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1.

KRACH CESTOVNEJ KANCELÁRIE
Krach cestovnej kancelárie počas tzv. letného dovolenkového obdobia nie je výnimočným javom. Médiá nám takmer s každoročnou
pravidelnosťou prinášajú informácie o turistoch, ktorí po krachu cestovnej kancelárie, u ktorej si zakúpili zájazd, nevedia, čo
robiť. O tom, ako danú situáciu upravuje náš právny poriadok sa dočítate v tomto článku.

2.

DANE A ODVODY ŽIVNOSTNÍKOV
Pripravované zmeny daňovo-odvodového systému by mali upraviť nové nastavenie daní a odvodov živnostníkov. Postupne by
malo dôjsť k zmene vymeriavacieho základu, obmedzeniu paušálnych výdavkov a tzv. „bulharskú konštantu“ by mal nahradiť
živnostenský index. Aké konkrétne zmeny sa pripravujú, Vám predstavíme v uvedenom článku.

3.

ZDAŇOVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ
Plánované zmeny vo výške sadzieb dane z nehnuteľností sa stávajú v posledných mesiacoch veľmi aktuálnou témou. V súčasnosti
právna úprava umožňuje správcom dane zvýšenie alebo zníženie dane z nehnuteľnosti, napr. podľa katastrálneho územia, avšak
plošne vymedzuje jednotnú sadzbu. O tom, aké sadzby a kto je povinný platiť, Vás informujeme v celom článku.

4.

CESTOVANIE – STRATA BATOŽINY
Stratená batožina pri cestovaní vlakom, autobusom alebo lietadlom je síce nepríjemným, no pomerne bežným javom. Ak cestujúci
svoju batožinu, resp. jej časť, stratí sám, napr. ponechaním v dopravnom prostriedku, sám za to nesie zodpovednosť. Situácia
je však iná, ak jeho batožina bola naložená do nesprávneho lietadla.

5.

MEDIÁCIA V TRESTNOM PRÁVE
Mediácia je čoraz viac využívaná ako alternatíva k súdnemu riešeniu sporov. Oproti súdnemu procesu je mediácia rýchlejšia,
menej nákladná a jej výchovné pôsobenie na účastníkov mediácie je účinnejšie. Na rozdiel od štandardného súdneho procesu
v trestných veciach zapája vo väčšej miere do riešenia sporu poškodeného i obvineného.

6.

REKLAMÁCIE
Každý spotrebiteľ má právo zakúpiť si určitý tovar alebo službu bez vád. Porušením uvedeného práva vzniká spotrebiteľovi rad
iných oprávnení, ktoré si môže uplatniť v reklamačnom konaní. Akým spôsobom, u koho a v akých lehotách je možné tovar či
službu reklamovať, upravuje predovšetkým Občiansky zákonník.

KRACH CESTOVNEJ KANCELÁRIE
Zmluva o obstaraní zájazdu je druhom
spotrebiteľskej zmluvy. Viažu sa na ňu nie
len ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb.,
Občiansky zákonník v platnom znení
(ďalej len „Občiansky zákonník“) o spotrebiteľských zmluvách, ale i ustanovenia o príkaznej zmluve. Občiansky zákonník vystupuje ako lex generalis.
Lex specialis k nemu tvorí vo veciach
úpravy zájazdov zákon č. 281/2001 Z. z.
o zájazdoch, podmienkach podnikania
cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ďalej len „zákon o zájazdoch“).
Uvedená oblasť je upravená aj smernicou Rady 90/314/EEC zo dňa 13. júna
1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb.

je cestovná kancelária povinná dohodnúť poistenie zájazdu, na ktorého základe vzniká objednávateľovi právo na
poistné plnenie v prípadoch, keď cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku (1) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do
miesta plánovaného skončenia zájazdu
alebo do Slovenskej republiky, ak je
táto doprava súčasťou zájazdu, (2) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak
sa zájazd neuskutočnil, alebo (3) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade,
ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

Medzi objednávateľom a cestovnou kanceláriou vzniká právny vzťah na základe
písomnej zmluvy o obstaraní zájazdu.
Jednou z povinností cestovnej kancelárie
je odovzdať objednávateľovi (klientovi)
súčasne so zmluvou doklad o poistení
zájazdu pre prípad úpadku cestovnej
kancelárie vystavený poistiteľom.

Ak nastane situácia, že cestovná kancelária z dôvodu úpadku nebude schopná
poskytnúť, resp. neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia
zájazdu alebo do Slovenskej republiky,
takúto dopravu, vrátane nevyhnutného
ubytovania a stavovania do odchodu,
finančne zabezpečí poistiteľ poskytnutím poistného plnenia. Organizačne zabezpečiť dopravu je však povinná cestovná kancelária, vrátane nevyhnutného
ubytovania a stravovania, a to prostredníctvom svojho povereného pracovníka
alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie. Ak si objednávateľ
zabezpečí dopravu, vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania, na vlastné náklady, poistiteľ objednávateľovi
uhradí uvedené náklady len do výšky,
akú by musel vynaložiť, ak by dopravu,
ubytovanie a stravovanie zabezpečovala cestovná kancelária prostredníctvom
svojho povereného pracovníka alebo
prostredníctvom zmluvne dohodnutej
organizácie.

