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ZÁSAH DO POKOJNÉHO STAVU -  

BUDÚCNOSŤ ALEBO OBSOLENCIA  

 

 

Abstrakt: Obyvatelia miest a obcí v podmienkach slovenskej platnej 

právnej úpravy disponujú niekoľkými právnymi prostriedkami nápravy, v 

prípade vzniku tzv. susedských sporov alebo sporov s obcou. Medzi tieto 

nástroje nápravy radíme napríklad inštitút sťažnosti, inštitút zásahu do 

pokojného stavu, inštitút petície, inštitút žaloby. Každý z vyššie uvede-

ných právnych nástrojov má odlišné predpoklady pre uplatnenie, vyžadu-

je čiastočne alebo úplne zainteresovanie, vyžaduje iný pomer finančných 

nákladov a jeho riešenie má iný časový rámec. Tak isto rôznorodosť 

právneho charakteru každého inštitútu vyžaduje jeho aplikáciu vo vopred 

danej zákonom vymedzenej situácii. Nesprávne aplikovanie inštitútu ne-

musí mať za následok iba nevyriešenie vzniknutého sporu ale môže byť s 

ním spojené aj rôznorodé negatívum, či už v podobe právnej zodpoved-

nosti alebo potreby vynaloženia finančných nákladov, prípadne potreba 

právneho zastúpenia. Podľa nás je práve z tohto dôvodu potrebné logicky 

a zrozumiteľne bližšie priblížiť vybrané právne nástroje laickej verejnosti 

a zároveň v odbornej rovine identifikovať ich právnu efektivitu, dopad na 

predmetný spor a taktiež aj dopad na ich autora. Okrem toho je potrebné 

posúdiť aj opodstatnenosť daných právnych nástrojov v kontexte menia-

ceho sa charakteru susedských sporov priamo ovplyvnených všeobecným 

progresom. Pre potreby príspevku sme zvolili ako prvé, hĺbkové a kom-

plexné analyzovanie inštitútu zásahu do pokojného stavu. Tento inštitút 

disponuje viacerými právnymi ale aj vecnými zaujímavosťami. V rámci 
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príspevku sa taktiež budeme venovať návrhom de lege ferenda v kontexte 

zistených poznatkov pri skúmaní vybraných právnych nástrojov. 

 

Kľúčové slová: pokojný stav, správne právo, súd, obec, obyvateľ. 

JEL classification: K15, K19, K39 

 

 

Úvod 

 

Inštitút zásahu do pokojného stavu (ďalej aj ,,§5“) 

pôsobí svojím rozsahom v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

(ďalej aj ,,občiansky zákonník“) pomerne skromne a zanedbateľne. Jeho 

rozsah je tvorený troma vetami subsumovanými z hľadiska členenia ob-

čianskeho zákonníka pod § 5. §5 svojím znení nenadväzuje ani na §4 ani 

na §6 občianskeho zákonníka.  Ak sa pozrieme na rozmanitosť a vnútornú 

štruktúru občianskeho zákonníka môžeme nadobudnúť predstavu, že § 5 

je pozostatkom legislatívnej minulosti, ktorá ušla pozornosti zákonodar-

covi pri rekodifikácii. Avšak pod týmto nenápadným paragrafom sa na-

chádza pomerne zaujímavý právny inštitút. Jeho zaujímavosť tkvie v tom, 

že spája občianske právo v kontexte hmotného práva, ktoré definuje zásah 

do pokojného stavu a správne právo, v režime ktorom sa zásah do pokoj-

ného stavu aplikuje v procesnej rovine. Taktiež z právneho hľadiska po-

skytuje rozhodnutie predbežného charakteru, ktoré musí byť nahradené 

meritórnym rozhodnutím, pričom rozhodnutie predbežného charakteru 

vydáva obec, a to v rámci správneho konania a meritórne rozhodnutie 

vydáva súd v režime súdneho konania. Treba však dať do pozornosti, že 

tento inštitút v občianskom zákonníku sa nachádzal už v roku 1964, teda 

v čase prijatia občianskeho zákonníka. Vzhľadom na skutočnosť, že od 

jeho prijatia uplynul dlhý čas je na mieste si položiť otázku, či inštitút 

zásahu do pokojného stavu je aj napriek plynutiu času, právnemu, tech-

nickému a sociálnemu pokroku, určitej zmeny charakteru susedských 

sporov, zmeny kompetencií obcí a miest, stále nástrojom aktuálnym alebo 

môžeme objektívne povedať, že §5 je v súčasnosti obsolentnou právnou 

normou. „Obsoletná/absoletná právna norma je také právne pravidlo, 

ktoré upadlo do zabudnutia, vymizlo z právnej pamäte, a to z rozmanitých 
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dôvodov." (Prusák, J. 2006). Treba však dodať, že primárnym zdrojom 

informácií v danom príspevku je rozhodovacia činnosť súdov, ktorá po-

drobnejšie a hlbšie definuje základné pojmy, tvoriace skutkovú podstatu 

§5 občianskeho zákonníka. Bez rozhodovacej činnosti by bolo takmer 

nemožné ustáliť definičný rámec nosných pojmov §5 občianskeho zákon-

níka, ktorými sú pokojný stav a zrejmý zásah. 

