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ROZSUDOK 
 

 

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako kasačný súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. 

Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Mališovej a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD., 

v právnej veci žalobcu N. U., K., XXX XX N., R., právne zastúpeného JUDr. Martinom Kanásom, 

advokátom, so sídlom Školská 3, 949 01 Nitra, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej 

republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia 

žalovaného č. 101834080/2017 zo dňa 24. augusta 2017, v konaní o kasačnej sťažnosti žalobcu proti 

právoplatnému rozsudku Krajského súdu v Nitre č. k. 11S/160/2017-75 zo dňa 10. októbra 2018, takto 

 

 

 

r o z h o d o l : 

 

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky kasačnú sťažnosť z a m i e t a . 

 

Účastníkom nárok na náhradu trov kasačného konania n e p r i z n á v a . 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

1. Krajský súd v Nitre napadnutým rozsudkom č. k 11S/160/2017-75 zo dňa 10.10.2018 podľa § 190 

zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj len „S.s.p.“) žalobu žalobcu o preskúmanie 

zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101834080/2017 zo dňa 24. augusta 2017 ako nedôvodnú 

zamietol. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 

daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

aj len „daňový poriadok“) potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Nitra (ďalej aj len „správca dane“) č. 

100410147/2017 zo dňa 7. marca 2017, ktorým správca dane podľa § 68 ods. 5 daňového poriadku 

určil žalobcovi rozdiel dane z pridanej hodnoty v sume 2 374,25,- eura za zdaňovacie obdobie júl 

2014. 

 

2. Proti rozsudku krajského súdu podal žalobca (sťažovateľ) v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť z 

dôvodov uvedených v § 440 ods. 1 písm. g) S.s.p. navrhujúc, aby kasačný súd zrušil rozsudok 

krajského súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie. 

 

3. Žalovaný vo vyjadrení ku kasačnej sťažnosti navrhol, aby kasačný súd zamietol kasačnú sťažnosť 

ako nedôvodnú.  



 

4. Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky konajúci ako kasačný súd (§ 438 ods. 2 S.s.p.) 

preskúmal napadnutý rozsudok krajského súdu, pričom po zistení, že kasačná sťažnosť bola podaná 

oprávnenou osobou v zákonnej lehote (§ 442 ods. 1, § 443 ods. 1 S.s.p.) a že ide o rozsudok, proti 

ktorému je kasačná sťažnosť prípustná (§ 439 ods. 1 S.s.p.), jednomyseľne (§ 3 ods. 9 zákona č. 

757/2004 Z.z. o súdoch) dospel k záveru, že kasačná sťažnosť nie je dôvodná. Rozhodol bez 

nariadenia pojednávania (§ 455 S.s.p.) s tým, že deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený na úradnej 

tabuli súdu a na internetovej stránke najvyššieho súdu. Rozsudok bol verejne vyhlásený dňa 26. 

januára 2021 (§ 137 ods. 4 v spojení s § 452 ods. 1 S.s.p.). 

 

5. Kasačný súd v rámci svojej rozhodovacej činnosti už opakovane riešil obdobnú vec týkajúcu sa 

rovnakých účastníkov konania ohľadom posúdenia, či postup sťažovateľa, ako účastníka združenia, 

ktorý v jednotlivých zdaňovacích obdobiach roka 2014 podával negatívne daňové priznania na dani z 

pridanej hodnoty, pri súčasnom vykazovaní príjmov a výdavkov v daňovom priznaní k dani z príjmov 

fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2014 dôvodiac, že daňové priznania k dani z pridanej 

hodnoty po 01.01.2014 (rovnako, ako do 31.12.2013) podávala K. U., ako druhý člen združenia, 

pričom daň z pridanej hodnoty ňou bola riadne priznaná a zaplatená, bol aj po 01.01.2014 v súlade so 

zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

DPH“) v znení jeho novely uskutočnenej zákonom č. 360/2013 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2014. 

 

6. Podľa § 464 ods. 2 S.s.p., ak kasačný súd rozhoduje o kasačnej sťažnosti v obdobnej veci, ktorá už 

bola aspoň v piatich prípadoch predmetom konania pred kasačným súdom na základe skoršej kasačnej 

sťažnosti podanej tým istým sťažovateľom, môže v odôvodnení svojho rozhodnutia poukázať už len 

na svoje skoršie rozhodnutia, a ak sa v celom rozsahu stotožňuje s ich odôvodnením, ďalšie dôvody už 

nemusí uvádzať. 

 

7. V prejednávanej veci je predmetom kasačného konania takmer totožný skutkový a právny stav, 

rozdiel je iba v označení mesiaca zdaňovacieho obdobia, ktorý bol predmetom konaní kasačného súdu 

a ním vydaných rozsudkov sp. zn. 3Sžfk/19/2019 zo dňa 08.07.2020, sp. zn. 3Sžfk/54/2019 zo dňa 

05.08.2020, sp. zn. 1Sžfk/37/2019 zo dňa 27.07.2020, sp. zn. 1Sžfk/36/2019 zo dňa 27.07.2020, sp. 

zn. 4Sžfk/22/2019 zo dňa 05.05.2020, sp. zn. 6Sžfk/21/2019 zo dňa 18.06.2020. Kasačný súd sa s 

odôvodneniami týchto rozsudkov v celom rozsahu stotožňuje a poukazuje na ne. V zmysle § 464 ods. 

2 S.s.p. už ďalšie dôvody neuvádza. 

 

8. O nároku na náhradu trov kasačného konania rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky tak, že 

sťažovateľovi, ktorý v tomto konaní nemal úspech, ich náhradu nepriznal (§ 467 ods. 1 S. s. p. a 

analogicky podľa § 167 ods. 1 S. s. p.) a rovnako aj žalovanému nárok na ich náhradu nepriznal v 

súlade s § 467 ods. 1 S. s. p. a analogicky podľa § 168 S. s. p. 

 

9. Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodol pomerom hlasov 3 : 0. 

 

 

 

P o u č e n i e  :  

 

Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok n i e j e prípustný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


