
Relocatio tacita – Konkuldentné obnovenie nájmu 
 

R 4/2009 
  
Ak nájomca užíva vec po uplynutí dojednanej doby trvania nájmu na základe novej, aj 
keď absolútnej neplatnej zmluvy, k obnoveniu nájomnej zmluvy podľa ustanovenia § 
676 ods. 2 Občianskeho zákonníka nedôjde.  

 
(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. augusta 2007, sp. zn. 4 Cdo 
156/2006)  
 
Okresný súd Považská Bystrica (v poradí prvým) rozsudkom z 28. mája 2001, č. k. 6 C 
527/00-45, zamietol žalobu, ktorou sa pôvodní žalobcovia 1/, 2/, 3/ (v tom čase ešte 
vystupovala v konám na strane žalobcov ako žalobkyňa 1/ matka terajších žalobcov 1/, w A. 
H.) domáhali od žalovanej zaplatenia 57 750,- Sk s príslušenstvom z titulu bezdôvodného 
obohatenia, a vyhovel vzájomnému návrhu žalovanej tak, že žalobcom 1/, W , 3/ uložil 
povinnosť zaplatiť žalovanej spoločne a nerozdielne 47 391,- Sk so 17,6 % úrokom z 
omeškania od 1. augusta 2000 do zaplatenia a náhradu trov konania a právneho zastúpenia 
do rúk splnomocneného zástupcu žalovanej vo výške 8 590,70 Sk do troch dní od 
právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku vzájomný návrh žalovanej zamietol. Pri tomto svojom 
rozhodnutí okresný súd vychádzal zo zistenia, že 29. apríla 1991 uzavrela žalovaná s F. H. a 
jeho manželkou A. H. zmluvu o nájme nebytových priestorov v P. B., na prízemí o výmere 66 
m2, skladové priestory o výmere 5 m2 a ostatné priestory o výmere 6 m2, spolu 77 m2. 
Nájomná zmluva bola uzavretá na dobu určitú, a to na sedem rokov a nájomné bolo 
dohodnuté vo výške 190,- Kčs za 1 m2 ročne, teda 14 630,- Kčs ročne. Právnymi 
nástupcami F. H. a A. H. sú žalobcovia 1/ až 3/, ktorí uzavreli so žalovanou 1. mája 1998 
zmluvu o nájme tých istých nebytových priestorov za dohodnutú cenu 1 000,- Sk za 1 m2 
ročne. V zmluve chýba predchádzajúci súhlas Mesta P. B. a vzhľadom na to, že tento súhlas 
nebol ani účastníkmi zmluvy pred uzavretím zmluvy vyžiadaný, je zmluva podľa § 3 ods. 4 
zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov neplatná. Žalovaná 
užívala nebytové priestory do konca roku 1999 a len za 2., 3. a 4. štvrťrok roku 1999 
nezaplatila nájomné. Preto žalobcovia žiadali z titulu bezdôvodného obohatenia nájomné vo 
výške 57 750,- Sk. Podľa oznámenia R.C, realitnej, komerčno-ekonomickej kancelárie v P. 
B., sa nájomné za nebytové priestory využívané ako obchodné priestory v P. B. v 
bezprostrednom okolí, v roku 1999 pohybovalo v rozpätí od 800,- Sk do 1 300,- Sk za 1 m2 
ročne. Znamenalo by to, že žalovaná výška bezdôvodného obohatenia je správna. Na 
základe uvedených zistení potom rozhodnutie s poukazom na ustanovenie § 676 ods. 1 
Občianskeho zákonníka odôvodnil tak, že vzhľadom na to, že nájomná zmluva uzavretá 
medzi účastníkmi konania 1. mája 1998 je neplatná a žalovaná po skončení nájomnej 
zmluvy, uzavretej medzi ňou a F. H. a manželkou A. H. 29. apríla 1991, priestory naďalej 
užívala a žalobcovia sa neobrátili na súd, obnovovala sa pôvodná nájomná zmluva za tých 
istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Žalovaná vyplatila žalobcom na 
nájomnom nebytových priestorov 13. júla 1998 14 024,- Sk, 5. novembra 1998 19 250,- Sk, 
1. februára 1999 19 250,- Sk a 3. júla 1999 19 250,- Sk, spolu 71 774,- Sk. Podľa pôvodnej 
zmluvy však mala zaplatiť 24 384,- Sk. Preto, s poukazom na ustanovenia § § 451 ods. 1, 
456 Občianskeho zákonníka, žalovaná nezískala bezdôvodné obohatenie na úkor žalobcov, 
ale žalobcovia získali na úkor žalovanej bezdôvodné obohatenie vo výške 47 391,- Sk, 
pretože uvedené peniaze vyplatila žalovaná žalobcom bez právneho dôvodu. Nakoľko 
žalovaná žiadala, aby žalobcovia boli zaviazaní zaplatiť jej 49 056,- Sk, okresný súd vo 
zvyšku vzájomný návrh žalovanej zamietol. Úrok z omeškania z prisúdenej sumy žalovanej 
priznal od podania vzájomného návrhu. Výrok o trovách konania odôvodnil ustanovením § 
142 ods. 2 O. s. p.  