 

1. Zásah do pokojného stavu  

 

Ako sme už uviedli, inštitút zásahu do pokojného stavu sa nachádzal 

v občianskom zákonníku od jeho prijatia teda od roku 1964. Znenie § 5 

občianskeho zákonníka z roku 1964 bolo nasledovné: ,,Ak je socialistické 

spolužitie porušené zrejmým zásahom do práva, možno sa domáhať 

ochrany na miestnom národnom výbore. Aby zachovávanie pravidiel so-

cialistického spolužitia bolo obnovené, môže miestny národný výbor 

predbežne zásah do práva zakázať alebo uložiť, aby závadný stav bol od-

stránený. Právo domáhať sa ochrany na súde nie je tým dotknuté.“ Na 

základe toho znenia v komparácii so znením platným v roku 2023 môže-

me vidieť, že v rámci zásahov do občianskeho zákonníka zo strany záko-

nodarcu prišlo k určitým zmenám a modifikáciám aj v znení §5. Z prvého 

znenia z roku 1964 je nesporne jasné, že znenie bolo výrazne ovplyvnené 

vtedajším politickým usporiadaním v krajine. Pokojný stav je pojem, kto-

rý je používaný v súčasnosti. V čase prijatia občianskeho zákonníka mal 

pomenovanie socialistické spolužitie. Taktiež  kompetenciu konať vo 

veci, nemali vtedy obce ale národné výbory. Avšak posledná veta vtedaj-

šieho znenia §5 je dôležitá, nakoľko na základe nej až do súčasnosti exis-

tuje tzv. dvojinštančnosť konania. Tá spočíva v tom, že v konaní rozhodu-

je ako prvá obec (národný výbor, orgán štátnej správy) vo forme predbež-

ného rozhodnutia. Avšak meritórne rozhodnutie, to znamená konečné 

alebo finálne rozhodnutie bude vydávať súd. Ide teda o situáciu, kedy 

v spornej veci budú rozhodovať dva orgány.  Jeden v podobe reprezentan-

ta samosprávy – konkrétne obec resp. mesto a druhý ako reprezentant 

nezávislého súdu. Taktiež toto znenie určovalo jasne formu rozhodnutia, 

ktoré malo charakter predbežného rozhodnutia národného výboru, pretože 
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bolo v §5 uvedené, že ,,...môže miestny národný výbor predbežne zá-

sah...“. Predbežné rozhodnutie však mohlo mať charakter zakazujúci ale-

bo prikazujúci vykonať povinnosť, ktorá spočívala v tom,  aby bol závad-

ný stav odstránený, inak povedané, aby bol nastolený stav pôvodný, teda 

ten, predchádzajúci stavu narušenom zrejmým zásahom.  

Od roku 1964 bolo prvou zásadnou zmenou v znení §5 až prijatie zá-

kona č. 509/1991 Zb., ktorým sa novelizoval občiansky zákonník. Znenie 

§ 5 po prijatí zákona č. 509/1991 Zb., bolo nasledovné: ,,Ak došlo k zrej-

mému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na prí-

slušnom orgáne štátnej správy. Ten môže predbežne zásah zakázať alebo 

uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domá-

hať sa ochrany na súde.“ Významnou zmenou bolo nahradenie orgánu 

vydávajúceho predbežné rozhodnutie, kedy národný výbor bol zákono-

darcom nahradený orgánom štátnej správy, teda okresným úradom. Ďalej 

bolo vypustené z definičného rámca §5 ,,socialistické spolužitie“. 

V dôsledku toho sa rozšíril potencionálny diapazón situácií, nakoľko už 

nemuselo ísť len o situácie spadajúce pod pojem spolužitie. Taktiež sa 

zmenila formulácia predbežného rozhodnutia, kedy sa zaviedla povinnosť 

v predbežnom rozhodnutí buď zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obno-

vený predošlý stav, teda nie už závadný stav odstrániť (tak ako bolo podľa 

predchádzajúceho znenia). ,,,,V období rokov 1992-2004 bola ochrana 

proti zrejmému zásahu do pokojného stavu zverená orgánom štátnej sprá-

vy – teda vtedajším okresným úradom. Okresné úrady tejto problematike 

venovali iba okrajovú pozornosť a snažili sa návrhy účastníkov konania 

odstupovať na súdy. Nemám informácie o konkrétnych rozhodnutiach 

okresných úradov v prípadoch zrejmého zásahu do pokojného stavu, pre-

to môžem iba konštatovať, že obce v roku 2004 pri riešení problematiky 

v zmysle § 5 OZ  vstúpili doslovne ,,na zelenú lúku“.““ (Soldán A. 2012) 

