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UZNESENIE

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Y. P., nar. XX.X.XXXX., bytom X.
XX,  XXX  XX  X.  P.,  právne  zastúpeného  JUDr.  Samuelom  Baránikom,  advokátom,  so  sídlom
Podjavorinskej 7, 811 03 Bratislava, proti žalovanej Obci Baďan, so sídlom Baďan 11, 969 01 Banská
Štiavnica, IČO: 00 320 480, právne zastúpenej Doc. JUDr. Soňou Kubincovou, PhD., advokátkou, so
sídlom M. Rázusa 20, 974 01 Banská Bystrica, o správnej žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej
správy, o kasačnej sťažnosti  žalobcu a žalovanej proti  právoplatnému uzneseniu Krajského súdu v
Banskej  Bystrici  č.  k.  24Sa/19/2020-176 z  2.8.2021 v časti  výroku II.  o  nároku na  náhradu trov
konania, takto 

r o z h o d o l :

Najvyšší  správny  súd  Slovenskej  republiky  uznesenie  Krajského  súdu  v  Banskej  Bystrici  č.  k.
24Sa/19/2020-176 z 2.8.2021 v časti výroku II. z r u š u j e a vec mu 
v r a c i a na ďalšie konanie.



O d ô v o d n e n i e

I.
Konanie na krajskom súde

1.  Žalobca  podal  dňa  30.11.2020  na  Krajskom súde  v  Banskej  Bystrici  (ďalej  aj  „krajský  súd“)
správnu žalobu proti inému zásahu orgánu verejnej správy v zmysle § 252 ods. 1 zákona č. 162/2015
Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej aj „S.s.p.“), ktorou sa žalobca domáhal, aby krajský súd žalovanej
zakázal zadržiavať vytyčovacie pomôcky v počte 5 ks, a to krátke cca 30cm dlhé roxorové tyče a na
nich  zasunuté  cca  100cm  dlhé  plastové  rúrky  s  reflexnými  odrazkami,  ktoré  žalovaná  odobrala
žalobcovi v presne nezistenom čase od 30.09.2020 do 03.10.2020 pri realizácii záverov protokolu č.
1/2020, č. j. 109/2020 na hranici pozemku s parc. č. S. XXX/X v kat. úz. X., a aby správny súd uložil
žalovanej vydať tieto vytyčovacie pomôcky žalobcovi do troch dní od právoplatnosti uznesenia súdu.

2. Krajský súd uznesením č. k. 24Sa/19/2020-161 zo dňa 24.06.2021 vyzval žalobcu, aby oznámil
správnemu súdu, či ním tvrdený iný zásah stále pokračuje a v prípade, ak nepokračuje, nech uvedie, či
súhlasí  so zastavením konania v zmysle § 260 S.s.p. alebo nech zmení petit  negatórnej zásahovej
žaloby (§ 252 ods. 1 S.s.p.) na určovaciu zásahovú žalobu (§ 252 ods. 2 S.s.p.).

3. Právny zástupca žalobcu oznámil správnemu súdu, že dňa 09.07.2021 došlo zo strany žalobcu a
žalovanej k odovzdaniu a prevzatiu zabavených hnuteľných vecí, a teda v žalobe namietaný iný zásah
už nepokračuje. Žalobca navrhol krajskému súdu, aby zastavil konanie podľa § 260 S.s.p. a priznal
žalobcovi voči žalovanej právo na náhradu trov konania v úplnom rozsahu (100%) podľa § 171 ods. 1
S.s.p., pretože k zastaveniu konania dochádza v dôsledku skončenia iného zásahu zo strany žalovanej.

4.  Právna  zástupkyňa  žalovanej  oznámila  správnemu súdu,  že  odpadol  dôvod  na  pokračovanie  v
konaní a navrhla zastaviť konanie, pretože dňa 09.07.2021 si žalobca v zastúpení manželkou prevzal
6ks roxorových tyčí  cca 30cm dlhých a 4ks plastových rúrok s reflexnými odrazkami cca 100cm
dlhých. Zároveň navrhla, aby súd priznal žalovanej voči žalobcovi náhradu trov konania v úplnom
rozsahu  (100%),  a  to  podľa  ustanovenia  §  171  S.s.p.,  pretože  žalobca  si  mohol  prísť  prevziať
predmetné veci  pred podaním žaloby (žalovaná ich nikdy nezadržiavala),  t.  j.  k súdnemu konaniu
nemuselo dôjsť. Žalobca teda procesne zavinil trovy konania, ktoré by inak žalovanej neboli vznikli.

