
Počítanie času, premlčanie, preklúzia 

 

1. Určte dátum ukončenia nájomného vzťahu, ak nájomná zmluva bola uzatvorená dňa 

10.10.2016 a mala trvať:  

a) 14 dní,  

b) 2 týždne,  

c) 2,5 mesiaca, 

d) 5 mesiacov,  

e) 3 roky.  

2. Filip H. si požičal od svojho brata Jula S. sumu 5.000,- Eur. Zmluva o pôžičke bola uzavretá 

dňa 3.1.2014, s tým, že celá suma bude vrátená do 31.12.2014. Filip v dohodnutej dobe peniaze, 

aj napriek upomienkam zo strany Jula, nevrátil. Dňa 20.1.2017 podpísal Filip vyhlásenie, v 

ktorom uznal, že bratovi dlhuje 5.000,- Eur z dôvodu pôžičky, a že peniaze mu vráti do 30.6. 

2017. Peniaze ani v tejto dobe nevrátil. Dňa 10.8.2017 podal Filip žalobu na vrátenie dlhu. Julo 

vzniesol námietku premlčania. 

 • Rozhodnite o žalobe.  

3. Ubytovanému hosťovi v hoteli Crown Plaza sa na začiatku mesačného pobytu dňa 10.2.2015 

po návšteve upratovacej služby stratil snubný prsteň. Spočiatku si nebol istý, či si ho nezabudol 

doma a tak prevádzkovateľovi hotela stratu neoznamoval. Keď sa uistil, že prsteň doma nemá, 

domáhal sa podľa ustanovení § 433 a nasl. OZ u prevádzkovateľa hotela náhrady škody. Majiteľ 

škodu dobrovoľne nechcel uhradiť, a preto hosť podal na súd žalobu. Žaloba došlo na súd 

11.2.2017. V priebehu konania vzniesol prevádzkovateľ námietku premlčania.  

• Rozhodnite o žalobe. 

 4. Dňa 20.06.2014 skupina študentov oslavovala ukončenie vysokoškolského štúdia a to takým 

spôsobom, že úmyselne rozbili výklad na reštaurácii na Štúrovej ulici a neúmyselne zranili 

majiteľa reštaurácie. Totožnosť výtržníkov bola zistená príslušníkmi PZ a oznámená majiteľovi 

reštaurácie dňa 20.10.2014.  

a) Uveďte začiatok a koniec plynutia subjektívnej a objektívnej lehoty pri práve na 

náhradu škody na majetku a na zdraví.  

b) Uveďte, v ktorom okamihu sa premlčí právo na náhradu škody na majetku a na zdraví. 

 

5. Peter a Martina sú snúbenci. Peter požičal Martine sumu 1.000,- €, splatnosť si dohodli na 

5.5.2010. 6.5.2012 uzatvorili manželstvo. Kedy uplynie premlčacia doba v prípade, ak: 

a) 6.5.2016 Martina zomrela a z manželstva nepochádzajú maloleté deti, 

b) 6.5.2016 Martina zomrela a z manželstva pochádzajú maloleté deti, 

c) 6.5.2017 nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva Petra a Martiny. 