Krajský súd v Trenčíne na odvolanie žalobcov (v poradí prvým) rozhodnutím (uznesením) zo 
7. februára 2002, sp. zn. 19 Co 316/01, rozsudok okresného súdu zrušil a vec mu vrátil na 



ďalšie konanie. V odôvodnení svojho uznesenia konštatoval, že v doterajšom konaní neboli 
žiadne pochybnosti medzi účastníkmi konania o tom, že 1. mája 1998 uzavreli ďalšiu 
nájomnú zmluvu, v ktorej bolo dohodnuté nájomné za predmetné nebytové priestory v sume 
1 000,- Sk za 1 m2 ročne. Nespochybňujú ani skutočnosť, že k tejto zmluve nebol daný 
prechádzajúci súhlas obce, v dôsledku čoho je zmluva neplatná. Bola preukázaná aj tá 
skutočnosť, že oboma stranami bolo poskytované vzájomné plnenie, keď žalovaná na 
základe neplatnej zmluvy zaplatila žalobcom celkom 71 774,- Sk oproti užívaniu nebytových 
priestorov patriacich do spoluvlastníctva žalobcov. Táto skutočnosť nemôže byť 
zanedbateľná a treba v konaní o vyporiadanie vzájomných nárokov z užívania nebytových 
priestorov na tento stav prihliadať. Dôsledky vyplývajúce z bezdôvodného obohatenia v 
prípadoch, kde jeho vznik má pôvod v neplatnej občianskoprávnej zmluve, sú upravené v 
ustanovení § 457 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého je v takomto prípade každý z jej 
účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal. Ak je základom 
občianskoprávneho vzťahu dvojstranné zaväzujúci záväzok, ako je tomu v danom prípade 
nájomná zmluva, vzniká účastníkom povinnosť vrátiť si vzájomné plnenia. Žiaden z 
účastníkov sa totiž nemôže domáhať vrátenia poskytnutého plnenia bez toho, aby sám vrátil 
plnenie, ktoré prijal. V danom prípade spočívalo bezdôvodné obohatenie u žalobcov v 
prijatom plnení na základe neplatnej zmluvy a na strane žalovanej zase v užívam nebytových 
priestorov, ktoré sa dá finančne oceniť. Odvolací súd prikázal súdu prvého stupňa, aby sa 
dôsledne zaoberal výškou bezdôvodného obohatenia zo strany žalovanej a potom posúdil 
opodstatnenosť žaloby, vzájomného návrhu žalovanej a vo veci znovu rozhodol.  
Okresný súd Považská Bystrica (v poradí druhým) rozsudkom zo 14. augusta 2002, č. k. 6 C 
527/00-75, uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcom 57 750,- Sk so 17,6 % úrokom z 
omeškania od 15. januára 2000 do zaplatenia a do rúk splnomocneného zástupcu žalobcov 
náhradu trov konania a právneho zastúpenia vo výške 14 216,- Sk do troch dní od 
právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku žalobu zamietol. Vzájomný návrh žalovanej, aby 
žalobcovia boli zaviazaní zaplatiť jej 49 056,- Sk s príslušenstvom a náhradu trov konania, 
zamietol. Takto rozhodol s poukazom na svoju viazanosť právnym názorom odvolacieho 
súdu vysloveným v prechádzajúcom zrušujúcom rozhodnutí (§ 226 O. s. p.). Po právnej 
stránke vec posúdil podľa ustanovení § 451 ods. 1, 2 a § 457 Občianskeho zákonníka s 
odôvodnením, že žalovaná užívala po dobu druhého až štvrtého štvrťroku 1999 nebytové 
priestory patriace žalobcom bez toho, aby im za uvedené obdobie za užívanie týchto 
priestorov zaplatila primeranú náhradu. Na strane žalovanej tak vzniklo bezdôvodné 
obohatenie na úkor žalobcov od 1. apríla do 31. decembra 1999 vo výške 57 750,- Sk. Túto 
sumu žalovaná dobrovoľne žalobcom neuhradila ani po tom, ako ju právny zástupca 
žalobcov písomne vyzval, aby tak spravila do 15. januára 2000. O priznaní úrokov z 
omeškania rozhodol podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Čiastočné zamietnutie 
žaloby (v časti uplatnených úrokov z omeškania) odôvodnil tým, že žalobcovia žiadali priznať 
úrok z omeškania na základe zmluvy, ktorá je neplatná. Zamietnutie vzájomného návrhu 
žalovanej odôvodnil tak, že nakoľko podľa názoru odvolacieho súdu neplatí od 1. mája 1998 
pôvodná zmluva uzatvorená medzi žalovanou a rodičmi žalobcov (t. j. pôvodne označených 
žalobcov 2/, 3/ - pozn. dovolacieho súdu), žalovaná vyplatila žalobcom správne sumu 71 
774,- Sk, a preto žalobcovia nezískali bezdôvodné obohatenie. Výrok o trovách konania 
odôvodnil úspechom žalobcov v konaní.  
