Zápisnica z 1. plenárneho zasadnutia Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva zo dňa
09.11.2015
Prvé plenárne zasadnutie Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva sa uskutočnilo 09.
novembra 2015. Na tomto stretnutí boli členom Komisie odovzdané menovacie dekréty z rúk
ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Tomáša Boreca, ktorý sa im zároveň aj
prihovoril. Skonštatoval, že oblasť hmotného práva je veľmi citlivou témou a mnohé jej
otázky môžu spoločnosť rozdeľovať, preto apeloval na potrebu prihliadať v rámci
rekodifikačných prác na všetky aspekty jednak z hľadiska odborného, ako aj spoločenského.
Členom Komisie zaprial veľa úspechov pri ďalšej práci.
Následne sa členom Komisie prihovoril aj pán docent Števček, predseda Komisie, ktorý
oboznámil prítomných so systematikou práce Komisie. Súčasne poukázal na skutočnosť, že
v dôsledku rôznych spoločenských, hospodárskych a iných vplyvov môže byť Legislatívny
zámer Občianskeho zákonníka, schválený v roku 2009 v niektorých častiach neaktuálny,
nereflektujúci súčasné potreby spoločnosti, o čom aj otvoril diskusiu. Viacerí členovia
Komisie navrhli už schválený Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka iba upraviť
(nevypracovať úplné nový Legislatívny zámer, keďže to by práce Komisie veľmi zdržalo) a tak
Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka revidovať iba v zásadných otázkach.
Ako sa vyjadril pán doktor Valachovič, Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka by bolo
vhodné rozšíriť o problematiku právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov a tú
začleniť do nového Občianskeho zákonníka.
V diskusii boli otvorené aj otázky o mieste rodinného práva v novom Občianskom zákonníku.
Tu pani doktorka Baricová navrhla zotrvať pri pôvodnej myšlienke Legislatívneho zámeru
Občianskeho zákonníka a právnu úpravu rodinného práva začleniť do nového Občianskeho
zákonníka (minimálne v rozsahu súkromnoprávnych vzťahov).
Pán profesor Cirák tiež načrtol problémy, ktoré môžu vyvstať v súvislosti so zmenou právnej
úpravy Obchodného zákonníka. K tomu sa predseda Komisie, pán docent Števček vyjadril, že
podľa jeho názoru problém nespočíva v tom, že je Obchodný zákonník samostatným
kódexom, ale v dualite právnej úpravy niektorých inštitútov a preto navrhol vyčleniť tie
inštitúty, ktoré by mali byť upravené výlučne v novom Občianskom zákonníku ako
zjednocujúcom právnom predpise.
Na odstránenie duality právnej úpravy apelovali členovia Komisie aj v súvislosti s právnou
úpravou ochrany spotrebiteľov.
Členovia Komisie sa zhodli na potrebe aktualizácie Legislatívneho zámeru Občianskeho
zákonníka (aj ak iba v častiach) vo forme dodatku k existujúcemu Legislatívnemu zámeru
a dohodli sa svoje príp. návrhy na jeho zmenu predložiť Predsedníctvu Komisie do jeho
ďalšieho zasadnutia, ktoré sa uskutoční 03.12.2015.
Na prvom plenárnom zasadnutí Komisie bola tiež prediskutovaná metodika práce; ako
systém práce si členovia Komisie zvolili vypracovávanie jednotlivých čiastkových úloh v
menších pracovných skupinách, pričom výsledky týchto skupín budú vždy prezentovať na
plenárnom zasadnutí Komisie.

