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POSUDOK OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

Uchádzač:    Mgr. Martin Daňko, PhD. 

Habilitačná práca: Obmedzenie vlastníckeho práva pri zriaďovaní a prevádzke 
elektronických komunikačných sietí 

Odbor konania: občianske právo (pôvodný študijný odbor 3.4.11.) 

Pracovisko uchádzača: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Oponent:    prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

Pracovisko oponenta: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

 

Na základe menovacieho dekrétu dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulty zo dňa 5.4.2022, č.: OVDŠ 47/2022 B II/2, podávam ako oponent 
nasledovný posudok: 
 
 
Text posudku 
 
Aktuálnosť zvolenej témy: 
Zavedením elektronických komunikačných sietí sa život väčšiny z nás zmenil a cesta 
späť už nie je možná. Výhody súvisiace s ich používaním je jedna stránka, ich dopad 
na naše práva zase stránka druhá. Preto právo musí reagovať pružne aj na takéto 
technologické výzvy, ktorých bude stále pribúdať. Nie je to úloha ľahká. Ešte ťažšia 
je však snaha interpretovať nové právne predpisy, ak ide o „nepopísaný list papiera“, 
teda ak ide o právny predpis, ku ktorému neexistujú žiadne publikačné výstupy. 
A práve o tento prípad, podľa môjho názoru, ide, pretože nemám vedomosť o tom, že 
by sa na našom knižnom trhu nachádzala teraz alebo niekedy v minulosti monografia 
zameraná na spracovanú problematiku zákonných vecných bremien. Vysoko preto 
hodnotím snahu a súčasne odvahu autora pustiť sa do tak náročnej úlohy. Svojou 
monografiou ponúka právnickej obci akýsi východiskový interpretačný základ, 
v ktorom naznačuje viacero sporných otázok a je tak spôsobilou vyvolať diskusiu na 
danú tému. 
 
Systematika práce: 
Práca je okrem úvodu a záveru rozdelená na 4 kapitoly, každá z nich ešte na ďalšie 
podkapitoly. Autor správne začal formálnymi prameňmi, ktoré treba považovať za 
východiskový základ pre ďalší vedecký výskum. Naša právna úprava nadväzovala 
na európsku legislatívu, preto sa správne autor venoval aj stručnej analýze 
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európskych prameňov. Následne v druhej a tretej kapitole autor podáva výklad 
dvoch kľúčových zákonov, ktoré predmetnú problematiku upravovali na našom 
území. Výklad je robený na primerane podrobnej úrovni. Autor sa venuje všetkým 
relevantných otázkam z oblasti občianskeho práva, ktoré sa týkajú obmedzenia práva 
vlastníka v súvislosti s výstavbou a používaním elektronických sietí. V potrebnom 
rozsahu sa venuje aj otázkam zo správneho práva, najmä z pohľadu rozhodovacích 
procesov súvisiacich s výstavbou sietí. Vzhľadom na skutočnosť, že po odovzdaní 
rukopisu do vydavateľstva bol prijatý nový, v poradí tretí zákon, autor správne urobil 
nadprácu a komparatívnym výkladom zapracoval aspoň najdôležitejšie časti zákona 
do štvrtej časti svojej práce. 
 