Cestovná kancelária môže pred začatím
zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu
porušenia povinností objednávateľom,
ktoré boli zmluvne dohodnuté. Ak cestovná kancelária zruší zájazd v lehote
kratšej ako 20 dní pred termínom jeho
začatia, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.
Ak po začatí zájazdu cestovná kancelária neposkytne objednávateľovi riadne
a včas služby alebo ich podstatnú časť,
alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť
také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. V prípade, ak pokračovanie
zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako
prostredníctvom služieb nižšej kvality,
než sú uvedené v zmluve, je cestovná
kancelária povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými
a poskytnutými službami.
Ako sme už uviedli, cestovná kancelária
musí byť pre prípad úpadku poistená.
V zmysle ust. § 9 zákona o zájazdoch
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Poistné plnenie poskytuje poistiteľ
ihneď po overení pravdivosti oznámenia
poistnej udalosti, najneskôr do 24 hodín. Na oznámenie poistnej udalosti sa
nevyžaduje písomná forma.
Cestovné kancelárie však nemajú povinnosť poistiť sa v plnej výške. Zákon
im ukladá povinnosť poistiť sa na dostatočnú sumu, a to minimálne vo výške

Poistenie

25 % ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov. Ak tieto tržby majú byť
nižšie než v predchádzajúcom roku, cestovná kancelária je povinná dohodnúť
poistenie na poistnú sumu vo výške minimálne 25 % tržieb v predchádzajúcom roku.
Z uvedeného je zrejmé, že v prípade,
ak sa práve počas krachu, resp. úpadku cestovnej kancelárie nachádzate na
u nej zakúpenom zájazde, musí Vám
byť zabezpečené nevyhnutné ubytovanie, stravovanie ako i doprava do miesta návratu, spravidla do Slovenskej republiky, a to z prostriedkov poistného
plnenia cestovnej kancelárie.
Zodpovednosť
cestovnej kancelárie

Cestovná kancelária zodpovedá Vám ako
objednávateľovi za porušenie záväzkov
vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez
ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť cestovná kancelária, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú
v rámci zájazdu. Objednávateľ je oprávnený uplatniť právo na odstránenie
chybne poskytnutej služby bezodklad-

ne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci
so zástupcom cestovnej kancelárie. Ak
nesplní cestovná kancelária povinnosti
vyplývajúce zo zmluvy alebo z tohto
zákona riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v cestovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr však v prekluzívnej lehote do troch
mesiacov od skončenia zájazdu, alebo
v prípade, že sa zájazd neuskutočnil,
odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť
podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na
uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží vyššie
uvedený písomný záznam.
V prípade, ak cestovná kancelária
ohlási svoju insolventnosť a objednávateľ na zakúpený zájazd ešte nenastúpil je potrebné, aby si svoju pohľadávku u cestovnej kancelárie uplatnil bez
zbytočného odkladu, najneskôr však
v uvedenej trojmesačnej prekluzívnej
lehote.

DANE A ODVODY ŽIVNOSTNÍKOV
Vláda Slovenskej republiky dňa 18. júna
2012 zverejnila tzv. ozdravný balíček
na roky 2012-2013, ktorý obsahuje niekoľko zmien v nasledovnej oblasti.
Ozdravný balíček počíta so zachovaním
možnosti uplatnenia odpočtu paušálnych výdavkov živnostníkov vo výške
40 % zo základu dane, avšak odpočet
by bolo možné uplatniť len do výšky
maximálne 420 Eur mesačne, čo ročne
predstavuje najviac 5.040 Eur. Zaviedla by sa tiež sadzba dane z príjmov fyzických osôb vo výške 25 % pre fyzické
osoby s hrubým mesačným príjmom
cca. 3.000 Eur. Fyzické osoby, ktorých
hrubý príjem nebude dosahovať uvedenú výšku, budú aj naďalej platiť daň
z príjmu vo výške 19 %. Účinnosť uvedených zmien sa predpokladá od 1. januára 2013.
Odvody do
Sociálnej poisťovne

Vznik resp. trvanie povinnosti uhrádzať
odvody do Sociálnej poisťovne (ďalej
len „sociálne poistenie“) podľa súčasnej právnej úpravy závisí od výšky mi2

nimálneho vymeriavacieho základu, ktorý sa vypočítava ako 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky
predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné v súčasnosti. V súčasnosti je minimálny vymeriavací základ
upravený sumou 339,89 Eur. Dolná hranica pre určenie povinnosti platiť sociálne poistenie je 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, teda
4.078,68 Eur. Živnostník, ktorý v roku
2011 dosiahol príjem z podnikania vyšší ako uvedená suma, je dňom 1. júla
2012 povinný platiť sociálne poistenie,
resp. ak bol povinný platiť sociálne poistenie do 1. júla 2012, povinnosť mu
zostala zachovaná. Živnostníkom, ktorí v roku 2011 dosiahli príjem z podni kania nižší ako 4.078,68 Eur, dňom
30. júna 2012 zanikla povinnosť platiť
sociálne poistenie.
Výška vymeriavacieho základu pre účely sociálneho poistenia, od ktorého
výška sociálneho poistenia závisí, sa

od 1. júla 2012 vypočíta tak, že sa pomerná časť základu dane z príjmov
fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za obdobie roka 2011
vydelí koeficientom 2 (bulharská konštanta). Živnostník platí sociálne poistenie z takto vypočítaného vymeriavacieho základu. Ak však vymeriavací základ
nedosiahne 339,89 Eur, živnostník platí
sociálne poistenie zo sumy 339,89 Eur.
Zdravotné poistenie