Krajský súd v Trenčíne na odvolanie žalovanej (v poradí druhým) rozhodnutím (uznesením) 
z 12. júna 2003, sp. zn. 19 Co 489/02, rozsudok okresného súdu v napadnutej časti (vo 
výrokoch o vyhovení žalobe, o zamiet-nutí vzájomného návrhu žalovanej a súvisiacom 
výroku o trovách konania -pozn. dovolacieho súdu) zrušil a v tejto časti vec vrátil okresnému 
súdu na ďalšie konanie z dôvodu, že prvostupňový súd nevykonal dôkazy v zmysle 
predchádzajúceho (vyššie v odôvodnení tohto rozsudku citovaného) zrušujúceho uznesenia 
krajského súdu, najmä nezisťoval výšku nájmu v konkrétnom prípade, na ktorý krajský súd v 
odôvodnení uznesenia aj poukázal. V závere odôvodnenia svojho rozhodnutia sa odvolací 
súd nestotožnil so stanoviskom žalovanej o tom, že pôvodný rozsudok mal byť preskúmaný 
len vo vzťahu k žalobcovi 3/, ktorý podal odvolanie. Odvolanie žalobcu 3/ sa týkalo všetkých 
žalobcov ako spoločných účastníkov podlá § 91 ods. 2 O. s. p. Ich spoločenstvo považuje 



odvolací súd za nerozlučné, pretože dôsledky tohto nerozlučného spoločenstva vyplývajú z 
hmotnoprávneho vzťahu účastníkov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti. Rozhodnutie sa 
potom týka všet-kých spoločníkov s rovnakým výsledkom, práva a povinnosti spoločníkov sú 
nerozlučné a procesné dôsledky rozhodnutia sa týkajú všetkých spoločníkov, ako aj 
procesný úkon niektorého zo spoločníkov sa týka ich všetkých. Vo vzťahu k tretím osobám 
procesný úkon čo len jedného zo spoločníkov je účinný aj vo vzťahu k ostatným 
spoločníkom.  
Okresný súd Považská Bystrica (v poradí tretím) rozsudkom zo 16. februára 2004, č. k. 6 C 
527/00-120, uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcom 1/ až 3/ 57 750,- Sk so 17,6 % 
úrokom z omeškania od 15. januára 2000 do zaplatenia a do rúk splnomocneného zástupcu 
žalobcov náhradu trov konania a právneho zastúpenia 27 033,- Sk do troch dní od 
právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku žalobu zamietol. Vzájomný návrh žalovanej, ktorým sa 
domáhala od žalobcov zaplatenia 49 056,- Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 1. augusta 
2000 do zaplatenia a náhrady trov konania zamietol. Po doplnení dokazovania v intenciách 
predchádzajúcich zrušujúcich uznesení krajského súdu svoj rozsudok v zásade odôvodnil 
zhodne s (vyššie citovaným) rozsudkom zo 14. augusta 2002, č. k. 6 C 527/00-75.  
Krajský súd v Trenčíne na odvolanie žalovanej (v poradí tretím) rozhodnutím (rozsudkom) z 
2. septembra 2004, sp. zn. 19 Co 125/04, rozsudok okresného súdu v napadnutej časti (vo 
výroku, ktorým bolo žalobe žalobcov vyhovené - pozn. dovolacieho súdu) potvrdil. Žalovanej 
uložil povinnosť zaplatiť žalobcom náhradu trov odvolacieho konania v sume 5 834,- Sk do 
troch dní na (bližšie nešpecifikovaný) účet splnomocneného zástupcu žalobcov. Stotožnil sa 
s názorom súdu prvého stupňa o povinnosti žalovanej vydať žalobcom bezdôvodné 
obohatenie zodpovedajúce obvyklému nájomnému za nebytové priestory pôvodne žalovanej 
prenajaté nájomnou zmluvou, a to za situácie, keď spochybnenie platnosti nájomnej zmluvy 
z 30. apríla 1998 malo za následok odpadnutie pôvodného právneho dôvodu užívania 
nehnuteľnosti na strane žalovanej. Za správne považoval úvahy okresného súdu o výške 
vzniknutého bezdôvodného obohatenia a naopak nestotožnil sa s názorom žalovanej o 
právoplatnosti v poradí prvého (žalobu zamietajúceho) rozsudku vo vzťahu k pôvodným 
žalobcom 1/ a 2j po podaní odvolania proti takému rozhodnutiu len pôvodným žalobcom 3/  
Najvyšší súd Slovenskej republiky na dovolanie žalovanej rozsudkom z 31. mája 2005, sp. 
zn. 4 Cdo 105/2005, posledne citovaný rozsudok Krajského súdu v Trenčíne a rozsudok 
Okresného súdu Považská Bystrica zo 16. februára 2004, č. k. 6 C 527/00-120, v napadnutej 
vyhovujúcej časti vo veci samej a trov konania zrušil a vec vrátil Okresnému súdu Považská 
Bystrica na ďalšie konanie. Dôvodom zrušenia rozhodnutí súdov nižšieho stupňa bola 
existencia vady podľa § 237 písm. b) O. s. p., keď bolo preukázané, že pôvodná žalobkyňa 
1/ A. H., naposledy bývajúca v T. zomrela ešte 23. júna 2001, výlučnými dedičmi po nej sa 
stali pôvodní žalobcovia 2/ a 3/, ktorí tak pri nedostatku ďalších dedičov po pôvodnej 
žalobkyni 1/ nadobudli postavenie jediných žalobcov, a to žalobcov 1/ a 2/. Títo však na 
úmrtie ďalšej žalobkyne nereagovali žiadnou zmenou žaloby a odvolací súd všetkými svojimi 
doterajšími rozhodnutiami a súd prvého stupňa jeho v poradí druhým a tretím rozsudkom 
rozhodli i za účasti osoby v takom čase už nežijúcej.  
