Oponentský posudok na habilitačnú prácu JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD.:
Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti. (Wolters
Kluwer, 2016, 240 s.)

I.
Na základe uznesenia Vedeckej rady Právnickej fakulty UK zo dňa 23. júna 2016
som prijala oponentské poverenie na posúdenie habilitačnej práce JUDr. Jozefa Tekeliho,
PhD. s názvom „Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti.” v
odbore 3. 4. 4. Správne právo.
Pri posudzovaní habilitačnej práce a vypracúvaní oponentského posudku som
vychádzala tak z predloženej habilitačnej práce, ako aj z poznatkov o publikačnej a
ďalšej činnosti a tiež z osobného poznania habilitanta.
Posudzovaná habilitačná práca je venovaná jednoznačne aktuálnej a dlhodobo
komplikovanej problematike kompetenčného práva v obecnej samospráve. Dôraz v nej
habilitant kladie na kompetencie orgánov obce. Právna úprava obecného zriadenia na
mnohých miestach umožňuje interpretačné rozdiely, pričom práve napríklad účelový či
z iných dôvodov skreslený výklad kompetencií orgánov obce, má v aplikačnej praxi
zásadný vplyv na život a rozvoj obcí. Sú známe, a ešte aj v súčasnosti časté prípady,
v ktorých orgány obce nemajú prehľad o tom, ktorý z nich má v určitej veci rozhodnúť.
Starostovia obcí sú pri niektorých „nepríjemných“ rozhodnutiach nečinní a prenášajú
rozhodnutie vecí na obecné zastupiteľstvá, ktoré ich nemajú v kompetencii, či rozhodujú
vo veciach, ktoré sú vo výhradnej kompetencii obecného zastupiteľstva, alebo v ktorých
obecné zastupiteľstvo ukladá povinnosti starostovi obce, i keď legálne takúto možnosť
nemá. Takéto a mnohé ďalšie postupy sú nezákonné a v lepšom prípade môžu súvisieť
s neporozumením postavenia, kompetencie a činnosti orgánov obce a samotnej obecnej
samosprávy.
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Habilitant pri spracovaní predmetnej problematiky zvolil vhodné vedecké
metódy. V predmetnej práci prináša hodnotnú vedecko-teoretickú právnu analýzu,
pričom nadväzuje na niektoré výsledky svojho systematického a dlhoročného skúmania
v oblasti obecnej samosprávy. Oceňujem snahu a cieľ habilitanta odpútať sa od
zaužívaných názorov na riešenie predmetných konfliktných oblastí a formulovať vlastné
hodnotiace závery, a to na základe precíznej argumentácie vychádzajúcej osobitne zo
základných princípov komunálneho kompetenčného práva.
II.
Štruktúra oponovanej habilitačnej práce je prehľadná, obsahuje úvod, päť častí
a záver. Habilitant už v úvodných kapitolách vymedzuje teoretické východiská, cieľ
a predmet práce, uvádza kompetenčné právo ako objekt vedeckého skúmania, jeho
vnútroštátne pramene a logicky tiež pojmové znaky obce a vývojové súvislosti
konfliktných bodov obecnej samosprávy.
Text habilitačnej práce, úvahy v rovine de lege lata a návrhy de lege ferenda
v ňom obsiahnuté, sa opierajú o bohaté teoretické vedomosti habilitanta, o čom svedčí aj
množstvo použitých prameňov, ako aj o jeho poznatky z praxe obecnej samosprávy.
Habilitačná práca je odborným a zároveň zrozumiteľným dielom. Z môjho
pohľadu naplnila sledovaný cieľa a účel, ktorými bola analýza nedostatkov súčasného
platného právneho stavu na úseku kompetenčného práva v obecnej samospráve
a navrhnúť lepšiu právnu úpravu organizácie a činnosti orgánov územnej samosprávy.
Práca je vybavená značným poznámkovým aparátom a zoznamom použitej literatúry.
Autor účelnou prácou s prameňmi a osobitne s judikatúrou tak poskytuje čitateľovi
možnosť overiť si podané informácie aj v kontexte mnohých iných zdrojov.

Záver
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Na záver treba uviesť, že habilitantovi je skúmaná problematika blízka, že je
schopný analyzovať problémy a následne svoje poznatky porovnávať a syntetizovať.
Habilitant svojou prácou priniesol aktuálne vedecké poznatky a zásadné návrhy de lege
ferenda. Aj z pedagogického hľadiska hodnotím posudzovanú habilitačnú prácu ako
hodnotný a užitočný materiál pre študijný proces.
Predložená habilitačná práca JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD.: „Kompetenčné právo
v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti.“ v plnom rozsahu spĺňa kritériá habilitačnej
práce. Vychádza z tradičných ako aj z najnovších poznatkov a je výborným podnetom pre
ďalšie odborné úvahy a diskusie. Na základe jej komplexného posúdenia ako aj
z posúdenia

ďalšej

publikačnej

a pedagogickej

činnosti

odporúčam

udeliť

habilitantovi po úspešnej obhajobe vedecko-pedagogický titul docent vo vednom
odbore 3. 4. 4. Správne právo.

V Bratislave, 12. 9. 2016

doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Katedra správneho a environmentálneho práva

3

