
OBČIANSKE PRÁVO – zaujímajú ho najrozmanitejšie vzťahy vznikajúce medzi občanmi navzájom, medzi 

občanmi a organizáciami, ako aj medzi občanmi a organizáciami. Jeho normy regulujú náš každodenný život.  
Do akého systému patrí občianske právo? ..................................................................................................................... 
Čo je prameňom občianskeho práva? ............................................................................................................................ 
Čoho všetkého sa môžu týkať normy vyplývajúce z občianskeho zákonníka? ............................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
Občianskoprávne vzťahy:  
- účastníci majú rovnaké postavenie,  
- podľa Občianskeho zákonníka platí, že v občianskoprávnych vzťahoch vystupujú fyzické a právnické osoby,  
- ak jedna strana žaluje druhu za porušenie právnej normy, v súvislosti s občianskym právom hovoríme, že ide 
o navrhovateľa a odporcu, pričom, každého zastupuje právny zástupca (advokát).  

Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká:  
- narodením ..................................................................................................................................................................... 
- táto spôsobilosť zaniká smrťou, ale ak smrť nemožno preukázať predpísaným spôsobom, súd fyzickú osobu 
vyhlási za mŕtvu, ak zistí jej smrť inak.  

Spôsobilosť právnickej osoby mať práva a povinnosti sú:  
- spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, družstvá, štátne podniky, politické strany, nadácie, 
fondy, obce, VÚC...  

Občianskoprávnych vzťahov sa týka (napr.):  

� ZASTÚPENIE – vzniká na základe dohody o plnomocenstve.  
Na aké účely je možné využiť splnomocnenie? Ako musí byť uzavreté?  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

� VLASTNÍCKE PRÁVO – podľa Ústavy SR má každý právo vlastniť majetok. Vlastník je oprávnený 
predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a nakladať s ním.  
-Ak ide o hnuteľnú vec, tá sa nadobúda na základe zmluvy a prevzatím veci, ak sa strany nedohodli inak.  
-Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo až vkladom do katastra 
nehnuteľností.  

� SPOLUVLASTNÍCTVO – ak má vec viacero vlastníkov. Môže byť podielové a bezpodielové.  
Vysvetlite rozdiel medzi nimi.  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

� DEDENIE – prechod práv a povinností fyzickej osoby z dôvodu jej smrti na iné subjekty.  
Čo môžeme dediť? ............................................................................................................................................. 
Dedenie môže prebiehať: 

o  zo zákona _____________________________________________________________________ 
o  zo závetu _____________________________________________________________________ 

Dedič môže byť:  
• Spôsobilý ______________________________________________________________________ 

• Nespôsobilý ____________________________________________________________________ 

Za aké prečiny môže súd určiť, že dedič nie je spôsobilý dediť?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Aký je postup pri napísaní závetu? ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 



Ukážka z Občianskeho zákonníka:  
Prechod dlhov 
§ 470 
(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s 
pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. 
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, 
čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu 
§ 471 
(1) Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na 
úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom. 
(2) Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy 
ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú 
veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov 
vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva 
vyčerpaná. 
§ 472 
(1) Štát, ktorému dedičstvo pripadlo, zodpovedá za poručiteľove dlhy a za primerané náklady jeho 
pohrebu rovnako ako dedič. 
(2) Ak nemožno uhradiť peňažný dlh celkom alebo sčasti peniazmi z dedičstva, môže štát použiť na 
úhradu i veci, ktoré sú predmetom dedičstva a ktoré svojou hodnotou zodpovedajú výške dlhu. Ak 
veriteľ odmietne prijatie týchto vecí, môže štát navrhnúť likvidáciu dedičstva. 
 

Vytvorte situáciu, v ktorej sa porušuje právo na odpočinok (nočný kľud – od 
22.00 – 6.00). Vytvorte argumenty, ktorými by ste argumentovali pred súdom 
ako navrhovateľ a potom ako odporca.  
Práca v skupinách (max. 5 bodov za návrhy) 

 