K poslednej zmene prišli až v roku 2004, kedy sa znenie § 5 dostalo do 

podoby, ktorá platí aj dodnes. Znenie platné od začiatku roku 2004 bolo 

nasledovné: ,,Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa 

domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo 

uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domá-



[PERSPECTIVES – JOURNAL ON ECONOMIC AND SOCIAL ISSUES] No 2/2022 

 

[http://perspectives-ism.eu] 

43 
 

hať sa ochrany na súde.“ Po národných výboroch a okresných úradoch, 

prešla kompetencia vydať predbežné rozhodnutie v konaní na obce.  

Avšak chceme dodať, že rok 1964 nie je rokom vzniku právneho ná-

stroja predbežnej ochrany. Tento inštitút sa v určitej forme nachádzal už 

dávno pred rokom 1964, teda pred občianskym zákonníkom a aplikoval 

sa už v časoch Rímskej ríše. ,,Predbežná ochrana bola známa už z čias 

Rímskej ríše. Už v tomto čase bolo možné vydávať zo strany prétora tzv. 

interdikty, to znamená príkazy alebo zákazy adresované jednej alebo via-

cerým procesným stranám. Interdiktmi bola v časoch starovekého Ríma 

chránená najmä držba.“ (Soldán A. 2012) 

Treba však uviesť, že predmetný inštitút spája v hmotnoprávnej rovine 

občiansky zákonník, ktorý určuje jeho definičný rámec a správne právo 

procesné, prostredníctvom ktorého sa aplikuje. ,,Podľa § 5 Občianskeho 

zákonníka, ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa 

domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo 

uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domá-

hať sa ochrany na súde. Citované ustanovenie predstavuje občiansko-

právnu ochranu pokojného stavu, ktorá je zverená obciam. Pri vydaní 

rozhodnutia podľa § 5 Občianskeho zákonníka (konanie prebieha podľa 

režimu Správneho poriadku) ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce a 

o opravnom prostriedku proti nemu sa rozhoduje v súdnom preskúmava-

com konaní postupom podľa tretej hlavy piatej časti O. s. p. (§ 250l a 

nasl.).“ (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 3 

Špz/21/2013 zo dňa 06.05.2014) 

 

1. 1 Obec a predbežné rozhodnutie  

 

Ako už bolo vyššie uvedené, konanie podľa § 5 Občianskeho zákonní-

ka má spravidla dve časti, a to podľa toho, v ktorej časti, ktorý orgán roz-

hoduje. Ako prvá vo veci rozhoduje obec. ,,Vzhľadom na ochranu, ktorú 

poskytuje obec, a na jej povahu, možno vyvodiť, že rozhodnutie obce pod-

ľa § 5 OZ má úplne iný charakter ako rozhodnutie súdu, a preto občian-

sko -právny súd nie je a ani nemôže byť viazaný rozhodnutím obecného 

úradu vydaného podľa § 5 OZ.“ (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej 
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republiky sp. zn.: 4Sžo/59/2014 zo dňa 02.12.2014) Treba si v prípade §5 

občianskeho zákonníka uvedomiť, že rozhodnutie obce nie je právne rov-

nocenné s rozhodnutím súdu a  súd nie je právne viazaný rozhodnutím 

obce, aj keď obec rozhodovala vo veci ako prvá. Toto vyplýva z dôvodu, 

že rozhodnutie obce má predbežný charakter, zatiaľ čo rozhodnutie súdu 

má charakter meritórny, teda ide o rozhodnutie vo veci samej.  ,,Právna 

ochrana podľa ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka je formulovaná 

ako predbežná a správny orgán pri jej poskytovaní nevytvára právny stav, 

ale stav pokojný. O právnom stave rozhoduje súd. Úlohou správneho or-

gánu je urýchlené poskytnutie ochrany pred zásahom do posledného po-

kojného faktického stavu, zabezpečiť verejný poriadok a kľud. Právnym 

predpisom priznaná právomoc správneho orgánu predstavuje nielen jeho 

oprávnenie vo veci konať a rozhodnúť, ale aj jeho povinnosť. Veci verej-

ného záujmu sú i predmetom výkonu územnej samosprávy. Obec v správ-

nom konaní rozhodovala v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti, avšak 

