
Zánik záväzku (nájomného vzťahu) zánikom právnickej osoby (§ 579 OZ) 

 

Zánik právnickej osoby, ktorá v nájomnom pomere vystupovala ako nájomca, nemá za 

následok zánik nájomného vzťahu, ale spôsobuje prechod práv a povinností na 

právneho nástupcu, pokiaľ existuje a pokiaľ zákon neustanovuje niečo iné. 

Okresný súd Svidník rozsudkom z 9. septembra 2003 č.k. 4C 23/03-47 uložil žalovanému 

povinnosť vypratať nehnuteľnosti v katastrálnom území S. vo výroku bližšie označené 

výmerami, kultúrou a číslom listu vlastníctva (ďalej len „sporné nehnuteľnosti“) a nahradiť 

mu trovy konania. Mal za to, že žalobca ako vlastník sporných nehnuteľností sa dôvodne 

domáhal ich vypratania (odstránenia strojových mechanizmov a iných hnuteľných vecí 

žalovaného). 

 Krajský súd v Prešove na odvolanie žalovaného rozsudkom z 27. apríla 2004 sp.zn. 11 Co 

19/04 zmenil rozsudok okresného súdu v časti týkajúcej sa parcely č. X tak, že žalobu v tejto 

časti zamietol. Vo zvyšku veci samej napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil a proti 

tomuto svojmu potvrdzujúcemu rozsudku pripustil dovolanie. Rozhodnutie vo veci samej 

odôvodnil tým, že do časti parcely č. X zasahoval roh budovy žalovaného, čo bránilo jej 

vyprataniu, vo zvyšku však išlo o samostatné nehnuteľnosti, ku ktorým žalované družstvo 

nemalo žiadne právo. Nemohol obstáť názor žalovaného o jeho nájomnom práve k sporným 

nehnuteľnostiam podľa § 22 ods. 1 písm. a/ a ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave 

vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (ďalej len „zákon o 

pôde"), lebo žalované družstvo ani jeho právny predchodca v čase nadobudnutia účinnosti 

tohto zákona neexistovali. Zásadný význam svojho rozhodnutia videl v potrebe vyriešenia 

otázky, či žalobcovi vzniklo právo na vypratanie sporných nehnuteľnosti podľa § 22 zákona o 

pôde. 

  

Proti tomuto rozsudku krajského súdu podalo dovolanie žalované družstvo a navrhlo ho (v 

časti, v ktorej bolo žalobe vyhovené a tiež v závislých výrokoch o trovách konania) zrušiť a 

vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. Namietalo nesprávne právne posúdenie veci 

odvolacím súdom, lebo za nájomcu podľa § 22 zákona o pôde nemožno považovať len 

užívateľa pozemkov existujúceho v čase nadobudnutia účinnosti zákona o pôde, ale aj také 

družstvo, ktoré sa stalo užívateľom pozemkov z titulu vlastníctva stavieb (postavených na 

pozemkoch) po transformácii pôvodných družstiev. 

  

Žalobca navrhol dovolanie zamietnuť. 

  

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) po zistení včasnosti 

dovolania podaného účastníkom konania (§ 240 ods. 1 a § 241 ods. 1 druhá veta O.s.p.) proti 

rozhodnutiu, proti ktorému je dovolanie prípustné (§ 238 ods. 3 písm. a/ O.s.p.), dospel k 

záveru, že dovolanie žalovaného je dôvodné. 



  

V danom prípade spornou bola otázka, či právo nájmu vzniknuté transformáciou niektorého z 

práv vymedzených v ustanovení § 22 ods. 1 zákona o pôde, prechádza na právnych nástupcov 

užívateľa existujúceho v čase nadobudnutia účinnosti tohto zákona a ako také bráni úspechu 

žaloby vlastníka pozemku o vypratanie. Pri odpovedi na túto otázku bolo potrebné vychádzať 

z toho, že zákon o pôde upravil len otázku transformácie niektorých skorších užívacích práv 

(vymenovaných v § 22 ods. 1) na nájom a otázku skončenia takto vzniknutého nájomného 

pomeru výpoveďou, nevyporiadal sa však s otázkou prípadných zmien v osobách takto 

vytvoreného záväzkového vzťahu (vrátane možného zániku pôvodného užívateľa a 

neskoršieho nájomcu). Riešenie týchto otázok bolo potrebné hľadať vo všeobecnej úprave 

nájomných vzťahov, teda v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka. 