5. Správny súd dospel k záveru, že sú naplnené zákonné predpoklady pre zastavenie konania v zmysle
§ 260 S.s.p., pretože žalobcom tvrdený iný nezákonný zásah odznel a sám navrhol zastavenie konania,
t. j. nenavrhol správnemu súdu pokračovať v konaní a rozhodnúť určovacou zásahovou žalobou, že
iný zásah orgánu verejnej správy bol nezákonný v zmysle § 263 S.s.p.. 
6. O trovách konania rozhodol krajský podľa § 170 písm. b) S.s.p s ohľadom na výsledok konania,
ktoré bolo zastavené, takže žiadnemu z účastníkov konania právo na náhradu trov konania nepriznal.
Krajský súd neaplikoval ustanovenia § 171 S.s.p., v zmysle ktorého sa skúma zavinenie na zastavenie
konania  vzhľadom  na  okolnosti  prípadu,  nakoľko  súd  v  tomto  štádiu  konania  považoval  za
neefektívne zaoberať sa opodstatnenosťou žaloby, pričom k jednoznačnému záveru, či sa jednalo v
tvrdenom zásahu o  zásah  nezákonný,  by  mohol  dôjsť  až  meritórnym rozhodnutím  po  prejednaní
určovacej zásahovej žaloby, ktorá však zo stany žalobcu nebola podaná. Podľa názoru krajského súdu
ani  jednému z účastníkov konania  nemožno jednoznačne pričítať  zavinenie  na zastavení  konania.
Žalobca  totiž  uviedol  do  omylu  žalovanú  tým,  že  spočiatku  sa  vyjadroval,  že  odstránené  veci  z
komunikácie  nie  sú  jeho  vlastníctvom  a  žalovaná  nemohla  veci  vydať  niekomu,  o  kom  nemala
preukázané, že mu patria. Stalo sa tak, až na základe čestného prehlásenia zo dňa 08.04.2021, t. j. po
podaní žaloby. Z obsahu administratívneho spisu je zrejmé, že žalovaná následne vyzývala žalobcu na
prevzatie vecí. 



III.
Konanie na kasačnom súde

7. Voči uzneseniu krajského súdu v časti výroku II. o trovách konania podali žalobca a žalovaná v
zákonnej lehote kasačnú sťažnosť. 

8. Žalobca podal kasačnú sťažnosť z dôvodu podľa § 440 ods. 1 písm. f) a písm. g) S.s.p., t.j. že
krajský súd nesprávnym procesným postupom znemožnil účastníkovi konania, aby uskutočnil jemu
patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces a rozhodol na
základe nesprávneho právneho posúdenia veci. Žalobca namietal, že vyjadrenie žalovanej, ktorým si
voči nemu uplatnila nárok na náhradu trov konania, krajský súd doručil až s uznesením, ktorým sa
konanie zastavilo, čím mu uprel právo zaujať k vyjadreniu žalovanej svoje stanovisko. Z uznesenia
krajského súdu je však zrejmé, že z vyjadrenia žalovanej krajský súd vychádzal. 

9. Nesprávne právne posúdenie vidí žalobca v tom, že krajský súd neaplikoval § 171 S.s.p.. Súd je
podľa  žalobcu  povinný  skúmať  zavinenie  na  späťvzatí;  zdôraznil,  že  k  späťvzatiu  žaloby  došlo
výhradne z dôvodu, že až po podaní žaloby žalovaná priznala, že vytyčovacie pomôcky zabavila a sú
uskladnené na obecnom úrade a  až  po doručení  žaloby bola  ochotná ich vydať.  Zdôraznil,  že  sa
nejedná o štandardný spor o vydanie veci, ale na druhej strane stojí subjekt - orgán verejnej moci -
ktorý bez oznámenia či spísania úradného záznamu zabavil žalobcovi hnuteľné veci a až po podaní
žaloby prejavil  záujem ich vrátiť.  S poukazom na uvedené žalobca kasačnému súdu navrhol,  aby
napadnuté uznesenie krajského súdu v časti výroku o trovách zrušil a vec vrátil krajskému súdu v
rozsahu zrušenia na ďalšie konanie. 