Pripravované zmeny
odvodového systému

Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie sa podľa súčasnej právnej úpravy
vypočítava tak, že sa príjem základu
dane z príjmu fyzických osôb z podnika nia a inej samostatne zárobkovej
činnosti, ktorý nie je znížený o poistné
na verejné zdravotné poistenie, vydelí
koeficientom 2,14. Výška vymeriavacieho základu sa upravuje obdobne ako
pri sociálnom poistení, pričom dolná
hranica vymeriavacieho základu je vo
výške 339,89 Eur a horná hranica je vo
výške 2.307 Eur.
Dňa 6. júla 2012 vláda Slovenskej republiky schválila návrh novely zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
ktorou sa okrem iných zákonov má
novelizovať aj zákon č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení. Uvedený návrh
presadzuje zjednotenie výšky vymeriavacieho základu sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia, ako aj úpravu
výšky minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu. Podľa súčasnej
právnej úpravy sa výška vymeriavacieho základu vypočítava použitím koeficientu 2 pre sociálne poistenie a koeficientu 2,14 pre zdravotné poistenie.
Po novom by sa výška koeficientu mala
meniť v troch časových intervaloch,
a to od 1. júla 2013 na výšku 1,9, od
1. júla 2014 na výšku 1,6 a od 1. júla
2015 na výšku 1,486. Vzhľadom na skutočnosť, že koeficientom sa delí príjem
z podnikania, tak čím bude koeficient
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nižší, tým bude vyšší vymeriavací základ, a teda aj výška odvodov.
Pri výpočte minimálnej hranice prímov
z podnikania, z ktorej sa vychádza pri
určení vzniku povinnosti platiť sociálne
poistenie, by sa podľa návrhu novely
namiesto súčasných 44,2 % malo uplatňovať 50 %. Prijatie uvedenej zmeny
by spôsobilo zvýšenie dolnej hranice
pre vznik povinného poistenia zo súčasných 4.078,68 Eur na 4.734 Eur.
Novela tiež počíta so zjednotením maximálneho vymeriavacieho základu pre
výpočet sociálneho poistenia a zdravotného poistenia do jednej sadzby vo výške 5-násobku priemernej mzdy, čo pre
rok 2013 predstavuje sumu 3.945 Eur.
Zvýšenie maximálneho vymeriavacieho
základu bude mať za následok zvýšenie
odvodov pre tých živnostníkov, ktorých
vymeriavací základ vypočítaný po dľa
súčasných pravidiel presahuje súčasnú
maximálnu hranicu vymeriavacieho základu, t.j. 3.076 Eur.
Prepočty Podnikateľskej aliancie Slovenska ukázali, že skupina živnostníkov
s mesačným príjmom od 347 do 393 Eur
by si po zavedení zmien polepšila mesačne o 109 Eur. Najmenej negatívny
dosah zmien by pocítili živnostníci, ktorí majú hrubý príjem vyšší ako 393 Eur
mesačne, a ktorých hrubý príjem je
medzi 830 a 970 Eur, pričom ich náklady sú do výšky 40 % príjmov. Priemerne
by mali na odvodoch odviesť o 17 Eur
viac ako v súčasnosti. Živnostník s príjmom 1.000 Eur by podľa vyjadrenia
Podnikateľskej aliancie Slovenska každý mesiac odviedol o 21,50 Eur na odvodoch viac, než odvádza v súčasnosti.
Uvedené by sa vzťahovalo tak na živnostníkov s nulovými reálnymi nákladmi, ako aj na živnostníkov s reálnymi
nákladmi na úrovni 60 % príjmu.

Príklady
predpokladaných
dopadov

ZDAŇOVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ
Jednou z oblastí, v ktorej sa plánujú
zrealizovať podstatnejšie zmeny v právnej úprave, je oblasť zdaňovania nehnuteľností. V minulosti platil zákon
č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti, ktorý stratil účinnosť a bol nahradený zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v platnom znení (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou v zmysle
uvedeného zákona o miestnych daniach.
Pri úprave sadzby sa rozlišuje medzi
daňou z pozemku, zo stavby a daňou
z bytov a nebytových priestorov.
Uvedená klasifikácia by však mala byť
v blízkej budúcnosti modifikovaná. Vláda predpokladá prípravu zákona o dani
z nehnuteľností, ktorý by mal upravovať špecifické členenie, podmienky, na
základe ktorých bude odstupňovaná
sadzba za jednotlivé nehnuteľnosti.
Podľa zatiaľ dostupných informácií takými kritériami majú byť predovšetkým lokalita, v ktorej sa nehnuteľnosť
nachádza a dátum jej postavenia. Vyššia sadzba dane by sa tak mala dotýkať
nehnuteľností postavených v drahších
lokalitách, ako napr. Bratislava – Staré
Mesto a súčasne nehnuteľností postavených v posledných rokoch, teda nehnuteľností mladších. Ako presne budú
definované tzv. luxusné nehnuteľnosti
nie je doposiaľ zrejmé, nakoľko finálny
návrh zákona o dani z nehnuteľností
zatiaľ pripravený nie je. Ako vyplýva
z vyjadrení predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, vyššie sadzby daní
by sa nemali dotknúť nehnuteľností
postavených svojpomocne pred rokom
1989. Dnes zákon o miestnych daniach
upravuje sadzby dane plošne a odstupňovanie napr. podľa katastrálneho územia umožňuje vykonať obci, avšak len
v určitých zákonných medziach. Napríklad v Bratislave v súčasnosti rozoznávame 3 pásma, do prvého patria Rusovce, Jarovce, Čunovo, Vajnory a pod.,
do druhého Dúbravka, Petržalka, Nové
Mesto, Karlova Ves a pod., a do tretieho Staré Mesto. Rozdiely v dani pre jednotlivé pásma nie sú príliš markantné.
Pri bytoch bola ročná sadzba dane do
4