vo verejnom záujme, v záujme udržania pokojného stavu, verejného po-

riadku a kľudu, teda konala ako kompetentný orgán v rámci svojej prá-

vomoci a subjekt verejnoprávneho vzťahu, a nie vzťahu súkromnoprávne-

ho.“ (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn.: 8Sžo 

60/2015 zo dňa 22.06.2017) Inak povedané, v predbežnom rozhodnutí 

vydanom obcou sa obec ako správny orgán nemá vysporiadavať 

s právnym stavom a právnymi vzťahmi ale má za úlohu sa vysporiadať 

s otázkou existencie alebo neexistencie faktického pokojného stavu 

a zásahu do tohto stavu. Táto skutočnosť je veľmi podstatná, pretože sa 

navrhovateľ môže mylne domnievať, že rozhodnutím obce sa konanie 

skončilo.  Skutkovým základom rozhodnutí obce podľa § 5 Občianskeho 

zákonníka je posledný pokojný stav, ktorý existoval pred zrejmým zása-

hom. Obec v takomto druhu rozhodnutia môže riešiť len skutkové otázky. 

Práva a právnych otázok v rozhodnutí sa nesmie dotknúť, prekročila by 

tým oprávnenie vyplývajúce z § 5 Občianskeho zákonníka. (Rozhodnutie 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 4Sžo/30/2015 zo dňa 

02.02.2016) Konanie podľa §5 občianskeho zákonníka predpokladá, že po 

urýchlenom zásahu obce vo forme vydania predbežného rozhodnutia sa 

vecou bude meritórne zaoberať  súd, ktorý už bude posudzovať aj právny 
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stav a právne vzťahy v danom prípade. Avšak do vydania rozhodnutia 

súdom platí stav upravený rozhodnutím obce. Obec sa v rámci konania 

riadi ustanoveniami zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok od 

začatia konania až do vydania rozhodnutia. ,,Obec pri rozhodovaní podľa 

§ 5 OZ vychádza z posledného pokojného stavu, ktorý predchádzal zrej-

mému zásahu. Zmysel tejto ochrany, ktorú poskytuje obec spočíva v tom, 

že ide o predbežnú ochranu pokojného stavu, ktorú urýchlene poskytuje 

najbližší (8Sžo/98/2015, 8Sžo/99/2015) kompetentný orgán. Rozhodnutie 

vo veci samej však prislúcha až súdu v konkrétnom občianskoprávnom 

konaní na návrh niektorého z účastníkov daného právneho vzťahu. Obec 

pri poskytovaní ochrany podľa § 5 OZ nie je oprávnená skúmať právo, 

právny stav ani právne vzťahy, keďže ide len o faktický pokojný stav a 

zásah doň. Subjekt takéhoto právneho vzťahu sa môže následne domáhať 

ochrany na súde, pričom súd nie je v občianskoprávnom konaní viazaný 

rozhodnutím obce podľa § 5 OZ. Obec skúma skutočnosti, či tu existoval 

faktický pokojný stav pred zásahom a uskutočnenie zrejmého porušenia 

pokojného stavu. Ak súd rozhodne v občianskoprávnom konaní vo veci 

samej, rozhodnutie obce už stráca účinnosť a právne vzťahy medzi účast-

níkmi konania sú upravené rozhodnutím súdu, keďže takéto rozhodnutie 

má väčšiu právnu silu ako rozhodnutie obce.“ (Rozsudok Najvyššieho 

súdu Slovenskej republiky sp.zn.: 8Sžo/99/2015 zo dňa 25.08.2016) Pre 

podávateľa návrhu na vydanie rozhodnutia na ochranu proti zrejmému 

zásahu do pokojného stavu v zmysle § 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občian-

sky zákonník je potrebné vedieť, že stav ktorý bude upravený obcou nemá 

trvalý charakter, teda ide len o úpravou faktického stavu, ktorý bude trvať 

nevyhnutný čas, teda počas toho, kým nebude vydané rozhodnutie prí-

slušným súdom. Podávateľ by sa preto nemal spoliehať na rozhodnutie 

obce z dlhodobého hľadiska ale ideálne počas konania pred obcou ako 

príslušným orgánom by sa mal pripravovať na súdne konanie. ,,Vôľou 

zákonodarcu v právnej norme § 5 OZ bolo upraviť postup obce pri posky-

tovaní predbežnej právnej ochrany, ktorej účelom je urýchlene zabezpečiť 

poriadok a pokoj pred zasahovaním do faktického pokojného stavu. Úče-

lom takéhoto bezprostredného zákroku je odvrátenie nebezpečenstva. Zo 

samotného znenia ustanovenia § 5 OZ s použitím gramatického a séman-
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tického výkladu je zrejmé, že ide o rozhodnutie správneho orgánu pred-

bežnej povahy.“ (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. 

zn.: 1 Sžo 89/2008, zo dňa 18.11.2008) Tak isto dávame do pozornosti 

skutočnosť, že rozhodnutie obce v neprospech jednej alebo druhej pro-

cesnej strany nemá za následok ,,nevýhodu v konaní pred súdom“. 