Okresný súd Považská Bystrica (v poradí štvrtým) rozsudkom z 27. septembra 2005, č. k. 6 
C 527/00-194, žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcom 1/ a 2/ 28 875,- Sk so 17,6 % 
úrokom z omeškania od 15. januára 2000 do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti 
rozsudku. Vo zvyšku žalobu zamietol. Žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu 
trov konania. Po pripustení zmeny žaloby, aby žalovaná bola zaviazaná zaplatiť žalobcom V, 
2/ 57 750,- Sk z titulu bezdôvodného obohatenia so 17,6 % úrokom z omeškania od 15. 
januára 2000 do zaplatenia a náhradu trov konania, vychádzal okresný súd zo zistenia, že 
manželia F. H. a A. H. uzavreli 19. apríla 1991 so žalovanou zmluvou o nájme nebytových 
priestorov, nachádzajúcich sa v P. B., na sedem rokov, pričom náhrada za 1 m2 ročne bola 
dohodnutá na 190,- Sk. Po smrti F. H. zdedili jeho podiel jeho deti (súčasní žalobcovia y, 20 
s tým, že ich podiel predstavoval u každého 1/4 z celku. 30. apríla 1998, teda v deň, keď 
zmluva vypršala, uzavreli pôvodní žalobcovia 1/ až 3/ so žalovanou novú zmluvu o nájme 
nebytových priestorov, pričom dohodnutá cena nájomného bola 1 000,- Sk ročne za 1 m2. 
Zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú a jej súčasťou nie je súhlas Mestského úradu v P. B. 



k prenájmu nebytových priestorov, ktorý sa vyžadoval podľa § 3 ods. 2 zákona č. 116/1990 
Zb., a bez ktorého bola zmluva neplatná. Žalovaná naďalej užívala nebytové priestory a za 
rok 1998 a prvý štvrťrok roku 1999 platila nájomné dohodnuté v zmluve z 30. apríla 1998. V 
druhom štvrťroku 1999 prestala nájomné uhrádzať, hoci predajňu naďalej užívala a na 
urgenciu žalobcov reagovala listom svojho právneho zástupcu, v ktorom poukázala na 
absolútnu neplatnosť nájomnej zmluvy a oznámila, že jej nevznikla povinnosť platiť nájomné. 
Žalobcovia akceptovali tvrdenia žalovanej o absolútnej neplatnosti zmluvy a dožadovali sa 
vydania bezdôvodného obohatenia, ktoré žalovanej vzniklo v dôsledku toho, že užívala ich 
nebytové priestory, pričom obvyklé nájomné v danej lokalite predstavovalo 1 000,- Sk za 1 
m2 ročne. Na základe týchto skutkových zistení potom okresný súd svoje rozhodnutie 
odôvodnil tým, že v danom prípade nebolo možné použiť ustanovenie § 676 ods. 2 
Občianskeho zákonníka z dôvodu, že úmyslom spoluvlastníkov nehnuteľnosti a žalovanej 
bolo uzavrieť v čase skončenia nájomnej zmluvy novú nájomnú zmluvu, pričom si účastníci 
dohodli aj inú cenu nájmu. Ich ďalšie vzájomné vzťahy sa touto zmluvou, hoci neplatnou, 
začali riadiť a žalovaná platila nájomné podľa novej nájomnej zmluvy. Až po uplynutí viac 
ako jedného roka poukázala na absolútnu neplatnosť nájomnej zmluvy z 30. apríla 1998 a 
túto skutočnosť žalobcovia akceptovali. Napriek tomu je podľa § 457 Občianskeho zákonníka 
povinnosťou žalovanej bezdôvodné obohatenie za obdobie, za ktoré nájomné neplatila, 
vydať. Nakoľko však A. H. (t. j. pôvodná žalobkyňa 1/- pozn. dovolacieho súdu) 23. júna 
2001 zomrela, pričom žalobcovia l/> 2/ žiadali o vydanie celého bezdôvodného obohatenia 
im, ako jediným dedičom po A. H., z bezdôvodného obohatenia im bolo možné pri-znať iba 
vo výške im pripadajúcich podielov. Zamietnutie žaloby v časti, v ktorej žalobcovia \J, 2/ 
žiadali, aby bola žalovaná zaviazaná zaplatiť im aj podiel ich nebohej matky, okresný súd 
odôvodnil tým, že uvedená pohľadávka doposiaľ nebola predmetom dedičského konania, a 
preto podiel nebohej A. H. nemôže byť vyplatený žalobcom, ale musí byť najskôr predmetom 
dedičského konania. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 2 O. s. p.  