31.12.2011 v prvom pásme 0,299 Eur/m2,
v druhom 0,332 Eur/m 2 a v treťom
0,399 Eur/m2. Predpokladá sa však širšie a výraznejšie odstupňovanie. Predbežne pod pojmom tzv. luxusná nehnuteľnosť by mala byť považovaná
nehnuteľnosť, pri ktorej je evidentné,
že staviteľ musel vynaložiť značné peňažné prostriedky na zaobstaranie pozemku a na samotnú výstavbu.
V súčasnosti je platná právna úprava
podľa zákona o miestnych daniach. Ako
sme uviedli vyššie v tomto článku, daň
z nehnuteľnosti zahŕňa daň z pozemkov, zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.
Daňovníkom dane z pozemkov je vlastník pozemku, alebo správca pozemku
vo vlastníctve štátu, obce, vyššieho
územného celku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností. Daňovníkom dane
z pozemku je aj (1) fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na
obhospodarovanie náhradné pozemky
vyčlenené z pôdneho fondu užívaného
právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav, (2) nájomca, ak (a)
nájomný vzťah k pozemku trvá alebo
má trvať najmenej 5 rokov a nájomca
je zapísaný v katastri, (b) má v nájme
pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, alebo (c) má v nájme
náhradné pozemky daňovníka v zmysle
bodu 1. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom
dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky,
a to (1) orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
(2) záhrady, (3) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, (4) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, (5) stavebné pozemky. Predmetom dane z pozemkov nie sú (1) časti zastavaných
plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané
stavbami, ktoré sú predmetom dane zo
stavieb alebo dane z bytov, (2) pozem-

Daň z pozemkov

ky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou
verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne
železničné dráhy, a (3) pozemky alebo
ich časti zastavané stavbami, ktoré nie
sú predmetom dane zo stavieb.
Základom dane z nehnuteľnosti pozemku je hodnota pozemku (bez porastov)
určená vynásobením výmery pozemkov
v m 2 a hodnoty pôdy za 1 m 2. Ročná
sadzba dane z pozemkov je 0,25 %. Správca dane ju môže upraviť všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych
podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území, a to znížiť alebo zvýšiť
s účinnosťou od 1. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia. Správca dane
môže všeobecne záväzným nariadením
podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území ustanoviť
ročné sadzby dane rôzne pre jednotlivé skupiny pozemkov.
Daň zo stavieb

Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník
stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce, vyššieho územného
celku. Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré
sú v nájme, je daňovníkom nájomca.
Ak nie je možné uvedeným spôsobom
daňovníka určiť, je ním osoba, ktorá
stavbu skutočne užíva. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
Základom dane zo stavieb je výmera
zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na
úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej
časti stavby, pričom sa do zastavanej
plochy nezapočítava prečnievajúca
časť strešnej konštrukcie stavby. Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 Eur
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy. Ročnú sadzbu môže správca dane
všeobecne záväzným nariadením podľa
miestnych podmienok v obci alebo jej
jednotlivej časti alebo v jednotlivom
katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť
s účinnosťou od 1. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia. Správca dane
môže všeobecne záväzným nariadením
určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé
druhy stavieb (napr. stavby na bývanie,
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stavby na poľnohospodársku produkciu,
stavby rekreačných a záhradkárskych
chát a pod.).
Podobná úprava platí aj pri dani z bytov a nebytových priestorov. Daňovníkom dane z bytov je buď vlastník bytu
alebo nebytového priestoru alebo
správca bytu alebo nebytového priestoru. Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt
alebo nebytový priestor nadobudli do
vlastníctva fyzické alebo právnické
osoby, sú byty a nebytové priestory.
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového
priestoru v m 2. Ročná sadzba dane
z bytov je 0,033 Eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. Podobne ako pri pozemkoch a stavbách, správca dane môže
ročnú sadzbu podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej časti alebo
v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť.
Ktoré nehnuteľnosti sú od dane oslobodené upravuje ust. § 17 zákona o miestnych daniach. Sú nimi napr. pozemky
a stavby alebo ich časti vo vlastníctve
verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské
vzdelávanie, pozemky a stavby alebo
ich časti vo vlastníctve štátu v správe
Slovenskej akadémie vied slúžiace na
vedeckovýskumné účely a pod.
K zdaňovaniu dochádza i pri prevode
nehnuteľnosti. Príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti ako tzv. ostatný
príjem podlieha dani z príjmu. K povinnosti uhradiť daň z príjmu pri prevode
vlastníctva nehnuteľnosti nedôjde v prípade, ak došlo k predaju nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným
dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov za súčasného splnenia
i druhej podmienky, a to, ak uplynulo
aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia
predmetnej nehnuteľnosti do vlastníctva (i spoluvlastníctva) poručiteľa alebo vyradenia z obchodného majetku,
ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do
obchodného majetku. Uvedené oslobodenie sa nevzťahuje na príjmy, ktoré
plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej

Daň z príjmu

do piatich rokov od jej nadobudnutia
alebo od jej vyradenia z obchodného
majetku, aj keď kúpna zmluva bude
uzatvorená až po piatich rokoch od jej
nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku.
V prípadoch ostatných nehnuteľností sa
oslobodenie od dane z predaja nehnuteľnosti vzťahuje na prevod nehnuteľnosti, a to po uplynutí 5 rokov odo dňa
jej nadobudnutia alebo jej vyradenia
z obchodného majetku, ak bola táto
nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného

majetku, okrem príjmov, ktoré plynú
daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom
predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo
od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného
majetku. Oslobodený je aj príjem z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci
vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, ktorý je prijatý touto
osobou.

