie byť
prevod vlastníckeho práva zapísaný do verejného zoznamu. Zmluva o prevode vlastníckeho
práva nebude len z tohto dôvodu neplatná; osobe, ktorá mala nehnuteľnosť nadobudnúť však
ostane zachované len právo na náhradu škody.
Povinný diel
§ 26
(1)   Neopomenuteľnému dedičovi prináleží z dedičstva povinný diel. Povinný diel predstavuje
podiel z dedičstva.
(2)   Neopomenuteľnými dedičmi sú deti poručiteľa; ak nededia, sú nimi ich potomkovia.
(3)   Maloletým neopomenuteľným dedičom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí polovica ich
dedičského podielu zo zákona a plnoletým neopomenuteľným dedičom aspoň toľko, koľko robí
jedna štvrtina ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu dedičská zmluva alebo závet
odporujú, sú v tejto časti neplatné; ibaže došlo k vylúčeniu týchto neopomenuteľných dedičov z
dedenia.
§ 27

(1)  Poručiteľ môže dediča zo zákona opomenúť z dedenia ustanovením inej osoby za dediča v
dedičskej zmluve alebo v závete, alebo výslovným vyhlásením v dedičskej zmluve alebo v
závete. Opomenutie nie je potrebné odôvodniť.
(2)  Neopomenuteľného dediča je možné opomenúť z dedenia v rozsahu, ktorý prevyšuje jeho
povinný diel.
Tretia hlava
Dedenie zo závetu
§ 28
(1)  Závet je jednostranný a odvolateľný prejav vôle, vykonaný osobne poručiteľom, ktorým pre
prípad svojej smrti nakladá so svojim majetkom alebo časťou svojho majetku.
(2)  Spôsobilosť zriadiť závet sa posudzuje podľa zákona platného v čase, kedy bol závet zriadený.
(3)  Spoločný závet viacerých osôb je neplatný.
§ 29
Vzdať sa práva zriadiť závet nemožno jednostranným úkonom, dedičskou zmluvou ani manželskou
zmluvou.
§ 30
(1)  Závet možno zriadiť písomne, súkromným alebo verejným závetom; ústny závet možno zriadiť
vo výnimočných prípadoch ustanovených týmto zákonom.
(2)  V písomnom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol zriadený, inak je neplatný.
Súkromný závet
§ 31
(1)  Súkromný závet je platný len ak je zriadený v jazyku, ktorému poručiteľ rozumie.
(2)  Súkromný závet môže poručiteľ napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme,
za účasti svedkov.

§ 32
Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou poručiteľa, inak je neplatný.
§ 33
Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma
svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia
sa musia na závet podpísať.
§ 34
(1)  Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred troma súčasne
prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná.
Pritom musí pred nimi potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a
predčitateľom môže byť aj svedok, pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom.
(2)  V listine sa musí uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas
prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Listinu musia
svedkovia podpísať.
§ 35
(1)  Nevidomé osoby môžu prejaviť poslednú vôľu tiež pred tromi súčasne prítomnými svedkami v
listine, ktorá musí byť prečítaná.
(2)  Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, môžu prejaviť poslednú vôľu pred tromi
súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, a to v listine, ktorá sa musí tlmočiť do
znakovej reči.
(3)  V listine musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto
nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Obsah
listiny sa musí po jej spísaní pretlmočiť do znakovej reči, aj toto sa musí v listine uviesť. Listinu
musia svedkovia podpísať.
§ 36