,,Akokoľvek, judikatúra všeobecných súdov, ako aj slovenská odborná 

spisba k § 5 Občianskeho zákonníka zastáva konštantný právny názor, 

podľa ktorého obec v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka koná ako správ-

ny orgán a na postup obce podľa § 5 Občianskeho zákonníka sa použije 

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení ne-

skorších predpisov (k tomu pozri napr. rozsudok Krajského súdu v Prešo-

ve sp. zn. 1 S 47/2012 z 11. júla 2012; uznesenie najvyššieho súdu sp. zn. 

8 Sžo 208/2009 z 12. januára 2010; Fekete, I. Občiansky zákonník. Ko-

mentár. Bratislava: Epos, 2007, s. 49; Vojčík, P. a kol. Občiansky zákon-

ník. Stručný komentár. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 43). Taktiež nie 

je v aplikačnej praxi nateraz sporné, že výsledkom postupu obce v konaní 

podľa § 5 Občianskeho zákonníka je individuálny právny akt (rozhodnu-

tie) a že takýto postup a rozhodovanie obce sú preskúmateľné v rámci 

správneho súdnictva. Ústavný súd sa na pôdoryse prerokovávanej sťaž-

nosti nemá dôvod v tomto momente od citovaných a ustálených právnych 

názorov odchýliť.“(Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky II. 

ÚS 665/2015-11 zo dňa 22.10.2015) Práve naopak, v rámci súdneho ko-

nania má súd za úlohu okrem úpravy právnych vzťahov a právneho stavu 

aj preskúmať rozhodnutie obce a postup obce v konaní. Táto kompetencia 

spadá pod tzv. správne súdnictvo. ,,V súvislosti s ustanovením § 5 Ob-

čianskeho zákonníka zákon neustanovuje, že by išlo o výkon prenesenej 

pôsobnosti štátnej správy; preto platí, že ide o výkon samosprávnej pô-

sobnosti obce (mesta). Pre takéto konanie potom platí zákonná úprava 

ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého na 

konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch a povinnos-

tiach právnických osôb a fyzických osôb rozhoduje pri výkone samosprá-

vy starosta (primátor), vzťahuje sa všeobecný predpis o správnom konaní 

(s odchýlkami uvedenými v zákone); o opravnom prostriedku proti roz-

hodnutiu starostu (primátora) rozhoduje súd, ak osobitný predpis neusta-
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novuje inak. Z citovanej zákonnej úpravy vyplýva, že pri vydaní rozhod-

nutia podľa § 5 Občianskeho zákonníka ide o výkon samosprávnej pôsob-

nosti obce a o opravnom prostriedku proti nemu sa rozhoduje v súdnom 

preskúmavacom konaní postupom podľa tretej hlavy piatej časti OSP (§ 

250l a nasl.).“ (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 

2 Sžo 92/2008 zo dňa 11.02.2009) To znamená, že príslušnosť súdu sa 

bude určovať podľa § 13 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny 

poriadok, ktorý znie nasledovne: ,,Miestne príslušným je správny súd, v 

ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v prvom 

stupni, ak tento zákon neustanovuje inak.“ 

 

2. Zásah do pokojného stavu z pohľadu rozhodovacej činnosti slo-

venských súdov  

 

Pred podaním návrhu na príslušnú obec je treba, aby si navrhovateľ 

vždy vedel zodpovedať základné otázky, ktoré vychádzajú z definičného 

rámca znenia § 5 občianskeho zákonníka. Taktiež treba dodať, že ide 

o tzv. návrhové konanie, teda konanie, ktoré nezačína z úradnej (,,ex of-

fo“) povinnosti orgánu ale na základe návrhu navrhovateľa - účastníka 

konania.  Prvou je existencia pokojného stavu. Druhou je existencia zrej-

mého zásahu smerujúceho proti pokojnému stavu. A poslednou je stav, 

ktorý nastal po zrejmom zásahu a ktorý je tzv. „nepokojným stavom“. 

,,Nevyhnutným predpokladom poskytnutia takejto predbežnej ochrany 

preto musí byť zrejmý zásah do pokojného faktického stavu. Úlohou obce 

pri posudzovaní opodstatnenosti takéhoto návrhu je iba zistenie, či sa v 

konkrétnom prípade fakticky vytvoril a existoval pokojný stav a či bol 

zrejme narušený (rieši iba skutkové otázky). Ide teda o právnu ochranu 

pred zrejmým zásahom do posledného pokojného stavu. Navyše musí ísť o 

situáciu, že sa do doterajšieho pokojného stavu zasiahlo bez právneho 

dôvodu. Vydaným rozhodnutím sa má dosiahnuť obnovenie stavu, ktorý 

existoval pred zásahom.“ (Rozsudok Najvyšší súd Slovenskej republiky, 

sp. zn.: 10 Sžo 4/2016 zo dňa 27.02.2017) Obec preto v konaní bude vždy 

skúmať splnenie predpokladov potrebných nato, aby mohla vydať roz-

hodnutie, ktoré má za úlohu obnoviť stav predchádzajúci, teda pôvodný. 
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To znamená, že bude skúmať existenciu pokojného stavu. ,,Skutkovým 

