
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

 PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 

OBČIANSKE PRÁVO II, EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA 

OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ 3, EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA 

ZIMNÝ SEMESTER 2018/2019 

 

3. KONZULTAČNÉ SÚSTREDENIE, 09.11.2018 

 

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 2 záväzkové 

právo ; právo duševného vlastníctva, Bratislava: IURIS LIBRI, 2017) a aby sa oboznámili 

s nižšie uvedenými materiálmi. Nižšie uvedené materiály je potrebné mať k dispozícii na 

konzultačnom sústredení.   

 

Témy 3. konzultačného sústredenia: 

 

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

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, str. 181-207 - Praktické zadania č. 3,5+6, 10-17 

• Téma č. 8, str. 208-214 - Praktické zadania č. 1,2,3,4 

 

Súdne rozhodnutia: 

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). (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. októbra 2014 sp. zn. 5 

Cdo 199/2013) 

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 umoţňujúcej 

prevziať jemu adresovanú zásielku obsahujúcu vyhlásenie o zabezpečení bytovej náhrady v 

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

upovedomený, nastali účinky doručenia tohto vyhlásenia v okamihu, kedy nevyuţil moţnosť 

oboznámiť sa s obsahom uloţenej 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 

 

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 

https://www.nsud.sk/data/files/1198_zbierka_1_2016.pdf
https://www.nsud.sk/data/files/1111_stanoviska_rozhodnutia_6_2015.pdf
https://www.nsud.sk/data/files/526.pdf
https://www.nsud.sk/data/files/87_stanoviska_rozhodnutia_3_2011.pdf
https://www.nsud.sk/data/files/92_stanoviska_rozhodnutia_4_2010.pdf
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) 

 

 

Aleatórne zmluvy a jednostranne zaväzujúce zmluvy (poistná zmluva, zmluva o 

dôchodku, verejný prísľub, stávka a hra) 

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. 10, str. 222-271 - Praktické zadania č. 

1,8,11,12 

Súdne rozhodnutia: 

http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Postih_poistovne_podla__

__813_OZ.pdf 

http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Kratenie_poistneho_plneni

a_a_pricina_vzniku_skody.pdf 

 

Záväzky z bezdôvodného obohatenia - úvod 

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

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Vypoved_najmu_bytu_-_nezaplatenie_najomneho.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Vypoved_najmu_bytu_-_nezaplatenie_najomneho.pdf
http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Postih_poistovne_podla____813_OZ.pdf
http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Postih_poistovne_podla____813_OZ.pdf
http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Kratenie_poistneho_plnenia_a_pricina_vzniku_skody.pdf
http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Kratenie_poistneho_plnenia_a_pricina_vzniku_skody.pdf


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

duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. 11, str. č. 279-281 - Praktické zadania č. 

20,21,23 

 

 

 

 

 

 

 

  


