
Zodpovednosť za vady 

R 2/1978  

Na vylúčenie zániku práv zo zodpovednosti za vady predanej veci ich neuplatnením nestačí, že 

kupujúci v záručnej dobe vadu obchodnej organizácii vytkol, ale že je potrebné lehote 

konkrétne uviesť, aké právo z tohto dôvodu kupujúci uplatňuje. 

 

Spoločné záväzky 

R 42/1974  

V období mezi nabytím dědictví § 460 o. z. a potvrzením nabytí dědictví § 482 a § 483 o. z. 

jsou z právních úkonů týkajících se věcí (majetkových práv) z dědictví povinni i oprávněni vůči 

jiným osobám všichni dědici zůstavitele, kteří dědictví dosud neodmítli, společně a nerozdílně. 

Jejich dědický podíl přitom vyjadřuje míru, jakou se dědici navzájem podílejí na právech a 

povinnostech týkajících se věcí (majetkových práv) z dědictví. 

 

R 1/1979 

Platná právna úprava zakotvená v ustanovení § 74 O. z. (teraz § 511 OZ) pripúšťa solidaritu iba 

v tých prípadoch, kde je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté, že viacerí 

dlžníci majú tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne. Medzi ustanoveniami o 

neoprávnenom majetkovom prospechu nie je osobitný predpis o možnosti založiť solidárnu 

povinnosť súdnym výrokom. V súvislosti s rozhodovaním o nárokoch na vydanie 

neoprávneného majetkového prospechu možno preto založiť solidárnu povinnosť súdnym 

výrokom iba tam, kde je podložená osobitným ustanovením. 

 

Najvyšší súd SR, 3 Cdo 143/2008 

I. ak by zmluvu o pôžičke uzavreli ako dlžníci obaja manželia, sú zo zmluvy oprávnení a 

zaviazaní spoločne a nerozdielne len v prípade, že to bolo dohodnuté (§ 511 O.z.); inak by išlo 

o záväzok delený medzi nich rovnakým dielom. 

II. k zmluvu o pôžičke za trvania manželstva uzavrel iba jeden z manželov, je zo zmluvy o 

pôžičke zaviazaný a oprávnený len ten z manželov, ktorý ju ako dlžník uzavrel a k jej platnosti 

nebol potrebný súhlas druhého manžela v zmysle § 145 ods. 2 O.z., pretože zmluvou o pôžičke 

sa peniaze do bezpodielového spoluvlastníctva manželov iba nadobúdajú. 

 

Najvyšší súd SR, 3 Cdo 332/2006 

V súlade s § 512 ods. 1 OZ má každý zo spoluveriteľov , čo do svojho podielu rovnaké právne 

postavenie, ako keby bol samostatný veriteľ.  

 