základom pre rozhodnutie správneho orgánu je posledný pokojný stav, 

ktorý existoval pred zrejmým zásahom . Správny orgán zisťuje a rieši len 

skutkové otázky. Práva a právnych otázok sa nedotýka a ani sa nesmie 

dotýkať. Prekročil by tým oprávnenie vyplývajúce z § 5. Ak správny orgán 

dôjde k záveru, že došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu (neskúma 

sa právo, právny stav, právne vzťahy, pretože ide len o faktický stav)vydá 

rozhodnutie, ktoré musí mať náležitosti podľa § 46 a nasl. zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „Správny poriadok“). (Rozsu-

dok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 10 Sžo 89/2015 zo 

dňa 26.10.2016) Treba zadefinovať pojem pokojný stav. Podľa Nejvyšší 

soud České republiky „pokojný stav pak může být chápán stejně dobře 

jako stav, který je nikým nerušen, i jako stav, který nikoho neruší. Pokoj-

ným stavem se rozumí homeostáze, tj. rovnovážnost společenských (v tom-

to případě mikrospolečenských) systémů“ (Usnesení Nejvyššího soudu ze 

dne 27. 11. 2003, sp. zn. 33 Odo 861/2002). Otázka definovania pokojné-

ho stavu sa nachádza výlučne v rozhodovacej činnosti súdov. ,,Odvolací 

súd k uvedenému dodáva, že predpokladom pre postup podľa § 5 Občian-

skeho zákonníka nie je riešenie dlhodobých susedských sporov, ale rieše-

nie pokojného stavu, ktorý sa tu vytvoril a nerušene trval počas takej dl-

hej doby, ktorú možno považovať za stav pokojný. Vyžaduje sa určitá stá-

losť, t.j. stav, ktorý sa dotknutými osobami mlčky alebo výslovne akcepto-

val. O zásah do pokojného stavu pôjde v tom prípade, keď do neho bude 

zasiahnuté náhlym svojpomocným konaním.“ (Segeč, M. 2013). Ďalej 

obec v rámci konania skúma existenciu zrejmého zásahu smerujúceho 

proti dovtedy existujúcemu pokojnému stavu. Nemôže však ísť o hocijaký 

zásah. Keďže občiansky zákonník bližšie nedefinuje znaky, kvalitu ani 

kvantitu zrejmého zásahu, odpovede musíme hľadať v rozhodcovej čin-

nosti súdov. ,,... Obec neposkytuje ochranu akémukoľvek porušeniu či 

ohrozeniu práva, ale iba takému, ktoré nastalo tým, že sa bezprávneho 

dôvodu zasiahlo do doterajšieho pokojného stavu, ktorý bol pred zása-

hom. Ide o ochranu doterajšieho pokojného stavu bez toho, aby obec 

skúmala, či ten, kto zasiahol do pokojného stavu, je na to oprávnený, ale-

bo nie. Skutkovým základom pre rozhodnutie obecného úradu je posledný 
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pokojný stav, ktorý existoval pred zrejmým zásahom. ...“ (Uznesenie Naj-

vyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 5 Cdo 207/2011, zo dňa 

22.11.2012) Čiže predpokladom pre uznanie existencie zrejmého zásahu, 

je skutočnosť, že bol vykonaný bez právneho dôvodu. Podľa rozsudku 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Sžo/19/2010 zo dňa 

09.11.2010 zrejmý zásah má aspekt protiprávnosti: „K zrejmému zásahu 

do pokojného stavu v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka spravidla dôjde 

pri protiprávnom konaní.“ Na základe rozhodovacej činnosti teda vieme 

povedať, že zrejmý zásah musí mať určitú intenzitu, ktorá dokáže zmeniť 

existujúci stav a musí nastať bez právneho dôvodu a môže disponovať 

mierou protiprávnosti. ,,Hypotéza ust. § 5 Občianskeho zákonníka vyža-

duje určitú intenzitu správania sa subjektov. Nestačí akýkoľvek zásah do 

fakticity skutkového deja, musí ísť o zásah zrejmý. Zrejmým bude taký 

zásah, ktorý bude objektívne poznateľný tzv. voľným okom, teda na prvý 

pohľad, a to aj pre tretie osoby, ktoré doteraz vnímali fakticitu stavu inak. 