(1)  Svedkami nemôžu byť osoby s obmedzenou svojprávnosťou. Svedkami nemôžu byť nevidomé,
nepočujúce a nemé osoby, ani také, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, ako ani
osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.
(2)  Závetom povolaný dedič, zákonný dedič, odkazovník a osoby im blízke nemôžu pri
vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, ani ako svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo
predčitatelia.
§ 37
(1)   Ten, kto sa z dôvodu nepredvídateľnej okolnosti ocitne v stave bezprostredného ohrozenia
života, má právo zriadiť ústny závet pred troma súčasne prítomnými svedkami.
(2)   Na platnosť ústneho závetu sa vyžaduje, aby poručiteľ pred troma súčasne prítomnými
svedkami predniesol slovne celú svoju poslednú vôľu a to v jazyku, ktorému všetci svedkovia
rozumejú a na záver potvrdil, že toto jeho slovné vyhlásenie je jeho závetom. Na spôsobilosť
svedkov sa vzťahujú obmedzenia uvedené v § 36 ods. 1.
(3)   Ak poručiteľ prežije stav bezprostredného ohrozenia života a do 10 dní odo dňa zriadenia
ústneho závetu nezriadi závet v písomnej podobe, ústny závet zanikne5.
(4)   Ak poručiteľ neprežije stav bezprostredného ohrozenia života a aspoň dvaja z troch svedkov do
10 dní odo dňa zriadenie ústneho závetu nevykonajú pred notárom vo forme notárskej zápisnice
súhlasné vyhlásenie o jeho obsahu, ústny závet zanikne.
Verejný závet
§ 38
(1)  Verejný závet je možné zriadiť formou notárskej zápisnice.
(2)  Maloletí, ktorí dovŕšili 15. rok, môžu zriadiť len verejný závet.
(3)  Osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, nevidomé osoby alebo nepočujúce osoby, môžu zriadiť
len verejný závet.
(4)  Na formálne náležitosti verejného závetu sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o
formálnych náležitostiach notárskych zápisníc.
Ustanovenie osoby za dediča
§ 39
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§ 233 1. časti OZ o podmienke: Vznik, zmenu alebo zánik práva či povinnosti možno viazať na splnenie podmienky.

Za dediča možno ustanoviť fyzickú osobu, právnickú osobu a štát. Závetom možno za dediča
ustanoviť aj dediča, ktorý dedí zo zákona.
§ 40
(1)  Ak je ustanovených viac dedičov, môže im poručiteľ určiť podiely k celému dedičstvu alebo
k jeho častiam, prípadne k jednotlivým veciam. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete
určené, platí, že sú rovnaké.
(2)  Ak je ustanovených viac dedičov, môže ich poručiteľ ustanoviť aj za dedičov jednotlivých vecí,
prípadne podielov k nim.
Odkaz
§ 41
(1)  Poručiteľ môže v závete ustanoviť aj odkazovníka k určitej sume peňazí, k určitej veci alebo
určitému právu (odkaz).
(2)  Odkazovník nezodpovedá za dlhy poručiteľa ani za primerané náklady spojené s pohrebom
poručiteľa, ak cena všetkých odkazov neprevyšuje jednu desatinu aktív dedičstva. Ak táto
podmienka nie je splnená, považuje sa ustanovenie za odkazovníka za ustanovenie za dediča.
(3)  Ak je odkazov viac a cena všetkých odkazov prevyšuje jednu desatinu aktív dedičstva, považuje
sa za dediča ten odkazovník, ktorého cena odkazu je najvyššia.
(4)  Povinnosť splniť odkaz zaťažuje toho dediča, ktorého určil poručiteľ, inak všetkých dedičov
podľa pomeru zodpovednosti za dlhy poručiteľa. Splnením odkazu sa podiely týchto dedičov
primerane znížia.
(5)  Ustanovenie závetu, ktorým bol niekto povolaný za odkazovníka určitej veci, ktoré v čase
poručiteľovej smrti nie sú v jeho zanechanom majetku, nemá právne následky.
§ 42
(1)  Odkazovník nadobúda právo na odkaz smrťou poručiteľa.
(2)  Povinnosť splniť odkaz si zaťažený dedič splní jeho vydaním. Ak sa odkázaná vec zapisuje do
verejného zoznamu, odkaz si zaťažený dedič splní písomným prehlasením o vydaní s úradne
osvedčeným podpisom a vydaním odkazu; odkazovník sa zapíše do verejného zoznamu priamo
po poručiteľovi.

