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Výber 140 rozhodnutí, ktoré sa týkajú kúpnej zmluvy, podmienok jej platnosti, kúpnej ceny, vád
predmetu kúpy, prevodu vlastníctva aj predkupného práva a práva spätnej kúpy. Súčasťou výberu
sú tiež rozhodnutia k spotrebiteľskej kúpnej zmluve, zámennej zmluve, darovacej zmluve a tiež k
budúcej zmluve o prevode vlastníctva.

Rozhodnutia sú rozdelené do týchto oblastí:

 I. KÚPNA ZMLUVA /60/
 II. SPOTREBITEĽSKÁ KÚPNA ZMLUVA /23/
III. ZÁMENNÁ ZMLUVA /3/

 IV. DAROVACIA ZMLUVA /48/
V. ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVODE
VLASTNÍCTVA /6/ 
 

 

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
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Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Darovacia zmluva (§ 628 a nasl. OZ)
Darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena (§ 628, § 151n a nasl. OZ)
Darovacia zmluva s vecným bremenom (§ 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.)
Dohoda o vrátení daru
Kúpna zmluva spojená s dojednaním o zriadení predkupného práva (§ 588 a nasl. a § 602 z. č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník)
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam spojená s dojednaním o zriadení vecného
bremena
Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnostiam (§ 588 a nasl. OZ)
Zmluva o prevode vlastníctva k bytu vo výlučnom vlastníctve (zákon č. 182/1993 Z. z., § 588 a nasl. OZ)
Žaloba na uplatnenie nároku zo zákonného predkupného práva (§ 140 OZ, § 40a OZ)
Návrh spoluvlastníka na využitie predkupného práva ostatnými spoluvlastníkmi
Zmluva o kúpe pozemku
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy inej budovy (nebytová budova)
Zmluva o kúpe rodinného domu
Zmluva o kúpe inej budovy

Súvisiace dokumenty

Komentár zákona č. 40/1964 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 prevode vlastníctva

Stránka 2 / 2

https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/Darovacia-zmluva-628-a-nasl-OZ.htm
https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/Darovacia-zmluva-a-zmluva-o-zriadeni-vecneho-bremena-628-151n-a-nasl-OZ-2.htm
https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/Darovacia-zmluva-s-vecnym-bremenom-628-a-nasl-zakona-c-40-1964-Zb.htm
https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/Dohoda-o-vrateni-daru.htm
https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/kupna-zmluva-spojena-s-dojednanim-o-zriadeni-predkupneho-prava-588-a-nasl-a-602-z-c-40-1964-zb-obciansky-zakonnik-1-2.htm
https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/Kupna-zmluva-o-prevode-vlastnictva-k-nehnutelnostiam-spojena-s-dojednanim-o-zriadeni-vecneho-bremena-1.htm
https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/Kupna-zmluva-o-prevode-prav-k-nehnutelnostiam-588-a-nasl-OZ-1.htm
https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/Zmluva-o-prevode-vlastnictva-k-bytu-I-zakon-c-182-1993-Z-z-588-a-nasl-OZ-1.htm
https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/zaloba-na-uplatnenie-naroku-zo-zakonneho-predkupneho-prava-140-oz-40a-oz-1-2.htm
https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/navrh-spoluvlastnika-na-vyuzitie-predkupneho-prava-ostatnymi-spoluvlastnikmi.htm
https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/zmluva-o-kupe-pozemku.htm
https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/zmluva-o-uzavreti-buducej-kupnej-zmluvy-inej-budovy.htm
https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/zmluva-o-kupe-rodinneho-domu.htm
https://www.epi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/zmluva-o-kupe-inej-budovy.htm
https://www.epi.sk/epi-komentar/Komentar-zakona-c-40-1964-Zb.htm
https://www.epi.sk/eurokodex-komentar/Eurokodex-komentar-zakona-c-40-1964-Zb.htm
https://www.epi.sk/zz/1964-40