  

Podľa § 492 Občianskeho zákonníka ustanovenia o záväzkoch, ktoré vznikajú zo zmlúv, sa 

použijú primerane aj na záväzky vznikajúce na základe iných skutočností upravených v 

zákone, ak niet osobitnej úpravy. Podľa § 676 ods. 1 Občianskeho zákonníka nájom sa skončí 

uplynutím doby, na ktorú sa dojednal, ak sa prenajímateľ nedohodne s nájomcom inak. Podľa 

§ 677 ods. 1 Občianskeho zákonníka zrušiť nájomnú zmluvu dojednanú na neurčitú dobu 

možno, ak nedôjde k dohode prenajímateľa s nájomcom, iba výpoveďou (resp. tiež od-

stúpením od zmluvy nájomcom podľa § 679 ods. 1 alebo 2, alebo prenajímateľom podľa § 

679 ods. 3 Občianskeho zákonníka). Podľa § 680 ods. 2 Občianskeho zákonníka ak dôjde k 

zmene vlastníctva k prenajatej veci, vstupuje nadobúdateľ do právneho postavenia 

prenajímateľa a nájomca je oprávnený zbaviť sa svojich záväzkov voči prvšiemu vlastníkovi, 

len čo mu bola zmena oznámená alebo nadobúdateľom preukázaná. Podľa odseku 3 vety 

prvej tohto ustanovenia ak dôjde k zmene vlastníctva nehnuteľnej veci, môže z tohto dôvodu 

vypovedať nájomnú zmluvu iba nájomca, a to aj vtedy, ak bola zmluva uzavretá na dobu 

určitú; výpoveď však musí podať v najbližšom výpovednom období, pokiaľ je zákonom alebo 

dohodou ustanovené. Podľa § 579 ods. 1 Občianskeho zákonníka smrťou dlžníka povinnosť 

nezanikne, ibaže jej obsahom bolo plnenie, ktoré mal osobne vykonať dlžník. 

  

Z citovaných ustanovení Občianskeho zákonníka vyplýva, že k zániku nájomného pomeru 

dojednaného na neurčitú dobu môže dôjsť len dohodou prenajímateľa a nájomcu, výpoveďou 

z nájmu alebo odstúpením od nájomnej zmluvy. Z možných zmien v osobách účastníkov 

nájomného vzťahu Občiansky zákonník vymedzil len dôsledky zmeny v osobe prenajímateľa 

a to tak, že ustanovil generálne pravidlo prechodu práv prenajímateľa na nového vlastníka. Na 

prípadnú zmenu v osobe nájomcu dopadá len všeobecné ustanovenie upravujúce dôsledky 

smrti dlžníka na ďalšiu existenciu záväzkového vzťahu. To síce ustanovuje, že smrťou 

dlžníka povinnosť nezaniká (pokiaľ nejde o plnenie majúce byť poskytnuté osobne 

dlžníkom), z povahy veci je však zrejmé, že povinnosť už po smrti pôvodného dlžníka 

nemôže stíhať jeho samotného, ale prechádza na dedičov fyzickej osoby, resp. na právneho 

nástupcu zaniknutej právnickej osoby. Zánik právnickej osoby je z právneho hľadiska jej 

„smrťou" a napriek nedostatku výslovnej úpravy nie je dôvod, pre ktorý by sa mal 

predpokladať záujem zákonodarcu upraviť len dôsledky zániku tých dlžníkov, ktorí sú, resp. 

boli fyzickými osobami. Ak potom povinnosti platiť nájomné a užívať predmet nájmu 

nemožno považovať za také, ktorých plnenie by bolo viazané na konkrétnu osobu nájomcu; 



treba uzavrieť, že zánik právnickej osoby nájomcu s právnym nástupcom nemá za následok 

zánik nájomného vzťahu, pokiaľ zákon výslovne neustanoví niečo iné. 

  

Uvedený záver bolo treba prijať nielen preto, že povinnosť platiť nájomné nemôže byť 

izolovaná od existencie nájomného vzťahu, ale i preto, že k zániku právnych vzťahov môže 

dôjsť len z dôvodov výslovne predpokladaných zákonom alebo dohodou účastníkov 

príslušného právneho vzťahu. Nedostatok konkrétnej právnej úpravy dôsledkov zmeny v 

osobe nájomcu nemožno vykladať na ťarchu nájomcu, a to tým skôr, že prenajímateľovi aj v 

tomto prípade ostáva zachovaná možnosť nájom vypovedať (pričom ani prípadný zánik 

pôvodného nájomcu až počas plynutia výpovednej lehoty nemôže spôsobiť predĺženie nájmu 

či dokonca založenie nového nájomného vzťahu). 

  

Právne závery odvolacieho súdu o práve nájmu žalovaného k sporným nehnuteľnostiam 

neboli teda správne (úplné). I keď žalovanému družstvu ani jeho bezprostrednému právnemu 

predchodcovi neprislúchalo postavenie užívateľa sporných pozemkov ku dňu účinnosti 

zákona o pôde, nebolo vylúčené, že toto právo mohlo prejsť v súvislosti so zánikom jeho 

niektorého skoršieho právneho predchodcu. 

  

Najvyšší súd Slovenskej republiky z týchto dôvodov podľa § 243b ods. 1 a 2 O.s.p. zrušil 

rozsudok krajského súdu v dovolaním napadnutej časti a v rozsahu zrušenia vec vrátil 

krajskému súdu na ďalšie konanie. 

 