Odborná úroveň práce: 
Autor vťahuje čitateľa do deja pomaly, nenápadne, avšak s postupným gradovaním 
problémov a argumentácie. 
Vysoko pozitívne hodnotím značnú teoretickú hodnotu diela, ktorá je výsledkom 
výbornej teoretickej znalosti skúmanej problematiky. 
Autor poukazuje na nedostatky právnej úpravy, ktoré popisuje v logickej postupnosti, 
prehľadnej štruktúre na seba nadväzujúcich otázok, kde vyriešenie jednej je 
východiskovým bodom pre riešenie druhej. Autor nedostatky právnej úpravy nielen 
identifikuje, ale aj ponúka riešenia na podklade dostatočných argumentov. Autor 
rozvíja úvahy a vedie polemiky s dostupnými publikovanými názormi 
predstaviteľov právnej vedy aj so závermi súdnej praxe nevynímajúc ani kritiku 
názorov ústavného súdu. Polemiky robí taktne, na úrovni, bez zbytočných 
konfrontácií, bez nároku na vyhradzovanie si práva na správnosť vlastného názoru, 
s podrobnou, zrozumiteľnou a logicky podanou argumentáciou. Ako som už uviedla, 
argumentácia postupne graduje, až vyúsťuje do vhodných a akceptovateľných 
záverov a návrhov. Spomenúť možno napr. argumentáciu autora o strete zmluvného 
a zákonného vecného bremena spočívajúceho v práve podniku zriaďovať 
a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, ak 
zmluvné vecné bremeno vzniklo skôr a s tým úzko súvisiaca otázka uzavretia 
nájomnej zmluvy medzi podnikom a vlastníkom nehnuteľnosti, ak si podnik nebol 
istý existenciou zákonného vecného bremena, resp. ak uzavretie nájomnej zmluvy 
bolo pre podnik výhodnejšie, pretože sa vyhol preukazovaniu verejného záujmu 
a nevyhnutného rozsahu obmedzenia. Na riešenie následného problému, ktorý 
vznikol pri ukončení nájomnej zmluvy a neochote vlastníka nehnuteľnosti uzavrieť 
s podnikom novú nájomnú zmluvu, vychádza autor z dostupných súdnych 
rozhodnutí so záverom, že skončenie nájmu vo vzťahu k právu podniku predmetný 
pozemok užívať je právne irelevantné, pretože predmetné vecné bremeno je 
inštitútom verejného a nie súkromného práva. Autor dostatočne podrobne aj 
presvedčivo vysvetľuje naplnenie obsahu pojmu verejný záujem a nevyhnutný 
rozsah. Poukazuje na nejednoznačnosť úpravy okamihu vzniku zákonného vecného 
bremena, a to aj v súvislosti so staršími vedeniami, ďalej na nedostatočnú právnu 
ochranu vlastníka dotknutej nehnuteľnosti v územnom konaní, v ktorom síce má 
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postavenie účastníka, avšak ak už došlo k zápisu vecného bremena, nevyžaduje sa na 
takéto rozhodnutie jeho súhlas, resp. nedostatočná ochrana spočívajúca v tom, že 
stavebný úrad má oprávnenie skúmať len splnenie podmienok vzniku zákonného 
vecného bremena bez možnosti sledovať pri svojom rozhodovaní aj záujmy vlastníka 
dotknutej nehnuteľnosti. Autor tiež poukazuje na neúplnosť úpravy primeranej 
náhrady za zriadené vecné bremeno, resp. kritizuje krátkosť lehoty na jej uplatnenie, 
spornosť medzi stranami o jej výšku a následné právo požiadať súd o jej určenie, 
avšak bez určitosti, či ide o lehotu prekluzívnu, ďalej napr.  poukazuje na neúplnosť 
úpravy zodpovednosti projektanta za povinnosť zakresliť priebeh všetkých vedení 
v mieste stavby a podobne. Svoje výklady autor podporuje dostupnými 
rozhodnutiami všetkých stupňov slovenských súdov, tiež aj ústavného súdu, ktoré 
boli pre neho hlavným zdrojom informácií. 
Celkovo monografiu hodnotím ako vydarené dielo, ktoré je napísané na vysokej 
vedeckej úrovni. Autor v nej použil všetky zásadné vedecké metódy, ktoré sú typické 
pre právnu vedu, ako napr. metódu komparácie, syntézy, analýzy, indukcie a 
dedukcie. 
Dielo predstavuje dôkladnú analýzu všetkých relevantných otázok súvisiacich so 
zákonnými vecnými bremenami vznikajúcimi pri zriaďovaní a prevádzke 
elektronických komunikačných sietí a s tým súvisiacim obmedzením vlastníckeho 
práva. Množstvo otázok, ktoré autor vygeneroval a na ktoré podrobne a zrozumiteľne 
odpovedal, sú len dôkazom jeho zodpovedného prístupu k spracovaniu zvolenej 
problematiky. 
 
Práca s literatúrou a judikatúrou: 
Aj keď priamo k predmetnej téme neexistuje žiaden publikačný výstup, autor si 
pomohol s  literatúrou, ktorá sa aspoň okrajovo týkala zvolenej témy. Aj tej však bolo 
ako šafránu. Hlavným zdrojom autora tak bola len rozhodovacia činnosť súdov. 
Pozitívne však možno hodnotiť, že autor publikované myšlienky komparuje, 
vyvodzuje z nich závery a v prípade potreby aj podrobuje argumentačne vydarenej 
kritike. 
Čo sa týka citovania dostupnej literatúry, toto je robené v súlade s citačnou normou 
pri súčasnej ochrane práva autora aj vydavateľa. 
 

Formálna stránka práce: 
Formálna stránka práce nevykazuje žiadne nedostatky, ktoré by bolo možné klásť za 
vinu autorovi. Trochu rušivo pôsobia biele (prázdne) konce niektorých strán (napr. s. 
71, 86, 88), napriek tomu, že výklad pokračuje na ďalšej strane, ale tento nedostatok 
zrejme treba pričítať tlači. Písomný prejav autora je na výbornej úrovni. Vysoko 
odborné výklady náročné na sústredenie chvíľami obohacuje až spisovateľský spôsob 
vyjadrovania sa, ktorý dáva publikácii svoje čaro a zvýrazňuje hĺbku spracovania 
problémov, čo u čitateľa vzbudzuje istotu, že autor sa riešenej problematike venuje 
dostatočne dlho na profesionálnej úrovni. 
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Otázky oponenta na obhajobe habilitačnej práce 
 
Otázka zákonných vecných bremien sa nespája len so zákonom o elektronických 
komunikáciách. Zaujímal by ma preto názor autora na otázku odškodňovania 
náhrady za tieto vecné bremená a spravodlivosti/nespravodlivosti súdnych 
rozhodnutí, ktoré priznávajú len nárok na jednorazové odškodnenie. Zaujíma ma 
názor autora najmä v tej súvislosti, keď je pozemok vlastníka vecným bremenom tak 
znehodnotený, že nemôže pozemok ďalej využívať na stanovený účel alebo ho 
nemôže využívať vôbec (napr. znehodnotenie stavebného pozemku vysokým 
napätím vedúcim stredom pozemku, zastavanie pozemku bytovým domom a pod.), 
avšak vlastník pozemku zaň musí naďalej každoročne platiť daň. 

 
Záver 
 
Habilitačná práca Mgr. Martina Daňka, PhD., Obmedzenie vlastníckeho práva pri 
zriaďovaní a prevádzke elektronických komunikačných sietí 

 
spĺňa 

 
požiadavky štandardne kladené na habilitačné práce v odbore občianske právo. 
 
V Bratislave, dňa 1. mája 2022 
 

         prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 
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