Krajský súd v Trenčíne na odvolanie žalobcov aj žalovanej (v poradí štvrtým) rozhodnutím 
(rozsudkom) z 2. marca 2006, sp. zn. 5 Co 337/2005, rozsudok okresného súdu zmenil 
podľa § 220 O. s. p. tak, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobcom 1/, 2/57 750,- Sk so 17,6 
% úrokom z omeškania od 16. januára 2000 do zaplatenia, do troch dní. Žalovanej uložil 
povinnosť zaplatiť žalobcom náhradu trov konania v sume 53 802,- Sk do troch dní do rúk 
advokáta JUDr. A. S. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že zo správne zisteného skutkového 
stavu vyvodil okresný súd nesprávny právny záver. Prevezmúc skutkové zistenia súdu 
prvého stupňa, odvolací súd zotrval na svojom právnom posúdení predmetnej veci v 
predchádzajúcich svojich rozhodnutiach. Poukázal na to, že na danú vec nemožno aplikovať 
ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka (ako sa toho domáhala žalovaná), keďže 
ešte pred skončením pôvodného nájomného vzťahu uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, 
spoluvlastníci priestorov (ich okruh bol iný ako v prípade prvej nájomnej zmluvy) so 
žalovanou uzavreli novú nájomnú zmluvu za iných podmienok, pokiaľ ide o dohodnutú cenu 
nájomného (1 000,- Sk za m2 ročne). Táto skutočnosť sama osebe „spochybňuje" nečinnosť 
spoluvlastníkov — prenajímateľov. Je celkom zrejmé, že ešte počas trvania pôvodného 
nájomného vzťahu prejavili vôľu v nájomnom vzťahu so žalovanou zotrvať aj v ďalšom 
období, avšak za iných zmluvných podmienok. Žalovaná tieto podmienky, pokiaľ ide o výšku 
dohodnutého nájomného, aj akceptovala, keď takmer jeden rok platila nájomné za tieto 
priestory, a to vo výške dohodnutej v druhej zmluve (nie v sume 190,- Sk za m2 ako bolo 
dohodnuté v prvej zmluve, ale 1 000,- Sk za m2 ročne podľa dohody v druhej zmluve). 
Napriek tomu, že aj ďalších niekoľko mesiacov priestory užívala, žiadnu úhradu žalobcom 
neplatila a vlastne až po tom, čo sa začali žalobcovia domáhať splnenia povinnosti žalovanej 
podľa nájomnej zmluvy, namietla žalovaná absolútnu neplatnosť nájomnej zmluvy a 
žalobcovia túto námietku akceptovali. Ich nárok na plnenie zo strany žalovanej je nárokom 
na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka. I keď 
okresný súd správne posúdil vec pokiaľ ide o základ uplatneného nároku, nesprávne je jeho 
rozhodnutie, pokiaľ žalobe vyhovel iba čiastočne. Nie je správny názor, že polovica 
uplatneného nároku, ktorá zodpovedá spoluvlastníckemu podielu pôvodnej žalobkyne 1/ A. 
H., nemôže byť priznaná žalobcom, v súčasnej dobe jediným spoluvlastníkom nehnuteľnosti, 



v ktorej sa priestory užívané žalovanou nachádzajú, a to z toho dôvodu, že i keď pohľadávka 
patrí do dedičstva po nej, nebola doteraz predmetom konania o dedičstve. Tento názor 
okresného súdu nie je správny. Predmetom tohto konania je nárok pôvodne troch 
podielových spoluvlastníkov na peňažné plnenie z titulu bezdôvodného obohatenia. Ide o 
majetkový nárok poručitelky a ďalších dvoch podielových spoluvlastníkov, ktorí sú zároveň 
jej dedičmi. Nejde teda o spor medzi spoluvlastníkmi navzájom, ale o vzťah k tretej osobe, 
ktorá užívala predmet ich spoluvlastníctva. Právne postavenie spoluvlastníka je obdobné 
postaveniu jedného zo solidárnych veriteľov, z ktorých v zmysle § 513 Občianskeho 
zákonníka každý má právo sám žiadať o splnenie celého dlhu. Podieloví spoluvlastníci 
nehnuteľnosti sú podľa § 139 ods. 1 Občianskeho zákonníka z právnych úkonov, týkajúcich 
sa spoločnej veci, oprávnení voči tretím osobám spoločne a nerozdielne, teda solidárne. 
Takto podali všetci traja pôvodní žalobcovia — spoluvlastníci - žalobu, teda nežiadali priznať 
plnenie do výšky ich spoluvlastníckeho podielu, ale nárok uplatnili ako solidárnu pohľadávku, 
čo im ustanovenie § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka umožnilo. Okresný súd potom 
nemohol vyhovieť len časti žaloby a druhú časť uplatneného nároku, zodpovedajúceho 
podielu poručiteľky, zamietnuť. Pokiaľ ide o úroky z omeškania, žalobcom vznikol nárok na 
ich zaplatenie podľa § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pretože žalovaná sa ocitla v 
omeškaní s plnením peňažného dlhu. Do omeškania sa dostala dňom 16. januára 2000, teda 
deň po tom, čo ju o plnenie žalobcovia požiadali (§ 563 Občianskeho zákonníka). O trovách 
konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 3 O. s. p. vzhľadom na neúspešnosť žalobcov v 
konaní len v nepatrnej časti, a to v časti príslušenstva žalovanej pohľadávky.  
Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podala dovolanie žalovaná, žiadala ho zrušiť a vec 
vrátiť na ďalšie konanie. Poukázala na inú vadu konania, ktorá mala za následok nesprávne 
rozhodnutie vo veci, ako aj, že na-padnuté rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom 
posúdení veci. Vyslovila názor, že § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa vzťahuje na 
nájomné pomery na dobu určitú, a preto aj v prejednávanom prípade sú naplnené 
podmienky na aplikáciu uvedeného ustanovenia, z ktorého dôvodu nemôže byť na termín od 
1. mája 1998 do 1. mája 1999 aplikované zo strany žalobcov bezdôvodné obohatenie na jej 
strane, keďže výška nájomného v tomto období platila z kogentného ustanovenia § 676 ods. 
