
Asociácia vzdelávania samosprávy v spolupráci s vydavateľstvom Wolters Kluwer vám ponúkajú: 

Susedské spory v obci 

JUDr. Helena Spišiaková  

Strpčuje vám život problematický sused, ktorý svojím správaním ohrozuje 
vaše zdravie, majetok či dokonca váš život? Obťažovanie hlukom, 
zápachom, tuhými a tekutými odpadmi, presahujúce konáre a korene zo 
susedovej záhrady, opakujúce vnikanie zvierat na pozemok predstavujú len 
stručný výber zo širokej škály sporov, ktoré vznikajú medzi susedmi.  
Odpovede na otázky, ako možno riešiť rôzne konflikty a spory v susedských 
vzťahoch,  prináša publikácia „Susedské spory v obci“. Autorka 
JUDr. Helena Spišiaková pri jej spracovaní využila svoje dlhoročné 
skúsenosti s riešením susedských sporov a na konkrétnych prípadoch 
vysvetľuje, kedy a ako môže ochranu susedovi poskytnúť obec, a to aj 
z pozície stavebného úradu, a kedy už obec nie je oprávnená zasiahnuť 
a účastníkov konania je potrebné odkázať na súd alebo podnet postúpiť na 
príslušné orgány štátnej správy. 
Publikácia je doplnená o aktuálnu judikatúru slovenských a českých súdov 
a vzory správnych aktov (zápisníc, rozhodnutí a podobne), v ktorých je 
zohľadnená nová právna úprava účinná od 1. júla 2016 súvisiaca 
s nadobudnutím účinnosti troch nových civilných procesných kódexov.  
Publikácia je určená nielen odbornej verejnosti, najmä predstaviteľom 
samosprávy (starostom a poslancom obecných zastupiteľstiev) 
a pracovníkom obecných úradov, ale aj občanom, ktorí majú problémy so 
správaním svojho suseda. 

 

Cena: 22,50 € (vrátane DPH), 336 strán 

OBJEDNÁVKOVÝ LÍSTOK 

Názov firmy ........................................................................................................................................................ 

Meno a priezvisko .............................................................................................................................................. 

Ulica, číslo .......................................................................................................................................................... 

Mesto, PSČ ........................................................................................................................................................ 

Telefón, fax ............................................................................. e-mail .............................................................. 

IČO ......................................... IČ DPH .................................................... 

Záväzne si objednávam (-e): 

Susedské spory v obci  v počte ...... ks 

Dodacie a platobné podmienky pri knižných publikáciách: 
Publikácie zasielame kuriérom, preto je v objednávke nutné uviesť telefónne číslo. K objednávke sa pripočítava dopravné a balné vo výške 3,60 €. 
V zásielke je priložený daňový doklad – faktúra. 
Súhlasím s dodacími a platobnými podmienkami vydavateľstva Wolters Kluwer s. r. o. 

 
 
Dátum a podpis 
 
Svojím podpisom dávam súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy spoločnosti Wolters Kluwer s. r. o. 
Údaje budú použité výlučne na účely spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám. 
 

Údaje, ktoré potrebujete pre Vašu objednávku o dodávateľovi: 
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 
IČO: 31 348 262    DIČ SK: SK2020300964   IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 
 

Objednávky zasielajte na adresu: 

Asociácia vzdelávania samosprávy 

S. H. Vajanského 1; 036 01 MARTIN 
Tel.:  +421905 399 636 
www.avs-rvc.sk;  avs@avs-rvc.sk   
Alebo použite elektronickú objednávku na  www.avs-rvc.sk v časti Publikácie a študijné materiály. 
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