CESTOVANIE – STRATA BATOŽINY
K strate batožiny pri cestovaní dopravnými prostriedkami dochádza pomerne
bežne. Ak vezmeme do úvahy množstvo batožiny, ktoré prevážajú letecké
spoločnosti, vychádza nám, že najčastejšie dochádza k jej strate práve využitím uvedeného druhu dopravy. Stratou batožiny vzniká cestujúcemu škoda,
s čím súvisí otázka, kto za jej vznik nesie zodpovednosť. Odpoveď na danú
otázku nám poskytuje pre všetky druhy
dopravy zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej
len „Občiansky zákonník“), pričom ako
vyplýva z ust. § 763 ods. 1 Občianskeho zákonníka, aké práva má cestujúci
voči dopravcovi určujú pri pravidelnej
preprave prepravné poriadky.
Kto a akým spôsobom, najmä v akom
rozsahu zodpovedá za stratu a poškodenie batožiny, závisí od skutočnosti,
či bola batožina prepravovaná spoločne s cestujúcim, alebo oddelene.
Batožina
prepravovaná
s cestujúcim

V prípade batožiny prepravovanej spoločne s cestujúcim, tzv. príručnej batožiny, bude za škodu na nej spôsobenej
zodpovedať dopravca podľa ust. § 427
a nasl. Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov. V prípade,
ak dôjde k jej strate alebo odcudzeniu,
bude niesť zodpovednosť za škodu dopravca, avšak len v tom prípade, ak poškodený (cestujúci) stratil možnosť vec
opatrovať (napr. musel opustiť miesto
dopravnej nehody, v dôsledku zranenia
a pod.). Pri dopravnej nehode môže
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vzniknúť škoda odcudzením veci nie
ako priamy následok nehody, avšak poškodený jej práve vzhľadom na nehodu
nemohol zabrániť.
V prípadoch poškodenia, resp. zničenia
veci dopravca zodpovedá za škodu na
batožine prepravovanej spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal cestujúci u seba len vtedy, ak bola škoda
spôsobená osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku. Dopravca
preto nebude zodpovedať za odcudzenie
predmetných vecí napr. z kupé železničného vozňa počas bežnej prepravy.
Práva vyplývajúce cestujúcemu zo zodpovednosti dopravcu za škodu spôsobenú na batožine prepravovanej spoločne s cestujúcim je potrebné uplatniť
u dopravcu bez zbytočného odkladu,
najneskôr však v prekluzívnej 6 mesačnej lehote, inak zaniknú.
Za škodu spôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od cestujúcich
zodpovedá dopravca podľa ust. § 769
a nasl. Občianskeho zákonníka o zodpovednosti pri nákladnej preprave. Ak
sa v rámci osobnej dopravy prepravuje
batožina cestujúceho oddelene od neho,
je dopravca povinný dbať, aby sa prepravila do miesta určenia najneskôr
v rovnakom čase s cestujúcim. Dopravca
bude zodpovedať za škodu, ktorá vznikla na prepravovanej batožine v čase
od prevzatia na prepravu, a to vrátane
škody spôsobenej jej stratou alebo zničením, do jej vydania cestujúcemu.

Batožina
prepravovaná
oddelene

Uvedené neplatí v prípade, ak škodu
spôsobí cestujúci, a to vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou zásielky alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť.
Osobitné podmienky, za ktorých sa predpokladá, že škoda na batožine bola
spôsobená niektorou z uvedených príčin, môžu upravovať prepravné poriadky dopravcu.
Pri strate alebo zničení batožiny je dopravca povinný nahradiť cestujúcemu
cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá
na prepravu. Okrem toho je povinný
znášať účelne vynaložené náklady vzniknuté v súvislosti s prepravou stratenej
alebo zničenej batožiny. Pri poškodení
alebo čiastočnej strate batožiny uhrádza dopravca sumu, o ktorú bola znehodnotená. V prípade, ak bude účelné
vykonať opravu batožiny, náklady s ňou
spojené bude znášať dopravca.
Právo na náhradu škody si poškodený
môže podobne ako pri batožine prepravovanej spoločne s cestujúcim i v tomto prípade uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od prevzatia batožiny na
prepravu, inak právo zanikne.
Predovšetkým pri cestovaní autobusom
má cestujúci možnosť skontrolovať, či

jeho batožina bola naložená do autobusu, ktorým cestuje aj on sám. Takúto
možnosť nemá pri cestovaní lietadlom.
Ak po prílete zistí, že jeho batožina
bola stratená alebo poškodená, mal by
sa obrátiť na príslušné reklamačné stredisko (často nazývané aj Lost and
Found alebo Baggage Claim Office) na
danom letisku, kde spíše tlačivo Property Irregularity Report (ďalej len
„PIR“). Zodpovednosť za stratu, poškodenie, resp. vykradnutie batožiny
má letecká spoločnosť. Rovnako je letecký prepravca zodpovedný aj za jej
vyhľadanie a následné doručenie batožiny cestujúcemu na adresu, ktorú
uvedie pri spísaní PIR. Ak letecká spoločnosť nemá na danom letisku zastúpenie, väčšinou si na túto službu najmä handlingovú spoločnosť.

Strata batožiny
pri leteckej doprave

V prípade straty batožiny sa výška poskytovanej náhrady pri jednotlivých leteckých spoločnostiach líši. Záleží tiež
na skutočnosti, či má cestujúci v cieľovej destinácii trvalý pobyt. Ak nie,
spravidla dostane tzv. balíček prvej
pomoci s hygienickými potrebami. Býva
zvykom poskytnúť cestujúcemu i určitú hotovosť spravidla vo výške 100 Eur.
Niektoré letecké spoločnosti preplácajú i veci zakúpené do času navrátenia
stratenej batožiny na základe predložených pokladničných bločkov.