2 Občianskeho zákonníka z predchádzajúcej nájomnej zmluvy. V tejto súvislosti preto 
vyslovila nesúhlas s právnym názorom vysloveným odvolacím súdom tak v napadnutom 
rozsudku, ako aj v predchádzajúcom uznesení odvolacieho súdu z 12. júna 2003, sp. zn. 19 
Co 489/02. Namietala, že nová nájomná zmluva je absolútne neplatným právnym úkonom v 
zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Absolútna neplatnosť znamená neplatnosť od samého 
začiatku a táto neplatnosť nemôže byť zhojená dodatočným schválením a nemôže sa 
konvalidovať ani dodatočným odpadnutím dôvodu neplatnosti. Preto tu nemožno hovoriť, že 
sa účastníci dohodli inak, tak ako zaujal k tomuto odvolací súd v predchádzajúcich 
zrušujúcich uzneseniach právny názor. Ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka 
ráta s obnovením nájomnej zmluvy po uplynutí doby, na ktorú bol nájom dojednaný. Ide o 
obnovu na základe konkludentných činov uvedených v zákone, t. j. že prenajímateľ nepodá 
do 30 dní návrh na vypratanie nehnuteľnosti a nájomca užíva aj po skončení nájmu predmet 
nájmu. Taktiež zotrvala na námietke, že proti rozsudku okresného súdu z 28. mája 2001, sp. 
zn. 6 C 527/00 (t. j. v poradí prvému — pozn. dovolacieho súdu), podal odvolanie 
prostredníctvom právneho zástupcu len žalobca 3/ Ing. P. H. V závere dovolania vyjadrila 
nesúhlas aj s právnym názorom odvolacieho súdu, podľa ktorého žalobcovia majú nárok aj 
na vyplatenie sumy zodpovedajúcej podielu poručiteľky, ich matky, pôvodnej žalobkyne 1/  
Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O. s. p.), po zistení, že 
dovolanie podal včas účastník konania (§ 240 ods. 1 O. s. p.) proti rozhodnutiu, ktoré možno 
napadnúť týmto opravným prostriedkom (§ 238 ods. 1 O. s. p.), bez nariadenia dovolacieho 
pojednávania (§ 243a ods. 1 O. s. p.) preskúmal napadnutý rozsudok odvolacieho súdu a 
dospel k záveru, že dovolanie žalovanej nie je dôvodné.  
Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon 
pripúšťa (§ 236 ods. 1 O. s. p.).  
V zmysle ustanovenia § 241 ods. 2 O. s. p. môže byť dovolanie podané iba z dôvodov, že  
a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 237 O. s. p.,  



b) konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,  

c) rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci.  
Dovolací súd je viazaný nielen rozsahom dovolania, ale i v dovolaní uplatnenými dôvodmi. 
Obligatórne sa zaoberá procesnými vadami uvedenými v § 237 O. s. p. a tiež tzv. inými 
vadami konania, pokiaľ mali za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Dovolacie dôvody 
pritom neposudzuje len podľa toho, ako ich dovolateľ označil, ale podľa obsahu tohto 
opravného prostriedku.  
Vzhľadom na zákonnú povinnosť (§ 242 ods. 1 druhá veta O. s. p.) skúmať vždy, či 
napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu nebolo vydané v konaní postihnutom niektorou z 
procesných vád uvedených v § 237 O. s. p., zaoberal sa dovolací súd predovšetkým 
otázkou, či konanie v tejto veci nie je postihnuté niektorou z vád vymenovaných v § 237 
písm. a) až g) O. s. p. Dovolateľka žiadnu z týchto vád nenamietala a jej existencia nevyšla v 
dovolacom konaní najavo.  
Uplatnenie dovolacieho dôvodu predpokladá, že dovolateľ popíše (konkretizuje) okolnosti, z 
ktorých usudzuje, že dovolací dôvod je daný; iba odkaz na text zákona alebo iba citácia 
skutkovej podstaty niektorého z dovolacích dôvodov nestačí.  
V prejednávanej veci dovolateľka vo svojom dovolaní uplatnila dva dovolacie dôvody. Ako 
prvé namietala, že konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne 
rozhodnutie vo veci [§ 241 ods. 2 písm. b) O. s. p.]. Iné vady, mimo vád uvedených v § 237 
O. s. p., sú spôsobilým dovolacím dôvodom len za predpokladu, že mali za následok 
nesprávne rozhodnutie vo veci. Medzi takéto vady patrí skutočnosť, že rozhodnutie 
odvolacieho súdu vychádza z neúplného alebo nesprávne zisteného skutkového stavu veci z 
dôvodu, že súd pri vykonávam dokazovania nepostupoval v súlade s príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, že odvolací súd pri svojom rozhodovaní 
vychádzal z iného skutkového základu než súd prvého stupňa bez toho, aby postupoval 
podľa § 213 ods. 2 O. s. p. a zopakoval dôkazy, na ktorých založil svoje skutkové zistenia 
súd prvého stupňa, resp. sám doplnil dokazovanie, že vo veci rozhodol vecne nepríslušný 
súd prvého stupňa a odvolací súd v tomto smere jeho rozhodnutie nenapravil, že odvolací 
súd rozhodol o veci meritórne, hoci mal správne odvolanie odmietnuť a pod. K iným vadám 
je povinný dovolací súd prihliadnuť aj vtedy, ak ich dovolateť neuplatnil ako dovolací dôvod 
prípustného dovolania. Ako je už vyššie uvedené, dovolateľka tento dovolací dôvod (bez 
konkretizácie) uplatnila, dovolací súd však existenciu tejto vady z obsahu spisu nezistil.  