....“ (Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 3 

Sžo/4/2017 zo dňa 21.02.2018) 

 

3. Obec ako orgán oprávnený vydať rozhodnutie v konaní podľa §5 

občianskeho zákonníka   

 

Ako sme už uviedli, v rovine prvého predbežného rozhodnutia je opra-

vená obec. Dôvodom prečo rozhoduje obec v danom konaní je skutoč-

nosť, že sa predpokladá, že lepšie pozná miestne pomery, situáciu. Tak-

tiež, keďže sa zásah deje na území obce a podľa §5 občianskeho zákonní-

ka ide o poskytnutie predbežnej a rýchlejšej ochrany, bude obec vedieť 

operatívnejšie poskytnúť právnu pomoc v danom stave. Ako pokojný 

stav, tak aj zásah, sa však musí udiať na území obce, ktoré je definované 

v § 2 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o 

obecnom zriadení. ,,Ustanovenie § 5 je jedným z prípadov, kedy rozhodo-

vanie v občianskoprávnych veciach je z dôvodov väčšej operatívnosti vý-

nimočne zverené zákonom do právomoci obce. Občiansky zákonník pri 

tejto úprave špecifickej právnej ochrany vychádza z toho, že obce lepšie 

poznajú miestne pomery a situáciu, ďalej to, že sú väčšine subjektov bliž-
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šie než súdy, takže môžu v určitých prípadoch oprávneným subjektom 

poskytnúť v skrátenom konaní právnu ochranu rýchlejšie a účinnejšie než 

súdy (§ 4 Občianskeho zákonníka).“ (Uznesenie Najvyššieho súdu Slo-

venskej republiky sp. zn.: 6 Sžo/1/2007, zo dňa 20.02.2008) V rámci čin-

nosti obce treba rozoznávať pôvodné kompetencie a prenesený výkon 

štátnej správy. ,, Obecná samospráva neplní len svoje, vlastné úlohy, plní 

aj úlohy, ktoré jej zveril štát a pri plnení ktorých nemá slobodnú vôľu 

rozhodovať. Týchto úloh je veľa, vzťahuje sa na ich plnenie nielen to, čo 

upravujú zákony, ale aj značné množstvo nariadení vlády, vyhlášok minis-

terstiev a podobných podzákonných noriem. Do oblasti prenesených úloh 

štátnej správy patrí len to, čo je v zákone takto výslovne označené, ak 

takáto úprava chýba, platí ( podľa § ods. Zákona o obecnom zriadení – 

citát vyššie), že ide o výkon samosprávnej (originálnej) pôsobnosti obce.“ 

(Briestenský et al. 2022) K tejto problematike sa opakovane venovali aj 

súdy. Napríklad: ,,V súvislosti s ustanovením § 5 Občianskeho zákonníka 

zákon neustanovuje, že by išlo o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej 

správy; preto platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce (mesta). 

Pre takéto konanie potom platí zákonná úprava ustanovenia § 27 ods. 2 

zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého na konanie, v ktorom o prá-

vach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a 

fyzických osôb rozhoduje pri výkone samosprávy starosta (primátor), 

vzťahuje sa všeobecný predpis o správnom konaní (s odchýlkami uvede-

nými v zákone); o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu starostu (pri-

mátora) rozhoduje súd, ak osobitný predpis neustanovuje inak. ....“ 

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 8 Sžo 

208/2009 zo dňa 12.01.2010) Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že podľa 

§ 5 občianskeho zákonníka rozhoduje obec v originálnej pôsobnosti, av-

šak opravný prostriedok spadá pod kompetenciu súdov. V procesnej 

stránke konania podľa §5 občianskeho zákonníka obec rozhoduje v reži-

me zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), a to od 

začatia konania až po jeho skončenie. To znamená, že na daný postup sa 

nedá aplikovať iný zákon. Treba dodať, že podstatou rozhodnutia obce v 

tomto prípade, je poskytnúť urýchlenú pomoc vo forme predbežného roz-

hodnutia, čo znamená, že vec by mala byť skončená čo najskôr ale 
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s ohľadom na splnenie všetkých zákonných povinností podľa zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Obec by preto mala 

postupovať rýchlejšie ale zákonne ako napríklad súd v danej veci. Avšak 

rýchlosť postupu obce bude závisieť do značnej miery od kvality návrhu 

konkrétneho navrhovateľa, od dôkazov, ktoré vie poskytnúť alebo navrh-

núť ale aj od charakteru spornej veci. Je rozdiel dokazovať napríklad 

hluk, ktorý vie zodpovedná osoba regulovať alebo ide napríklad 

o prerastajúci susedov strom, ktorý ničí majetok. 