MEDIÁCIA V TRESTNOM PRÁVE
Podstatou mediácie v trestnom konaní je
mimosúdne sprostredkovanie riešenia
sporu medzi poškodeným a obvineným.
Prichádza do úvahy od vznesenia obvinenia až do rozhodnutia súdu vo veci. Účasť
na mediácii je na rozdiel od účasti v súdnom konaní fakultatívna. Právna úprava mediácie je v trestnom práve zakotvená najmä v zákone č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“)
a v zákone č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch v platnom znení (ďalej len „zákon o probačných a mediačných úradníkoch“).
Mediačný a probačný úradník (ďalej len
„mediátor“) plní pri mediácii funkciu
sprostredkovateľa, riadi komunikáciu
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medzi poškodeným a obvineným. Mediátor vykonáva činnosť v štátnozamestna nec kom pomere, jeho služobným
úradom je príslušný súd. Podmienkou vymenovania za mediátora je (1) splnenie
podmienok zákona č. 312/2001 Z. z.
o štátnej službe, napr. bezúhonnosť,
trvalý pobyt na území SR a pod. a (2)
získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa absolvovaním magisterského právnického, učiteľského, teologického alebo iného spoločenskovedného
študijného programu alebo preukázanie
dokladu o uvedenom vysokoškolskom
vzdelaní vydanom zahraničnou vysokou
školou. Mediátor je povinný zúčastňovať
sa na odbornej príprave, jej spôsob a formu upravuje zákon č. 549/2003 Z. z.
o súdnych úradníkoch. Samotné postave-

Mediačný
a probačný úradník

nie mediátora v trestnom konaní upravuje ustanovenie § 25 Trestného poriadku.
Práva povinnosti
mediáčného
a probačného
úradníka

Medzi úlohy mediátora patrí predovšetkým (1) zber informácií o danom prípade, (2) analýza informácií, (3) sprostredkovanie komunikácie medzi poškodeným
a obvineným a (4) sprostredkovanie dohody. Mediátor vykonáva úkony v rámci
svojej pôsobnosti na základe písomného pokynu predsedu senátu, samosudcu a v prípravnom konaní prokurátora.
Vo vhodných prípadoch môže mediátor
vykonávať úkony aj bez pokynu uvedených osôb, najmä z podnetu poškodeného alebo obvineného. O vykonaných
úkonoch je však mediátor povinný bez
zbytočného odkladu písomne informovať príslušný orgán činný v trestnom
konaní. Mediácia sa vykonáva len so
súhlasom poškodeného a obvineného.
Oprávnenia mediátora sa týkajú najmä
zisťovania informácií potrebných na
úspešné vykonanie mediácie. Mediátor
je oprávnený predovšetkým zisťovať
stanovisko poškodeného a obvineného
k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania, zmieru, uloženiu trestu
nespojeného s trestom odňatia slobody
a k iným úkonom vykonávaným pri mediácii. Môže tiež nahliadať do trestných
spisov, robiť si z nich výpisky a poznámky, prípadne kópie.

Proces mediácie

Mediácia má neformálny charakter a mediátor by v nej mal využiť svoje komunikačné schopnosti. Mediačný proces
má 3 fázy, a to prípravnú, realizačnú
a záverečnú fázu. Počas prípravnej fázy
mediátor analyzuje prípad a zohľadňuje všetky skutočnosti, ktoré by mohli
mať vplyv na úspešné ukončenie mediácie. Po analýze zvyčajne nasleduje
individuálne stretnutie mediátora samostatne s poškodeným a s obvineným.
Počas stretnutia by mal mediátor zúčastneným stranám vysvetliť podstatu
mediácie, úlohu mediátora a výhody
mediácie. Ak poškodený a obvinený súhlasia s mediáciou, spíšu dohodu o mediácii. Počas nasledujúcej realizačnej
fázy sa poškodený a obvinený stretnú
za prítomnosti mediátora, čím začne
samotná mediácia. Môže sa jednať
o jedno, ale aj o viac stretnutí v závislosti od povahy veci. Mediátor je počas
stretnutí len sprostredkovateľom, garan8

tom procesu mediácie. Môže navrhovať
riešenia alebo ich pomáhať hľadať, ale
aktérmi stretnutí sú poškodený a obvinený. Výsledkom realizačnej fázy by
mala byť dohoda o určitom riešení sporu. V záverečnej fáze poškodený a obvinený uzavrú dohodu.
Výsledkom mediácie môže byť naprí klad uzavretie dohody o náhrade škody
alebo zmier. Za určitých okolností má
uzavretá mediačná dohoda právnu relevanciu na ukončenie trestného konania. Výsledkom mediácie tiež môže byť
podmienečné zastavenie trestného stíhania.
Ak bola uzavretá dohoda o náhrade škody pri prečine, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná
hranica neprevyšuje päť rokov a boli
splnené aj ďalšie podmienky v zmysle
ustanovenia § 216 Trestného poriadku,
môže prokurátor so súhlasom obvineného podmienečne zastaviť trestné stíhanie. Prokurátor je oprávnený uplatniť
uvedený postup len po vznesení obvinenia až do podania obžaloby. Podmienkou uplatnenia podmienečného zastavenia trestného stíhania je v zmysle
ustanovenia § 216 Trestného poriadku
(1) vyhlásenie obvineného, že spáchal
skutok, za ktorý je trestne stíhaný, pričom vyhlásenie bolo vykonané slobodne, vážne a zrozumiteľne, (2) náhrada
škody obvineným alebo uzavretie dohody o náhrade škody a (3) skutočnosť,
že s prihliadnutím na osobu a doterajší
život obvineného možno podmienečné
zastavenie trestného stíhania považovať za dostačujúce. Pri podmienečnom
zastavení trestného stíhania prokurátor vydá uznesenie, v ktorom sa obvinenému určí skúšobná doba v trvaní
1 až 5 rokov. Uznesenie sa doručí poškodenému a obvinenému, ktorí proti
nemu môžu podať sťažnosť, ktorá má
odkladný účinok.

