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ZMLUVA O ZDRUŽENÍ 

 

§ 829 

(1) Niekoľko osôb sa môže združiť, aby sa spoločne pričinili o dosiahnutie dojednaného 

účelu. 

(2) Združenia nemajú spôsobilosť na práva a povinnosti. 

§ 830 

Každý z účastníkov je povinný vyvíjať činnosť na dosiahnutie dojednaného účelu spôsobom 

určeným v zmluve a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť 

dosiahnutie tohto účelu. 

§ 831 

Popri pracovnej činnosti môžu byť účastníci združenia podľa zmluvy povinní poskytnúť na 

účely združenia peniaze alebo iné veci. Ak v zmluve nie je určená výška, predpokladá sa, že 

účastníci sú povinní poskytnúť rovnaké hodnoty. 

§ 832 

(1) Majetkové hodnoty je účastník povinný poskytnúť na účely zmluvy v dobe určenej v 

zmluve, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. 

(2) Pokiaľ nie je poverený niektorý účastník správou vecí uvedených v odseku 1, nakladá s 

nimi za účelom dosiahnutia účelu zmluvy účastník, ktorý ich poskytol; je však povinný 

oddeliť ich od ostatného svojho majetku dohodnutým spôsobom alebo spôsobom, ktorý 

oznámi ostatným účastníkom zmluvy o združení. 

§ 833 

Poskytnuté peniaze alebo iné veci určené podľa druhu sú v spoluvlastníctve všetkých 

účastníkov v pomere k ich výške, a to oznámením o ich oddelení od ostatného majetku 

účastníka alebo odovzdaním poverenému účastníkovi. Veci jednotlivo určené sú v 

bezplatnom užívaní všetkých účastníkov. 

§ 834 

Majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých 

účastníkov. 

§ 835 

(1) Podiely na majetku získanom spoločnou činnosťou sú rovnaké, ak zmluva neurčuje inak. 

(2) Zo záväzkov voči tretím osobám sú účastníci zaviazaní spoločne a nerozdielne 

 

§ 836 

(1) Ak nie je v zmluve určené inak, rozhodujú účastníci o obstarávaní spoločných vecí 

jednomyseľne. 



 

(2) Ak má podľa zmluvy rozhodovať väčšina hlasov, patrí každému účastníkovi jeden hlas; 

veľkosť podielu nerozhoduje. 

§ 837 

Každý účastník, aj keď nevykonáva správu, má právo sa presvedčiť o hospodárskom stave 

združenia. Ustanovenia zmluvy, ktoré tomu odporujú, sú neplatné. 

§ 838 

(1) Každý účastník môže zo združenia vystúpiť, nie však v nevhodnej dobe a na ujmu 

ostatných účastníkov združenia. Z vážnych dôvodov však môže zo združenia vystúpiť 

kedykoľvek, a to aj keď bola dohodnutá výpovedná lehota. 

(2) Z vážnych dôvodov možno účastníka zo združenia vylúčiť, a to iba jednomyseľným 

uznesením ostatných účastníkov združenia, ak zmluva neurčuje inak. 

§ 839 

Účastníkovi, ktorý vystúpil alebo bol vylúčený, sa veci vnesené do združenia vrátia. Podiel 

majetku podľa stavu v deň vystúpenia alebo vylúčenia sa mu vyplatí v peniazoch. 

§ 840 

Účastník, ktorý vystúpil alebo ktorý bol vylúčený, sa nezbavuje zodpovednosti za záväzky z 

činnosti združenia, ktoré vznikli do dňa vystúpenia alebo vylúčenia. 

§ 841 

Pri rozpustení združenia majú účastníci nárok na vrátenie hodnôt poskytnutých na účel 

združenia a vyporiadajú sa medzi sebou o majetok získaný výkonom spoločnej činnosti 

združenia spôsobom určeným v zmluve, inak rovným dielom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Bratislave 9. 12.2016 

zostavil Ing. Štefan Kohút 

 


