
Zmluvy o užívaní veci (nájomná zmluva, zmluvy o pôžičke a zmluva o 

výpožičke) 

 

Nájomná zmluva  

R 3/2016  

Nesprístupnenie bytu nájomcom prenajímateľovi za účelom vyhotovenia znaleckého posudku 

o cene bytu pre jeho predaj verejnou dražbou nemožno bez ďalšieho považovať za také hrubé 

porušenie povinnosti, ktoré by opodstatňovalo výpoveď z nájmu bytu v zmysle § 711 ods. 1 

písm. d/ Občianskeho zákonníka.  

 

Dostupné tu: https://www.nsud.sk/data/files/1198_zbierka_1_2016.pdf 

 

R 72/2015 

Sama skutočnosť, že nájomníčka bytu umožnila v byte bývať ďalšej osobe, neznamená, že 

medzi nimi došlo konkludentne k uzatvoreniu zmluvy o podnájme bytu (§ 719 Občianskeho 

zákonníka). 

 

Dostupné tu: https://www.nsud.sk/data/files/1111_stanoviska_rozhodnutia_6_2015.pdf 

 

R 40/2012 

Pri výpovedi z nájmu bytu sa výpovedná lehota predlžuje o ochrannú šesťmesačnú lehotu (§ 

710 ods. 4 Občianskeho zákonníka) len ak nájomca najneskôr do konca výpovednej lehoty (§ 

710 ods. 3 veta druhá a tretia Občianskeho zákonníka) preukáže prenajímateľovi, že ku dňu 

doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi. 

 

Dostupné tu: https://www.nsud.sk/data/files/526.pdf 

 

R 27/2011 

Ak sa nájomca, ktorý má byt vypratať, nachádzal v situácii objektívne mu umožňujúcej 

prevziať jemu adresovanú zásielku obsahujúcu vyhlásenie o zabezpečení bytovej náhrady v 

zmysle § 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka, o uložení ktorej bol poštou riadne upovedomený, 

nastali účinky doručenia tohto vyhlásenia v okamihu, kedy nevyužil možnosť oboznámiť sa s 

obsahom uloženej zásielky. 

 

Dostupné tu: https://www.nsud.sk/data/files/87_stanoviska_rozhodnutia_3_2011.pdf 

 

R 31/2010 

Právo nájmu bytu patrí medzi majetkové práva, ktoré sa premlčujú. 

 

Dostupné tu: https://www.nsud.sk/data/files/92_stanoviska_rozhodnutia_4_2010.pdf 
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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. 

Dostupné tu: https://www.nsud.sk/data/files/101_stanoviska_rozhodnutia_1_2009.pdf 

 

R 16/2008 

Výpoveď z nájmu bytu podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka pre nezaplatenie 

nájomného alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace 

musí byť konkretizovaná časovým obdobím aj výškou nedoplatku. Nedostatok tohto 

vymedzenia nie je možné odstrániť dodatočným doplnením údajov. 

Dostupné tu: 

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

_nezaplatenie_najomneho.pdf 

 

 

Zmluva o pôžičke 

Podľa ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ 

dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí 

dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že 

pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť 

uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto 

dohody je okrem označenia zmluvných strán, predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z 

obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peňazí). Keďže 

táto zmluva je reálnou zmluvou (kontraktom), k jej uzavretiu zákon vyžaduje i skutočné 

odovzdanie predmetu pôžičky veriteľom dlžníkovi. Dokiaľ k odovzdaniu peňazí nedôjde, 

medzi zmluvnými stranami právny vzťah z pôžičky nevznikne. 

(rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 325/2009, zo dňa 30. júna 2010) 

 

Zmluva o výpožičke 

R 63/1968 

Zodpovednosť požičiavateľa za škodu spôsobenú nesplnením povinnosti oboznámiť 

vypožičiavateľa s osobitnými pravidlami na užívanie vypožičiavanej veci je zodpovednosťou 

bez zreteľa na zavinenie, nie je rozhodné, či samotný vypožičiavateľ poznal či nepoznal 

osobitné pravidlá, ktoré majú byť zachované pri užívaní veci.   

 

R (ČR) 84/2009 

Zmluvné dojednanie o povinnosti vypožičiavateľa zaplatiť požičiavateľovi hodnotu predmetu 

výpožičky v prípade jeho straty (nevrátenia) nie je neplatné pre rozpor so zákonom (§ 39 OZ). 
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