Podmienečné
zastavenie
trestného stíhania

Uzavretie zmieru je ďalšou alternatívou, ako možno ukončiť mediačné konanie. Ak poškodený s obvineným v konaní
o prečine, na ktorý zákon ustanovuje
trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšuje päť
rokov, uzavrú zmier, môže prokurátor
po splnení podmienok ustanovených
v § 220 Trestného poriadku rozhodnúť

Uzavretie zmieru

o schválení zmieru a zastaviť trestné
stíhanie. Podmienkou uplatnenia uvedeného postupu je, že obvinený (1) vyhlási, že spáchal skutok, za ktorý je
trestne stíhaný a nie sú odôvodnené
pochybnosti, že vyhlásenie bolo vykonané slobodne, vážne a zrozumiteľne,
(2) nahradil škodu alebo uzavrel dohodu o náhrade škody, (3) zloží na účet
súdu a v prípravnom konaní na účet
prokuratúry peňažnú sumu určenú konkrétnemu adresátovi na verejnoprospešné účely a (4) s prihliadnutím na
osobu a doterajší život obvineného
možno schválenie zmieru a zastavenie
trestného stíhania považovať za dostačujúce. Ak to okolnosti prípadu vyžadujú, pred rozhodnutím o schválení
zmieru prokurátor vypočuje obvineného a poškodeného, najmä vzhľadom na

spôsob a okolnosti uzavretia zmieru, či
bol zmier uzavretý dobrovoľne a či súhlasia so schválením zmieru. Zmier nemožno schváliť, ak (1) bola trestným
činom spôsobená smrť osoby, (2) sa
jedná o trestné stíhanie pre korupciu,
alebo (3) sa jedná o trestné stíhanie
proti verejnému činiteľovi alebo zahraničnému verejnému činiteľovi pre trestný čin spáchaný v súvislosti s ich právomocou. Obdobne ako pri podmienečnom
zastavení trestného stíhania môže súd
v zmysle ustanovenia § 282 ods. 3 Trestného poriadku schváliť zmier a zastaviť trestné stíhanie, ak na hlavnom pojednávaní zistí splnenie podmienok
podľa § 220 Trestného poriadku. Proti
rozhodnutiu súdu o schválení zmieru
môže prokurátor podať sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

REKLAMÁCIE
Každý spotrebiteľ má právo na výrobky
a služby v bežnej kvalite, ako aj právo na
uplatnenie reklamácie či náhradu škody.
Podľa ust. § 499 zákona č. 40/1964 Zb.,
Občiansky zákonník v platnom znení
(ďalej len „Občiansky zákonník“) každý, kto inému prenecháva vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase
plnenia má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali,
a že vec nemá právne vady. Porušením
uvedenej povinnosti vzniká nadobúdateľovi právo uplatniť si nároky zo zodpovednosti za vady (napr. výmena veci,
oprava veci, navrátenie peňazí a pod.).
Svoje právo však musí uplatniť u dodávateľa bez zbytočného odkladu po tom,
čo mal možnosť vec prezrieť, najneskôr
vo všeobecnej prekluzívnej šesťmesačnej lehote.
Spotrebiteľ môže uplatňovať nárok zo
zodpovednosti za vady na súde len
vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného
odkladu po tom, čo mal možnosť vec
prezrieť. Vadu je možné vytknúť u dodávateľa (reklamovať) do šiestich mesiacov, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. To znamená, že všeobecná
reklamačná doba je šesťmesačná, pokiaľ
Občiansky zákonník neustanovuje inú
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dĺžku reklamačnej doby. Ak v uvedenej
dobe nebude vada vytknutá, z prekluzívnej povahy reklamačnej doby vyplýva, že právo zanikne. Nárok zo zodpovednosti za vady je potrebné uplatniť
na súde vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť odo
dňa, keď spotrebiteľ vytkol vady u dodávateľa.
Všeobecne sa spotrebiteľ môže domáhať odstránenia zistenej vady. Ak pre
ňu nemožno vec riadne alebo dohodnutým spôsobom užívať, môže sa spotrebiteľ domáhať zrušenia zmluvy. Inak má
právo na primeranú zľavu z ceny, výmenu alebo opravu veci, prípadne doplnenie toho, čo chýba.
Účastníci zmluvných vzťahov môžu dohodnúť zodpovednosť za vady, ktoré sa
vyskytnú, do určenej alebo dojednanej
doby od splnenia, alebo zodpovednosť
podľa prísnejších zásad, než ustanovuje zákon. O takej dohode vydá dodávateľ spotrebiteľovi písomné potvrdenie
(záručný list). Záručný list obsahuje
meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky,
jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej
doby a údaje potrebné na uplatnenie
záruky. Ak záručný list neobsahuje všet-

ky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
V zmysle horeuvedeného môžeme záručné doby rozdeliť na (1) zákonné záruky
kvality plnenia a (2) zmluvné záruky
kvality plnenia. Výnimočne môže na stať situácia, v ktorej sa nezodpovedá
za vady, ktoré sa vyskytnú v záručných
dobách. Vtedy hovoríme o zodpovednosti za vady bez záruky.
Záručná doba

