
Kedy vznikne spoločné členstvo manželov? 

Ak vznikne len jednému z manželov za trvania manželstva právo na uzavretie zmluvy 
o nájme družstevného bytu alebo nebytového priestoru - garáže, alebo prejde na neho členstvo      
a nájom bytu alebo nebytového priestoru - garáže, vznikne so spoločným nájmom bytu aj 
spoločné členstvo manželov v družstve; z tohoto členstva sú obaja manželia oprávnení           
a povinní spoločne a nerozdielne. Manželia ako spoloční členovia majú pri hlasovaní na 
schôdzi vlastníkov bytového domu alebo na členskej schôdzi bytového domu jeden hlas. 
 

Spoločné členstvo manželov nevznikne, ak manželia spolu trvale nežijú. Táto skutočnosť 
však musí byť podložená preukázateľným dôkazom (napr. čestným vyhlásením manžela, 
ktorý domácnosť trvale opustil). 
 

Kedy zaniká spoločné členstvo manželov? 

Spoločné členstvo manželov v družstve zaniká : 

a)  smrťou jedného z manželov, 
b) písomnou dohodou rozvedených manželov o tom, ktorý z bývalých manželov bude 
po rozvode ďalej ako člen družstva nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru - 
garáže), 
c) písomnou dohodou manželov, ktorých bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zrušil súd 
za trvania manželstva, o tom, ktorý z bývalých manželov bude ďalej ako člen družstva 
nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru - garáže),  
d) na základe vykonateľného rozhodnutia súdu o tom, ktorý z bývalých manželov bude 
po rozvode ďalej ako člen družstva nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru - 
garáže), 
e) na základe vykonateľného rozhodnutia súdu o tom, ktorý z  manželov bude ďalej ako člen 
družstva nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru - garáže) po právoplatnosti 
rozhodnutia súdu o zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania 
manželstva,  
f) dohodou manželov o zúžení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov vo forme notárskej zápisnice.  
 
Ak zanikne spoločné členstvo manželov v družstve smrťou jedného z nich, zostáva členom 
družstva a nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru - garáže) pozostalý manžel.  
 
Po rozvode manželstva zostáva členom družstva a nájomcom družstevného bytu (nebytového 
priestoru - garáže) ten z rozvedených manželov, ktorý bol určený dohodou rozvedených 
manželov alebo rozhodnutím súdu.  
 

Ak sa po rozvode manželstva rozvedení manželia - spoloční členovia družstva, ktorí užívajú 
spoločne družstevný byt a družstevný nebytový priestor - garáž dohodnú, že jeden z nich bude 
ako člen družstva užívať družstevný byt a druhý nebytový priestor - garáž, alebo ak tak 
rozhodne súd, zaniká spoločné členstvo manželov jeho premenou na individuálne členstvo 
každého z nich dňom účinnosti dohody alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
súdu; to isté platí, ak sa tak dohodnú alebo rozhodne súd pri užívaní dvoch družstevných 
bytov. 

 
 



Ak súd zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov za trvania manželstva, zostáva členom 
družstva a nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru - garáže) ten z manželov, 
ktorý bol určený dohodou manželov alebo rozhodnutím súdu. 
 
Ak sa manželia - spoloční členovia družstva, ktorých bezpodielové spoluvlastníctvo zrušil súd 
za trvania manželstva a ktorí užívajú spoločne družstevný byt a družstevný nebytový priestor 
- garáž, dohodnú, že jeden z nich bude ako člen družstva užívať družstevný byt a druhý 
nebytový priestor - garáž alebo ak tak rozhodne súd, zaniká spoločné členstvo manželov jeho 
premenou na individuálne členstvo každého z nich dňom účinnosti dohody alebo dňom 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu; to isté platí, ak sa tak dohodnú alebo rozhodne 
súd pri užívaní dvoch družstevných bytov. 
 
Právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov za 
trvania manželstva a následnou dohodou manželov alebo právoplatným rozhodnutím súdu     
o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov zrušeného súdom počas trvania 
manželstva alebo dohodou manželov o zúžení zákonom určeného rozsahu bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov vo forme notárskej zápisnice sa spoločné členstvo manželov mení 
na individuálne členstvo toho z manželov, ktorého určí právoplatné rozhodnutie súdu alebo 
dohoda manželov.  
 