 

Záver  

 

V príspevku sme bližšie analyzovali inštitút, ktorý je z pohľadu práva 

veľmi zaujímavý. Okrem toho, že hmotnoprávne má pôvod v občianskom 

zákonníku, zatiaľ čo procesná stránka sa spravuje správnym poriadkom, 

ide o inštitút, ktorý sa nachádza v občianskom zákonníku od začiatku, 

teda od jeho prvého prijatia. Taktiež ide o inštitút, ktorý má hlbšie defi-

novanie jeho jednotlivých pilierov – pojmov v rozhodovacej činnosti sú-

dov. Ako sme vyššie uviedli, príspevok sa opieral o rozhodovaciu činnosť 

súdov, a to z dvoch dôvodov. Jedným bolo čitateľovi ozrejmiť výklad 

pojmov tak, aby čitateľ mal možnosť lepšie pochopiť problematiku celého 

konania. Druhým dôvodom bolo poukázať, že problematika pokojného 

stavu podľa §5 občianskeho zákonníka má svoju bohatú históriu a stále sa 

aktívne v praxi s ním stretávajú obec aj súdy. Z dôvodu aplikácie §5 ob-

čianskeho zákonníka aj v blízkej minulosti ale aj súčasnosti môžeme po-

vedať, že predmetný inštitút je stále aktívny a svoje miesto v právnej 

úprave Slovenskej republiky si stále zaslúži. Avšak bolo by podľa nás 

z hľadiska právnej istoty optimálne už v rámci jeho zakotvenia 

v občianskom zákonníku rozšíriť jeho znenie s cieľom definovať jeho 

základné pojmy. Napríklad, čo je pokojný stav, čo je zrejmý zásah. Uve-

dené navrhujeme z dôvodu, že predmetný inštitút primárne slúži obyvate-

ľom miest a obcí (v tzv. susedský sporoch), ktorí nedisponujú právnym 

vzdelaním a preto je pomerne málo očakávateľné, že budú v prípade jeho 

aplikácie podrobne študovať príslušnú rozhodovaciu činnosť súdov, prí-

padne si budú platiť právne služby. Vychádzajúc z logického predpokla-
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du, že ľudia budú aj naďalej bývať v susedstvách, možno dôvodne pred-

pokladať, že budú existovať aj susedské spory, ktoré budú musieť riešiť.  

Z tohto dôvodu bude  §5 občianskeho zákonníka stále prínosom pre rieše-

nie takýchto sporov, a to aj z toho dôvodu, že pokiaľ rozhoduje obec, bu-

de rozhodnutie pochádzať z orgánu, ktorý bude v danom prípade hlbšie 

zainteresovaný a lepšie zorientovaný. 

 

Bibliografia 

 

BRIESTENSKÝ, A. et. al. (2022), Miestna samospráva – základné 

princípy fungovania IV.; Sprievodca kompetenciami volených predstavi-

teľov samosprávy 2022 – 2026. Prvé vydanie, Asociácia vzdelávania sa-

mosprávy, Nitra. 

PRUSÁK, J. (2006), Obsoletná/absoletná právna norma, verejnoprávna 

korporácia a verejnoprávna inštitúcia, Justičná revue : časopis pre právnu 

prax, roč. 58, č. 11, 1624-1637. 

SEGEČ, M. (2013), Rozhodovanie správnych súdov vo veciach ob-

chodného a občianskeho práva, Justičná revue 65, č.8-9, 1098-1111. 

SOLDÁN, A. (2012), Ochrana pokojného stavu v občianskom zákon-

níku. C.H.Beck: Praha. 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 3 

Špz/21/2013 zo dňa 06.05.2014 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 

4Sžo/59/2014 zo dňa 02.12.2014 

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 

4Sžo/30/2015 zo dňa 02.02.2016 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn.: 8Sžo/99/2015 

zo dňa 25.08.2016 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 2 

Sžo/92/2008 zo dňa 11.02.2009 

Rozsudok Najvyšší súd Slovenskej republiky, sp. zn.: 10 Sžo/4/2016 zo 

dňa 27.02.2017 

Rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Sžo/19/2010 

zo dňa 09.11.2010 



[PERSPECTIVES – JOURNAL ON ECONOMIC AND SOCIAL ISSUES] No 2/2022 

 

[http://perspectives-ism.eu] 

53 
 

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 3 

Sžo/4/2017 zo dňa 21.02.2018 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2003, sp. zn. 33 Odo 

861/2002 

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 

6/Sžo/1/2007 zo dňa 20.02.2008 

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 8 

Sžo/208/2009 zo dňa 12.01.2010 

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 8 

Sžo/208/2009 zo dňa 12.01.2010) 

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 5 Cdo 

207/2011, zo dňa 22.11.2012 

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn.: 

8Sžo/60/2015 zo dňa 22.06.2017 

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 665/2015-11 

zo dňa 22.10.2015 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom 

zriadení 

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