10.  Žalovaná  v  kasačnej  sťažnosti,  doručenej  krajskému súdu dňa  3.9.2021,  namietala  nesprávne
právne posúdenie krajského súdu v časti výroku o trovách [§ 440 písm. g) S.s.p.]. Podľa žalovanej mal
krajský súd aplikovať § 171 ods. 2 S.s.p., ktoré ako špeciálna právna úprava má prednosť pred § 170
S.s.p., ktorý by sa mal aplikovať len ak použitie § 171 neprichádza do úvahy. Žalovaná má za to, že
žalobcovi možno jednoznačne pričítať zavinenie trov celého konania, pretože celé konanie bolo zo
strany  žalobcu  umelo  vykonštruované,  keďže  žalovaná  predmetné  tyče  nikdy  nezadržiavala,  t.j.
žalobcom tvrdený iný zásah nikdy nenastal.  O záujme žalobcu o ich prevzatie  sa  dozvedela až  z
podanej žaloby a žalobcovi zaslala výzvu na ich prevzatie.  Uviedla tiež že ako orgán samosprávy
zodpovedá za hospodárenie s verejnými prostriedkami, ktoré má k dispozícii, a preto je povinná si
uplatňovať náhradu trov konania v podľa nej vykonštruovaných a zbytočných sporoch. Kasačnému
súdu preto navrhla, aby zrušil napadnuté uznesenie krajského súdu v časti výroku II. o trovách konania
a vec vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie.

11. Žalobca vo vyjadrení ku kasačnej sťažnosti  žalovanej z 8.11.2021 poukázal na § 168 S.s.p.,  v
zmysle ktorého možno orgánu štátnej správy priznať náhradu trov konania len výnimočne. Má za to,
že žalovanému sa ani v prípade jeho úspechu v konaní náhrada trov nepriznáva (okrem výnimočných
prípadov),  o  to  menej  mu  náleží  náhrada  trov  konania  v  prípade,  že  konanie  bolo  zastavené
(argumentum a maiori ad minus). Žalobca ďalej uviedol, že žalovaná neuvádza v kasačnej sťažnosti
pravdivé okolnosti, pretože od začiatku vedela, že vytyčovacie pomôcky patria žalobcovi, označovali
hranicu jeho pozemku a riadne sa k nim hlásil.  Žalovaná sa však dopytovala na ich osadenie, nie
vlastníctvo.  Uviedol,  že  žalovaná  voči  žalobcovi  postupuje  šikanózne,  starostka  obce  využíva  pri
riešení susedského sporu svoje postavenie, a preto sa on bráni súdnou cestou. Žalovaná prekročila
svoje zákonné opatrenia a zasiahla do jeho vlastníckeho práva, vytyčovacie pomôcky mu vrátila až
pod tlakom súdneho konania, preto je zákonné a spravodlivé, aby trovy konania hradila žalovaná,
ktorá porušila zákon a zapríčinila tak ich vznik. S poukazom na uvedené žalobca kasačnému súdu
navrhol, aby kasačnú sťažnosť žalovanej zamietol a žalobcovi priznal právo na náhradu trov konania v
časti konania o kasačnej sťažnosti v plnom rozsahu voči žalovanej.

12. Žalovaná vo vyjadrení ku kasačnej sťažnosti žalobcu uviedla, že v súlade s cestným zákonom pri
výkone štátneho odborného dozoru nebola povinná skúmať,  kto osadené tyče vlastnil,  ale kto ich



osadil.  O výkone ŠOD žalobca vedel  a mohol  uviesť,  že  tyče sú jeho vlastníctvom a z  miestnej
komunikácie ich odstrániť sám. Má za to, že späťvzatie žaloby ako aj celé vykonštruované konanie
spôsobil žalobca, a preto by bolo nie len správne, ale aj spravodlivé, aby trovy konania znášal žalobca
a  súd  aplikoval  §  171  ods.  2  S.s.p.  Žalovaná  ďalej  vo  vyjadrení  ku  kasačnej  sťažnosti  žalobcu
potrebovala  vyvrátiť  niektoré  tvrdenia  žalobcu  a  kasačnému súdu  navrhla,  aby  kasačnú  sťažnosť
žalobcu zamietol a žalovanej priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov kasačného konania. 