§ 43
(1)   Poručiteľ môže dedičovi (dedičom) uložiť, aby sa určitá vec alebo určitá peňažná suma
vynaložila na zriadenie nadácie na účel určený v závete.
(2)   Súčasne s tým musí závetca určiť, akým spôsobom a kto má nadáciu zriadiť, a prípadne určiť
ďalšie náležitosti, ktoré by mala nadačná listina obsahovať.
(3)   Poručiteľ môže určiť, akým spôsobom sa má s majetkom určeným pre nadáciu naložiť, ak
nedôjde k zriadeniu nadácie.
§ 44
(1)  Obsahom závetu môže byť aj odvolanie skoršieho závetu alebo odvolanie ustanovenia za dediča
alebo za odkazovníka v skoršom závete.
(2)  Obsahom závetu môže byť aj vydedenie potomka z dôvodov podľa § 17 ods. 1.
§ 45
(1)  Poručiteľ môže v závete ustanoviť aj jeho vykonávateľa. Prijatie alebo odmietnutie tejto funkcie
vyžaduje vyhlásenie pred súdom, ktorý prejednáva dedičstvo.
(2)  Vykonávateľ závetu sa má postarať o to, aby sa posledná vôľa poručiteľa uvedená v závete
splnila. Za týmto účelom podáva vykonávateľ závetu notárovi bližšie informácie o poručiteľovi,
dedičoch, majetku patriaceho do dedičstva ako aj o závete.
§ 46
(1)  Ustanovenie závetu, ktorým bol niekto povolaný k dedeniu majetku, ktorý je predmetom
dedenia na základe dedičskej zmluvy, je neúčinné.
(2)  Ustanovenie závetu, ktorým bol niekto povolaný za dediča jednotlivej veci, ktorá nie je
v zanechanom majetku, je neúčinné; to neplatí, ak bol niekto povolaný za dediča peňažnej
sumy, ktorá nie je v zanechanom majetku. Určenú peňažnú sumu sú ostatní dedičia povinní
zaplatiť až do výšky ceny nadobudnutého majetku, pričom každý z ostatných dedičov je
povinný zaplatiť časť požadovanej sumy podľa výšky ceny nadobudnutého dedičského podielu.
Dedičia sa môžu dohodnúť s dedičom, ktorý bol ustanovený za dediča k určitej peňažnej sume,

ktorá nie je v zanechanom majetku, že namiesto peňažnej sumy poskytnú tomuto dedičovi
určitú vec alebo veci z dedičstva.
§ 47
Na podmienky pripojené k závetu, pokiaľ ich výslovne nepripúšťa tento zákon, sa neprihliada.
§ 48
(1)  Neprihliada sa ani na poručiteľov príkaz, aby dedič použil dedičstvo alebo jeho časť určitým
spôsobom, alebo aby niečo vykonal, ustanovenie § 16 a 57 ods. 1 druhej vety tým nie je
dotknuté.
(2)  Ustanovenie ods. 1 sa nevzťahuje na príkaz, aby dedič zriadil nadáciu z majetku poručiteľa
alebo z jeho časti. Takisto to sa nevzťahuje na príkaz, aby mu dedič zariadil určitý pohreb, aby
dal dedič pochovať poručiteľa na určitom mieste, alebo aby dal poručiteľovi postaviť určitý
náhrobný kameň.
§ 49
(1)   Závet sa zrušuje neskoršou platnou dedičskou zmluvou, pokiaľ popri nej nemôže obstáť, alebo
odvolaním závetu, ktorý je v nej obsiahnutý.
(2)   Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo
odvolaním závetu, odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet.
(3)   Poručiteľ zruší písomný súkromný závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný.
Štvrtá hlava
Dedenie zo zákona
§ 50
(1)  V prvej dedičskej skupine dedia poručiteľove deti a jeho manžel, každý z nich rovnakým
dielom.
(2)  Ak nededí niektoré dieťa poručiteľa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho
deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia.

