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3. KONZULTAČNÉ SÚSTREDENIE, 23.11.2019  

   
Konzultačné sústredenie bude v súlade s ustanovením čl. 13 ods. 4 Študijného poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prebiehať nielen formou výkladu a 

diskusie, ale aj riešením prípadových štúdií/praktických úloh uvedených pri jednotlivých 

témach za použitia nekomentovaných právnych predpisov, a tiež formou analýzy relevantných 

súdnych rozhodnutí. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby si študenti na sústredenie 

naštudovali príslušné témy z učebnice (Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1, Bratislava: 

IURIS LIBRI, 2014 alebo 2018) a aby sa oboznámili s nižšie uvedenými materiálmi. Nižšie 

uvedené materiály je potrebné mať k dispozícii na konzultačnom   sústredení.  

  

  

Témy 3. konzultačného sústredenia:  

  

Vecné práva, držba, vlastnícke právo, jeho výkon a ochrana   

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z Rodinného práva a z práva 

duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011:  

Téma č. 7, s. 53 a nasl. - otázky č. 7 -19; Praktické zadania č. 1 – 4 

 

Súdne rozhodnutia: 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Drzba_veci_a_faktick 

e_ovladanie_veci.pdf  

 

  

Nadobúdanie a zánik vlastníckeho práva  

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z Rodinného práva a z práva 

duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011:  

  

  Téma č. 8, s. 58 a nasl. - otázky č. 1-17; Praktické zadania č. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Drzba_veci_a_faktick
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Drzba_veci_a_faktick
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Drzba_veci_a_fakticke_ovladanie_veci.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Drzba_veci_a_fakticke_ovladanie_veci.pdf


 

Súdne rozhodnutia:  

 Vydržanie vlastníckeho práva  

 Investícia do nehnuteľnosti tretej osoby  

 

Podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov  

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z Rodinného práva a z práva 

duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011:  

  

   Téma č. 9, s. 71 a nasl. - otázky č. 1-28;    Praktické zadania č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11      

Súdne rozhodnutia: 

 Podielové spoluvlastníctvo - princíp majority  

 Podielové spoluvlastníctvo - porušenie zákonného predkupného práva  

 BSM - spoločné veci  

 Vyporiadanie BSM - disparita podielov  

 

 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Vydrzanie_vlastnickeho_prava.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Vydrzanie_vlastnickeho_prava.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Investicia_do_nehnutelnosti_tretej_osoby.docx
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Investicia_do_nehnutelnosti_tretej_osoby.docx
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Podielove_spoluvlastnictvo_-_princip_majority.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Podielove_spoluvlastnictvo_-_princip_majority.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Podielove_spoluvlastnictvo_-_princip_majority.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Podielove_spoluvlastnictvo_-_princip_majority.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Podielove_spoluvlastnictvo_-_princip_majority.pdf
http://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-pravo/vecne-prava/podielove-spoluvlastnictvo/porusenie-zakonneho-predkupneho-prava-podieloveho-spoluvlastnika.html
http://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-pravo/vecne-prava/podielove-spoluvlastnictvo/porusenie-zakonneho-predkupneho-prava-podieloveho-spoluvlastnika.html
http://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-pravo/vecne-prava/podielove-spoluvlastnictvo/porusenie-zakonneho-predkupneho-prava-podieloveho-spoluvlastnika.html
http://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-pravo/vecne-prava/podielove-spoluvlastnictvo/porusenie-zakonneho-predkupneho-prava-podieloveho-spoluvlastnika.html
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/BSM_-_spolocne_veci.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/BSM_-_spolocne_veci.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/BSM_-_spolocne_veci.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/BSM_-_spolocne_veci.pdf
http://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-pravo/vecne-prava/bezpodielove-spoluvlastnictvo-manzelov/rozdielnost-podielov-manzelov-pri-vyporiadani-bezpodieloveho-spoluvlastnictva.html
http://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-pravo/vecne-prava/bezpodielove-spoluvlastnictvo-manzelov/rozdielnost-podielov-manzelov-pri-vyporiadani-bezpodieloveho-spoluvlastnictva.html
http://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-pravo/vecne-prava/bezpodielove-spoluvlastnictvo-manzelov/rozdielnost-podielov-manzelov-pri-vyporiadani-bezpodieloveho-spoluvlastnictva.html
http://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-pravo/vecne-prava/bezpodielove-spoluvlastnictvo-manzelov/rozdielnost-podielov-manzelov-pri-vyporiadani-bezpodieloveho-spoluvlastnictva.html