Ako druhé dovolateľka namietala, že zmeňujúci rozsudok odvolacieho súdu spočíva na 
nesprávnom právnom posúdení veci [§ 241 ods. 2 písm. c) O. s. p.]. Právnym posúdením 
veci je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje 
konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávne právne posúdenie je chybnou 
aplikáciou práva na zistený skutkový stav. Dochádza k nej vtedy, ak súd nepoužil správny 
právny predpis, alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale 
interpretoval, alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery.  
Skutkové zistenia (uvedené vyššie v odôvodnení tohto rozsudku) potrebné pre posúdenie 
nároku žalobcov na vydanie bezdôvodného obohatenia v sume 57 750,- Sk, z ktorých 
vychádzal odvolací súd pri rozhodovaní, sú v prejednávanej veci postačujúce aj pre 
rozhodnutie dovolacieho súdu, podľa názoru ktorého umožňujú záver, že dovolaním 
napadnutý rozsudok odvolacieho súdu je vecne správny. Dovolací súd sa stotožňuje s 
právnym záverom odvolacieho súdu, že na danú vec nemožno aplikovať ustanovenie § 676 
ods. 2 Občianskeho zákonníka, ako sa toho domáhala žalovaná.  
Toto ustanovenie ráta s obnovením nájomnej zmluvy po uplynutí doby, na ktorú bol nájom 
dojednaný. Nejde o obnovenie nájomnej zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán, ktorá 
je možná podľa § 676 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ale o obnovu na základe 
konkludentných činov uvedených v zákone. Ide o dva konkludentné činy, z ktorých jeden je 
pozitívny, spočíva teda v určitom správam nájomcu, a druhý je negatívny, ktorý spočíva v 
nečinnosti, resp. v opomenutí úkonu zo strany prenajímateľa. Prvou podmienkou obnovenia 
nájomnej zmluvy je, že nájomca užíva vec aj po skončení nájmu. To znamená, že nájomca 
nevrátil prenajímateľovi prenajatú vec (nevypratal nehnuteľnosť), hoci tak mal podľa zmluvy 
urobiť. Nezáleží pritom na tom, či prenajímateľ nájomcu vyzval na vrátenie prenajatej veci 



(vypratanie nehnuteľnosti), alebo nie. Druhou podmienkou je, že prenajímateľ nepodá proti 
tomu návrh na vydanie veci alebo návrh na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní. 
Nestačí teda, že prenajímateľ mimosúdne vyzval nájomcu na vydanie alebo vypratanie veci, 
ale je potrebné, aby návrh podal na súde v zákonom ustanovenej lehote. Ak sú splnené obe 
tieto podmienky, nájomná zmluva sa obnovuje za tých istých podmienok, za akých bola 
dojednaná pôvodne. Týka sa to všetkých obsahových náležitostí pôvodnej nájomnej zmluvy, 
okrem ustanovenia o dobe trvania nájmu podľa obnovenej nájomnej zmluvy. 
Občiansky zákonník v tomto smere presne vymedzuje dobu trvania nájmu pre obnovenú 
nájomnú zmluvu. Nájom, ktorý bol pôvodne dojednaný na dobu dlhšiu ako na rok, sa 
obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu, sa obnovuje na túto dobu.  
V prejednávanej veci ani jedna z vyššie uvedených podmienok splnená nebola, v dôsledku 
čoho nemohlo dôjsť k obnoveniu nájomnej zmluvy za tých istých podmienok, za akých bola 
dojednaná pôvodne, ako to predpokladá ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
Je totiž nesporné, že posledný deň trvania nájmu predmetných nebytových priestorov 
dojednaného na dobu určitú v pôvodnej nájomnej zmluve z 29. apríla 1991, uzavretej medzi 
právnymi predchodcami žalobcov ako prenajímateľmi a žalovanou ako nájomcom, t. j. 30. 
apríla 1998 uzavreli pôvodní žalobcovia 1/ až 3/ ako podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti so 
žalovanou s účinnosťou od 1. mája 1998 novú nájomnú zmluvu, a to na dobu neurčitú, 
predmetom ktorej boli identické nebytové priestory. Uzavretím tejto novej nájomnej zmluvy 
tak účastníci nad akúkoľvek pochybnosť deklarovali svoju vôľu zotrvať v zmluvnom vzťahu, i 
keď za čiastočne zmenených podmienok (čo do výšky dohodnutého nájomného), než boli 
dojednané v pôvodnej nájomnej zmluve. Na základe novej nájomnej zmluvy žalovaná 
pokračovala v nájme žalobcami prenajatých nebytových priestorov, za ktoré aj, až do konca 
prvého štvrťroka roku 1999, platila dohodnuté nájomné 1 000,- Sk za m2, a žalobcovia tak 
nemali dôvod do 30 dní po skončení nájmu dojednaného v pôvodnej nájomnej zmluve podať 
na súde návrh na vypratanie nehnuteľnosti. Z uvedeného tak možno, s pravdepodobnosťou 
hraničiacou s istotou, vyvodiť záver, že v čase uzavretia novej nájomnej zmluvy túto obe 
zmluvné strany považovali za platnú, čo v konečnom dôsledku vylučuje obnovu pôvodne 
dojednanej nájomnej zmluvy na základe konkludentných činov zmluvných strán uvedených v 
ustanovení § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Uvedené podľa názoru dovolacieho súdu 
platí bez ohľadu na to, že v danom prípade, s odstupom času žalovaná namietla absolútnu 
neplatnosť novej nájomnej zmluvy z dôvodu, že svojím obsahom a účelom odporuje 
ustanoveniu § 3 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, 
ktorú námietku žalobcovia akceptovali. Zo strany prenajímateľov totiž nejde o konkludentný 
čin spočívajúci v ich nečinnosti, resp. v opomenutí úkonu, keďže uzavretie zmluvy (hoci aj 
absolútne neplatnej) je konkrétnym konaním.  