§ 51
(1)  Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedia v druhej dedičskej skupine manžel poručiteľa,
poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho
smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo
boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2)  Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu
dedičstva.
§ 52
(1)  Ak nededí manžel ani žiaden z rodičov poručiteľa, v tretej dedičskej skupine dedia rovnakým
dielom poručiteľovi súrodenci a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka
pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť
alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa
(2)  Ak nededí niektorý zo súrodencov poručiteľa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým
dielom jeho deti.
§ 53
(1)  Ak nededí žiadny dedič v tretej dedičskej skupine, v štvrtej dedičskej skupine dedia rovnakým
dielom prarodičia poručiteľa.
(2)  Ak nededí niektorý z prarodičov poručiteľa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom
jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich
potomkovia.
Piata hlava
Potvrdenie dedičstva a vypor iadanie dedičov
§ 54
Ak je len jeden dedič, potvrdí mu príslušný súd, že dedičstvo nadobudol. Ak dedičstvo nenadobudol
žiadny dedič, potvrdí súd dedičstvo štátu.

§ 55
(1)  Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa medzi sebou o dedičstve pred súdom dohodou, ktorú súd
schváli, ak neodporuje zákonu alebo sa neprieči dobrým mravom.
(2)  Ak poručiteľ žil v manželstve, v ktorom manželia mali medzi sebou majetkové spoločenstvo,
vyporiadajú sa o tomto spoločnom majetku dedičia s pozostalým manželom dohodou. To isté
platí aj pre zaniknuté majetkové spoločenstvo poručiteľa a bývalého manžela, ktoré ku dňu
smrti poručiteľa nebolo vysporiadané. Ak medzi nimi nedôjde k dohode, vyporiada tento
majetok súd príslušný na konanie o dedičstve.
§ 56
(1)  Ak nedôjde k vydaniu osvedčenia o dedičstve, súd vydá rozhodnutie, ktorým potvrdí
nadobudnutie dedičstva tým dedičom, ktorých dedičské právo bolo preukázané.
(2)  Ak je predmetom dedičstva poľnohospodárska alebo lesná pôda, vedie súd dedičov k takej
dohode, ktorá by najlepšie vyhovovala potrebám poľnohospodárskej (lesnej) výroby. Ak k takej
dohode nedôjde, súd vydá rozhodnutie, v ktorom vykoná vyporiadanie medzi dedičmi podľa
tejto zásady a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov z tohoto majetku nadobudol.
§ 57
(1)   Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho
bezodplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie, ak ide o dediča uvedeného v ustanovení
§ 50 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezodplatne dostal dedičov predok.
Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak
obdarovaný dedič bol oproti maloletému dedičovi neodôvodnene zvýhodnený.
(2)   Započítanie na dedičský podiel nezakladá povinnosť dedičovi niečo vydať.
(3)   Hodnota toho, čo podlieha započítaniu, sa určuje ku dňu smrti poručiteľa.
§ 58
Až do právoplatnosti osvedčenia o dedičstve, prípadne do právoplatnosti rozhodnutia o potvrdení
nadobudnutia dedičstva, môžu dedičia veci patriace do dedičstva počas dedičského konania predať
alebo urobiť iné opatrenia presahujúce rámec obvyklého hospodárenia len s privolením notára.

Šiesta hlava
Ochrana oprávneného dediča
§ 59
(1)  Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto
dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad
o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča. To isté
platí v prípade, ak dôvod dedičskej nespôsobilosti vyjde najavo až po potvrdení dedičstva.
(2)  Neoprávnený dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z
dedičstva vynaložil, takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel, alebo mohol vedieť, že
oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je
povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky.
§ 60
Kto v dobrej viere niečo nadobudol od neoprávneného dediča, je chránený tak, ako keby to bol
nadobudol od oprávneného dediča.
§ 61
Ustanovenia § 59 a 60 platia aj vtedy, ak dedičstvo pripadlo štátu ako odúmrť.