IV.
Právne posúdenie kasačným súdom 

13. Senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky konajúci ako kasačný súd (§ 438 ods. 2
S.s.p.) predovšetkým postupom podľa § 452 ods. 1 v spojení s § 439 S.s.p. preskúmal prípustnosť
kasačnej sťažnosti žalobcu a žalovanej a z toho vyplývajúce možné dôvody jej odmietnutia. Po zistení,
že kasačnú sťažnosť podali obaja sťažovatelia včas (§ 443 ods. 1 S.s.p.), je prípustná (§ 439 S.s.p.) a
bola podaná oprávneným subjektom (§ 442 ods. 1 S.s.p.), preskúmal napadnuté uznesenie krajského
súdu  spolu  s  konaním,  ktoré  predchádzalo  jeho  vydaniu  a  jednomyseľne  (§  3  ods.  9  zákona  č.
757/2004 Z. z. o súdoch) dospel k záveru, že kasačná sťažnosť žalobcu a kasačná sťažnosť žalovanej
ohľadom nesprávneho právneho posúdenia veci krajským súdom je dôvodná. 

14. Podľa § 170 písm. b) S.s.p. žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania, ak
bolo konanie zastavené.

15.  Podľa  §  171  ods.  1  S.s.p.,  ak  účastník  konania  procesne  zavinil  odmietnutie  žaloby  alebo
zastavenie konania, správny súd prizná trovy konania ostatným účastníkom konania.

16. Podľa § 171 ods. 2 S.s.p., ak účastník konania procesne zavinil trovy konania, ktoré by inak neboli
vznikli, správny súd prizná náhradu týchto trov ostatným účastníkom konania.

17.  Podľa § 462 ods.  1 S.s.p.,  ak kasačný súd po preskúmaní zistí  dôvodnosť kasačnej sťažnosti,
rozhodne o zrušení  napadnutého rozhodnutia  a  podľa povahy vráti  vec krajskému súdu na ďalšie
konanie alebo konanie zastaví, prípadne vec postúpi orgánu, do ktorého pôsobnosti patrí.

18.  Podstata  námietok  tak  žalobcu  ako  aj  žalovanej  ohľadom  nesprávneho  právneho  posúdenia
spočívala v tom, že krajský súd nemal aplikovať ustanovenie § 170 písm. b) S.s.p., ktoré upravuje
nepriznanie nároku na náhradu trov konania v prípade, že konanie bolo zastavené, ale mal aplikovať
ust. § 171 S.s.p., ohľadom zavinenia trov konania ako špeciálnu právnu úpravu vo vzťahu k § 170
S.s.p.

19. Krajský súd účastníkom konania nárok na náhradu trov konania nepriznal podľa § 170 písm. b)
S.s.p. a výrok o nároku na náhradu trov konania odôvodnil tým, že zaoberať sa opodstatnenosťou
žaloby bolo podľa neho neefektívne, k jednoznačnému záveru, či bol namietaný zásah nezákonný, by
mohol dospieť až meritórnym rozhodnutím po prejednaní určovacej zásahovej žaloby, ktorú žalobca
nepodal. Podľa názoru krajského súdu ani jednému účastníkovi nie je možné pripísať zavinenie na
zastavení konania, a preto neaplikoval ustanovenie § 171 S.s.p.

20.  Súd  pri  rozhodovaní  o  trovách  zastaveného  konania  musí  najprv  posúdiť,  či  nie  sú  splnené
zákonné podmienky na použitie § 171 ods. 1 S.s.p., teda či nejde o uvedenú výnimku, a len v prípade,
že to tak nie je, rozhodne o trovách zastaveného konania podľa § 170 písm. b) S.s.p.. Ustanovenie §
171 ods. 1 S.s.p. predpokladá zavinenie niektorého z účastníkov konania na zastavení konania, pričom
zavinenie môže byť na strane žalobcu aj žalovaného. Právna úprava obsiahnutá v § 171 S.s.p., ktorá
zakladá  zásadu procesnej  zodpovednosti  za  zavinenie,  znamená,  že  trovy je  povinný platiť  ten  z
účastníkov, ktorý zavinil, že vznikli. Ustanovenie § 171 ods. 1 S.s.p. je vo vzťahu k § 170 písm. b)
S.s.p.  špeciálnou  právnou  úpravou  a  zakladá  tak  výnimku  z  uplatňovania  všeobecnej  záujmovej
zásady pri priznávaní nároku na náhradu trov konania. 



