
Stanovisko k aplikácii § 5 Občianskeho zákonníka 

 

 

 Občiansky zákonník v § 5 umožňuje obci (konajúcej prostredníctvom starostu), aby  
v prípade, ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, mohla sa tá strana, ktorej pokojný 
stav bol zjavným zásahom druhej strany porušený, domáhať ochrany na obci. 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 domáhať sa ochrany na súde. 
 

 V prípade občasného zápachu číriaceho sa pravdepodobne z priestorov spoločnosti 
CHEMOLAK, a. s., nie je možné uplatniť postup podľa § 5 Občianskeho zákonníka. 
 

 V zmysle výkladu právnej praxe východiskom pre uplatnenie § 5 Občianskeho 
zákonníka je určitú intenzita správania sa subjektov, teda osoby, ktorá narúša pokojný stav. 
V danom prípade teda nebude stačiť akýkoľvek zásah do pokojného stavu ustáleného medzi 
sporovými subjektami pred rušivým zásahom, ale v zmysle právnej normy stanovenej v § 5 
Občianskeho zákonníka musí ísť o zásah zrejmý. Zrejmým bude teda taký zásah, ktorý bude 
objektívne poznateľný voľným okom, teda na prvý pohľad, a to aj pre tretie osoby, ktoré 
doteraz vnímali fakticitu stavu inak. Obec Smolenice ani starosta obce nemá možnosť 
akýmkoľvek objektívnym spôsobom zistiť, či šírenie zápachu je spôsobené prevádzkou 
spoločnosti CHEMOLAK, a. s., a či dochádza k zrejmému zásahu do pokojného stavu 
a k narušeniu vlastníckych práv občanov. Obec ani starosta nie je pri aplikácii § 5 
Občianskeho zákonníka oprávnený vstupovať na pozemky, nie je oprávnený vykonávať 
nijaké dôkazy a ani takého dôkazy nariaďovať. Len zo samotného šírenia zápachu nejasného 
pôvodu nie je možné objektívne zistiť zrejmosť zásahu do pokojného stavu, čiže obec resp. 

starosta nemá možnosť objektívne posúdiť režimom voľného oka, resp. na prvý pohľad, 
či dochádza k zrejmému zásahu. Uvedené by sa dalo zistiť len po vykonaní meraní alebo 
iných relevantných dôkazov ako napr. obhliadkou priamo na mieste, avšak na vykonanie 
takých dôkazov nemá obec nijakú kompetenciu, pretože v tomto prípade nejde o správne 
konanie, v rámci ktorého by bolo možné použiť príslušné ustanovenia správneho poriadku, 

vrátane možnosti vykonávať dokazovanie. 

 

 Pri aplikácii ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka neobstojí záver, že obec koná 
podľa ustanovení správneho poriadku. Predmet úpravy správneho poriadku a vymedzenie 

rozsahu jeho pôsobnosti v § 1 Správneho poriadku nijako nepripúšťa výklad, podľa ktorého 
by obec podľa § 5 Občianskeho zákonníka postupovala v správnom konaní. Podľa § 1 ods. 1 
Správneho poriadku tento zákon sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy 
správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach 
fyzických osôb a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ochrana faktického 
stavu podľa § 5 Občianskeho zákonníka tak nemôže byť posúdená ako oblasť verejnej správy. 
 

 V zmysle § 3 ods. 5 Správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí 
vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Z povahy ochrany podľa § 5 Občianskeho 
zákonníka však vyplýva, že správny orgán, ktorým by bola obec, nemôže spoľahlivo ustáliť 
skutkový stav veci, pretože podľa § 5 Občianskeho zákonníka môže len konštatovať 
objektívnu zrejmosť zásahu do pokojného stavu veci na prvý pohľad vykazujúceho súladnosť 
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s objektívnym právom. Podobne tak ustanovenie § 47 Správneho poriadku, ktoré stanovuje 
náležitosti správneho rozhodnutia, vylučuje možnosť aplikácie režimu správneho konania na 
ochranu pokojného stavu. V odôvodnení rozhodnutia by totiž obec, ak by postupovala podľa 
správneho poriadku, obligatórne musela určiť, akými úvahami bola pri vydaní rozhodnutia 
vedená pri hodnotení dôkazov a ktoré skutočnosti boli podkladom rozhodnutia vo veci samej. 
Pri ochrane pokojného stavu je však pojmovo vylúčené hodnotenie dôkazov, ktoré obec ani 
nemá možnosť vykonávať, čo vyplýva z požiadavky na zrejmosť zásahu do pokojného stavu. 
Obec v prípade postupu podľa § 5 Občianskeho zákonníka nehodnotí právnu stránku veci, 
nevykonáva dokazovanie, len jednoduchým ohliadnutím má konštatovať, či k zrejmému 
zásahu došlo alebo nie. 
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