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Výber 165 rozhodnutí, ktoré sa týkajú nájomnej zmluvy, jej vzniku, trvania a zániku, jednotlivo napr.
k nájmu bytu a nebytového priestoru, k plateniu nájomného, k výpovedi z nájmu, k bytovým
náhradám aj k podnájmu. Súčasťou sú tiež rozhodnutia k zmluve o ubytovaní, ako aj k zmluvám o
pôžičke a výpožičke.

Rozhodnutia sú rozdelené do týchto oblastí:

 1. NÁJOMNÁ A PODNÁJOMNÁ ZMLUVA
2. ZMLUVA O UBYTOVANÍ
3. ZMLUVA O PÔŽIČKE
4. ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

Výhody online judikatúr

v online judikatúrach nájdete prehľad právnych viet
jednotlivých rozhodnutí
môžete si zobraziť celé znenie jednotlivých rozhodnutí
dokumenty alebo aj jednotlivé rozhodnutia si môžete
uložiť do záložiek
možnosť tlače
možnosť uloženia vo formáte pdf
v pdf verzii sú aktívne odkazy na zobrazenie celých
textov rozhodnutí aj citácií súvisacich predpisov

Online publikácia je súčasťou produktu Eurokódex judikatúra a monotematiky, oblasť
Občianske právo:

» Judikatúra k zmluvám o prenechaní vecí na užívanie 
 

Pre viac informácií o produkte a objednávky kontaktujte svojho obchodného zástupcu  
alebo osobnú operátorku na tel. čísle: 041/70 53 222, pre zakúpenie môžete využiť aj: Eurokódex

judikatúra a monotematiky
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~barbora-magocova
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=18693492
https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/epi-kontakty.htm
https://www.zakon.sk/eshop/epi-judikatura-a-monotematika-vsetky-vybrane-oblasti/p-1572043.xhtml
https://www.epi.sk/clanok-knihy/judikatura-k-zmluvam-o-prenechani-veci-na-uzivanie.htm


Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Zmluva o výpožičke (§ 659 a nasl OZ)
Zmluva o ubytovaní (§ 754 OZ)
Zmluva o nájme parkovacích miest (§ 663 OZ)
Zmluva o pôžičke (§ 657 zákona č. 40/1964 Zb.)
Zmluva o pôžičke spoločníka
Zmluva o výpožičke diela
Zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení
Zmluva o pôžičke s ručiteľským záväzkom
Zmluva o pôžičke s ručiteľským záväzkom (so zálohou nehnuteľnosti)
Zmluva o nájme rodinného domu na dobu určitú
Zmluva o dlhodobom nájme
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov

Súvisiace dokumenty

Komentár zákona č. 40/1964 Zb.
Komentár zákona č. 116/1990 Zb.

Súvisiace dokumenty

Eurokódex komentár zákona č. 40/1964 Zb.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

40/1964 Zb. Občiansky zákonník

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Judikatúra k zmluvám o prenechaní vecí na užívanie

Stránka 2 / 2

https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/zmluva-o-vypozicke-659-a-nasl-oz-2.htm
https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/Zmluva-o-ubytovani-754-OZ.htm
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https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/Zmluva-o-pozicke-657-zakona-c-40-1964-Zb.htm
https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/Zmluva-o-o-pozicke-spolocnika.htm
https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/zmluva-o-vypozicke-diela.htm
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https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/zmluva-o-dlhodobom-najme.htm
https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/dohoda-o-skonceni-zmluvy-o-najme-nebytovych-priestorov.htm
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https://www.epi.sk/epi-komentar/Komentar-zakona-c-116-1990-Zb.htm
https://www.epi.sk/eurokodex-komentar/Eurokodex-komentar-zakona-c-40-1964-Zb.htm
https://www.epi.sk/zz/1964-40