Záručná doba je podľa ustanovení Občianskeho zákonníka najmenej:
(1) 24 mesiacov u predaného tovaru
a pri zhotovení veci na zákazku. Ak
je na predávanej veci, jej obale
alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba sa neskončí pred uplynutím lehoty na použitie. Pri veciach,
ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovia osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu
ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
(2) 12 mesiacov; ak je tovarom použitá vec, predávajúci a kupujúci sa
môžu dohodnúť na kratšej záručnej
dobe ako 24 mesiacov, nie však kratšej ako 12 mesiacov.
(3) 3 roky pri zhotovení stavby. Vykonávací predpis môže určiť pri
niektorých druhoch stavieb kratšiu záručnú dobu, nie však kratšiu
ako 18 mesiacov.
(4) 3 mesiace pri zmluvách o úprave
a oprave veci, pokiaľ nie je dojednaná alebo osobitnými predpismi ustanovená iná dĺžka záručnej doby.
(5) 18 mesiacov pri stavebných prácach.
Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú
vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ
než predávajúci, začne záručná doba
plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch
týždňov od prevzatia veci a riadne
a včas poskytol na vykonanie služby
potrebnú súčinnosť.
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Práva zo zodpovednosti za vady u vecí,
ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dni
kúpy, inak uvedené práva zaniknú. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre
ktoré platí záručná doba, sa musia
uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vadu až do doby, keď
kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby
nepočíta. Ak predávajúci reklamáciu
vybaví výmenou veci alebo jej časti,
začína plynúť nová záručná doba od
prevzatia novej veci.
Predávajúci je povinný spotrebiteľa
riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom,
kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný
poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho,
v ktorej je prijatie reklamácie možné
s ohľadom na predávané výrobky alebo
poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. V uvedenej prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej
doby prítomný zamestnanec poverený
vybavovaním reklamácií.
V prípade uplatnenia reklamácie je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba povinná poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa
Občianskeho zákonníka.
Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy,
môže reklamáciu predávajúci vybaviť
zamietnutím len na základe odborného
posúdenia. Od spotrebiteľa nemožno
požadovať náklady na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil, ako aj o vykonaní opravy
a o dobe jej trvania najneskôr do 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie. Podľa
rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky sp. zn. 7 Sž 97/99 je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad preukazujúci, že spotrebiteľ pre-

dávaný tovar alebo službu reklamoval
a tiež o tom, akým spôsobom predávajúci vybavil reklamáciu bez ohľadu na
to, či predávajúci vyhovie reklamácii
ihneď a v celom rozsahu, čiastočne alebo či reklamáciu v celom rozsahu odmietne.
Práva kupujúceho
zo zodpovednosti
za vady

Ak sa jedná o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci
požadovať výmenu veci, resp. súčasti
veci, na ktorej sa vada vyskytuje za
podmienky, že tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom
na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Ak to kupujúcemu nespôsobí závažné
ťažkosti, predávajúci vždy môže vymeniť vadnú vec za bezvadnú. V prípade vád, ktoré nemožno odstrániť
a bránia riadnemu užívaniu veci, resp.
sa vady po oprave opätovne vyskytujú
a nemožno z toho dôvodu vec riadne
užívať, vzniká kupujúcemu právo na
výmenu veci alebo odstúpenie od
zmluvy. V prípade iných neodstrániteľných vád má kupujúci právo na primeranú zľavu z cenu.
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Reklamovať je možné i vady vzniknuté
na diele zhotovovanom na zákazku.
Podobne ako pri kúpe veci, ak sa objaví odstrániteľná vada, objednávateľ má
právo požadovať jej bezplatné odstránenie, ktoré je zhotoviteľ povinný
zrealizovať bez zbytočného odkladu.
Pokiaľ vadu nebude možné odstrániť
a jej výskyt bráni riadnemu užívaniu
veci podľa objednávky, objednávateľ
má právo na zrušenie zmluvy. Rovnaké
právo mu prislúcha pri opätovne sa vyskytujúcich vadách po oprave, resp. ak
pre väčší počet vád nie je možné vec
riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú
vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu
veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu.

Práva z vád
diela zhotoveného
na zakázku

Reklamovať možno i vadnú opravu alebo
úpravu veci. V takom prípade má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie
vady. Ak vadu nebude možné odstrániť
alebo ak ju objednávateľ v dohodnutej
dobe neodstráni, alebo ak sa vada vyskytne znovu, objednávateľ má právo na
zrušenie zmluvy alebo primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.

Reklamácie vád
opravy a úpravy veci

Vybavením reklamácie nie je dotknuté
právo spotrebiteľa na náhradu škody.

Bratislava - Slovensko Brescia - Taliansko
Tvarožkova 5, P.O. Box 21
814 99 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421-2-5720 1717
Fax: +421-2-5720 1777
Skype: ulcbratislava
E-mail: office@ulclegal.com

Via Val Giudicarie 4
251 23 Brescia, Taliansko
Tel.: +39-030–221 932 33
Fax: +39-030–221 932 02
Skype: ulcbrescia
E-mail: brescia@ulclegal.com

Kyjev - Ukrajina

www.ulclegal.com

172 Gorkogo St., Suite 1316
031 50 Kyjev, Ukrajina
Tel.: +380-44-521 21 10
Fax: +380-44-529 17 32
Skype: ulckyiv
E-mail: kyiv@ulclegal.com

Informácie uvedené v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho
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