21.  Zásada procesnej  zodpovednosti  za zavinenie sa uplatní  pre každé správne súdne konanie bez
ohľadu na to, z akého dôvodu bola žaloba odmietnutá (§ 98 ods. 1 SSP) alebo konanie zastavené, ak
už  vznikol  procesnoprávny  vzťah  medzi  správnym súdom a  oboma  účastníkmi  konania  a  medzi
oboma  účastníkmi  konania  navzájom  (BARICOVÁ,  Jana.  §  171  [Trovy  konania  pri  procesnom
zavinení]. In: BARICOVÁ, Jana, FEČÍK, Marián, ŠTEVČEK, Marek, FILOVÁ, Anita a kol. Správny
súdny poriadok. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, s. 841.).

22. Otázka zavinenia sa však hodnotí iba podľa procesného výsledku. Procesné zavinenie spočíva vo
vzťahu  výsledku  správania  žalovaného  k  požiadavkám  žalobcu  uvedených  v  žalobnom  návrhu.
Predpokladom pre vyslovenie povinnosti  nahradiť trovy je jednak dôvodne podaný návrh, ale tiež
správanie žalovaného, pre ktoré sa stal návrh po jeho podaní bezdôvodným (rozhodnutie Najvyššieho
súdu SR č.k. 1Asan/28/2020 z 25.3.2021).

23.  Kasačný  súd  má  preukázané,  že  dôvodom  zastavenia  konania  bolo  v  zmysle  §  260  S.s.p.
skutočnosť, že na základe výzvy na vyjadrenie krajského súdu, žalobca uviedol, že v žalobe namietaný
zásah  už  nepokračuje  a  súhlasí  so  zastavením  konania,  pretože  žalovaná  upustila  od  žalobou
napadnutého  iného  zásahu  zadržiavaním  hnuteľných  vecí  žalobcu.  Podľa  názoru  kasačného  súdu
dôvod zastavenia  konania  podľa § 260 S.s.p.  predstavuje  prípad,  kedy je  nevyhnutné posudzovať
procesnú  zodpovednosť  účastníkov  za  zastavenie  konania  vo  vzťahu  k  povinnosti  znášať  trovy
konania podľa § 171 ods. 1 S.s.p.. Kasačný súd má za to, že krajský súd nevzal do úvahy osobitnú
úpravu náhrady trov konania podľa § 171 ods. 1 S.s.p, keď výrok o zastavení konania premietol do
rozhodnutia o trovách konania len odkazom na všeobecnú úpravu v zmysle § 170 písm. b) S.s.p.
Kasačný súd sa tak stotožnil  s  námietkami žalobcu a žalovaného ohľadom nesprávneho právneho
posúdenia veci krajským súdom pri aplikácii § 170 písm. b) S.s.p..

24. Podľa kasačného súdu krajský súd nedostatočne ozrejmil záver o nezistení dôvodu na aplikáciu §
171 ods. 1 S.s.p.. Podľa kasačného súdu nič by nebránilo krajskému súdu skúmať zavinenie zastavenia
podľa  §  171  ods.  1  S.s.p..  Krajský  súd  preto  pochybil,  ak  bez  náležitého  skúmania  procesného
zavinenia zastavenia konania nepriznal žiadnemu z účastníkov náhradu trov konania.

25. Poukazujúc na uvedené dospel kasačný súd k záveru, že uznesenie krajského súdu v napadnutej
časti  je potrebné zrušiť a vec vrátiť krajskému súdu na ďalšie konanie podľa § 462 ods. 1 S.s.p..
Úlohou krajského súdu bude v ďalšom konaní rozhodnúť o náhrade trov konania v súlade s vyššie
uvedeným právnym názorom s tým, že krajský súd rozhodne aj o nároku na náhradu trov kasačného
konania podľa § 467 ods. 3 S.s.p..

26. Senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky rozhodol pomerom hlasov 3: 0.

P o u č e n i e  : 

Proti tomuto uzneseniu n i e j e prípustný opravný prostriedok.