Teda, ak nájomca užíva vec po uplynutí dojednanej doby trvania nájmu na základe novej, aj 
keď absolútne neplatnej nájomnej zmluvy, nie je povinnosťou prenajímateľa podať návrh na 
vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dm a podľa § 676 ods. 2 
Občianskeho zákonníka sa neobnovuje nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých 
bola dojednaná pôvodne. Za tejto situácie potom, ak žalovaná aj naďalej pôvodne prenajaté 
nebytové priestory užívala, nie však na základe obnovenej nájomnej zmluvy za tých istých 
podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne, ale na základe novej, neplatnej zmluvy, a za 
druhý až štvrtý štvrťrok roku 1999 za užívanie týchto nebytových priestorov žalobcom žiadnu 
úhradu neplatila, správne odvolací súd konštatoval, že žalobcami uplatnený nárok na plnenie 
od žalovanej je nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia (§ 451 Občianskeho 
zákonníka). Každý z účastníkov neplatnej zmluvy je povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa 
nej dostal (§ 457 Občianskeho zákonníka). Ako vyplýva z výsledkov vykonaného 
dokazovania, výška žalobcami uplatneného nároku zodpovedá primeranej výške nájomného 
za prenajaté nebytové priestory v danom mieste a čase.  
Pokiaľ ide o námietku dovolateľky, týkajúcu sa rozsahu prieskumu rozsudku okresného súdu 
z 28. mája 2001, č. k. 6 C 527/00-45 (t. j. v poradí prvého rozsudku), odvolacím súdom, k 
tejto námietke už Najvyšší súd Slovenskej republiky zaujal stanovisko vo svojom rozsudku z 
31. mája 2005, sp. zn. 4 Cdo 105/2005, podľa ktorého v čase doručovania prvého rozsudku 
súdu prvého stupňa v prejednávanej veci už pôvodná žalobkyňa 1/ nežila a správny postup 



by mal záležať v zistení jej dedičov a v doručení rozsudku tiež im. Pretože k doručeniu 
rozsudku i dedičom pôvodnej žalobkyne 1/ došlo len zhodou okolností (pre postavenie 
ostatných pôvodných žalobcov ako jediných dedičov po pôvodnej žalobkyni 1/) a i 
pôvodnému žalobcovi 3/ (t. j. terajšiemu žalobcovi 2/) prislúchalo postavenie dediča 
pôvodnej žalobkyne 1/, už táto okolnosť sama osebe zakladala oprávnenie Ing. P. H. 
napadnúť rozsudok odvolaním i v časti týkajúcej sa pôvodnej žalobkyne 1/ a tiež povinnosť 
odvolacieho súdu preskúmať napadnutý rozsudok nielen v časti pôvodného žalobcu 3/ (a to 
bez ohľadu na prejavený úmysel týkajúci sa rozsahu napadnutia rozsudku okresného súdu). 
Oprávnenie Ing. P. H. napadnúť rozsudok i s účinkami vo vzťahu k pôvodnej žalobkyni 2/ (t. 
j. k dnešnej žalobkyni 1/) potom vyplývalo z postavenia všetkých pôvodných žalobcov ako 
podielových spoluvlastníkov nehnuteľností týkajúcich sa predmetu sporu (ktoré sú podľa § 
139 ods. 1 Občianskeho zákonníka z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci 
oprávnení spoločne a nerozdielne). Na práve citovanom stanovisku dovolacieho súdu niet 
dôvodu nič meniť. Toto stanovisko súčasne podporuje aj správnosť záveru odvolacieho 
súdu, podľa ktorého žalobcovia majú nárok na vyplatenie celej žalobou uplatnenej sumy, 
teda aj na vyplatenie sumy zodpovedajúcej podielu poručiteľky, pôvodnej žalobkyne 1/. 
Konečne, v tejto súvislosti tak neobstojí ani žalovanou vznesená námietka premlčania 
nároku pôvodnej žalovanej 1/. Z týchto dôvodov dovolací súd dovolanie žalovanej proti 
rozsudku odvolacieho súdu zamietol (§ 243b ods. 1 O. s. p.).  
V dovolacom konaní úspešným žalobcom vzniklo právo na náhradu trov konania proti 
žalovanej, ktorá úspech nemala (§ 243b ods. 4 O. s. p. v spojení s § 224 ods. 1 O. s. p. a § 
142 ods. 1 O. s. p.). Nakoľko však úspešným účastníkom v tomto konaní žiadne trovy 
nevznikli, dovolací súd im náhradu trov dovolacieho konania nepriznal. 

 


